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Abstrak – Industri makanan banyak yang menggunakan pengawet makanan yang tidak aman untuk 

digunakan, misalnya adalah formalin atau boraks. Pengawetan pada makanan bertujuan untuk 

mencegah aktivitas mikroorganisme agar kualitas makanan tetap terjaga. Kitosan dari limbah sisik ikan 

papuyu memiliki potensi sebagai pengawet makanan yang alami sehingga kitosan dari limbah sisik ikan 

papuyu dapat dimanfaatkan sebagai pengawet makanan alami. NaOH yang digunakan pada proses 

deasetilasi bertujuan untuk memutus ikatan antara gugus asetil dengan atom nitrogen, sehingga dapat 

berubah menjadi gugus amina. Waktu perendaman yang digunakan pada penelitian ini adalah 45 menit 

karena pada waktu perendaman tersebut kitosan mampu melapisi seluruh permukaan daging ayam 

secara sempurna sehingga aktivitas mikroorganisme pada daging ayam dapat dicegah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH pada upaya pengawetan daging ayam. 

Penelitian ini menggunakan metode deproteinasi yang menggunakan larutan NaOH 3,5% kemudian 

didemineralisasi dalam larutan HCl 1 N dan dideasetilasi dalam larutan NaOH dengan variasi 

konsentrasi NaOH 20%, 30%, 40%, 50% dan 60%. Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kitosan pada daging ayam adalah uji organoleptik. Uji  yang  dilakukan meliputi warna, bau, kekenyalan 

dan lendir. Hasil uji organoleptik pada daging ayam dengan berbagai variasi konsentrasi NaOH 

menunjukkan bahwa variasi konsentrasi NaOH yang paling baik adalah pada konsentrasi 60%. 

  

Kata kunci: pengawetan, daging ayam, NaOH, waktu perendaman 

 

Abstract – Many food industries that use food preservatives that are not safe to use, for example are 

formalin or borax. Food preservation aims to prevent the activity of microorganisms so that food quality 

is maintained. Chitosan from waste papuyu fish scales has the potential as a natural food preservative so 

that chitosan from papuyu fish waste scales can be utilized as a natural food preservative. NaOH used in 

the deacetylation process aims to break the bond between the acetyl group and the nitrogen atom, so it 

can turn into an amine group. The immersion time used in this study is 45 minutes because at the time of 

immersion chitosan is able to coat the entire surface of chicken meat perfectly so that the activity of 

microorganisms in chicken meat can be prevented. This study aims to determine the effect of NaOH 

concentration on efforts to preserve chicken meat. This research used deproteination method using 3.5% 

NaOH solution then demineralized in HCl 1 N solution and deacylated in NaOH solution with 20%, 30%, 

40%, 50% and 60% NaOH concentration. The analysis used to determine the effect of chitosan on 

chicken meat is organoleptic test. The tests include color, odor, elasticity and mucus. The results of 

organoleptic test on chicken meat with various NaOH concentration showed that the best variation of 

NaOH concentration was at 60% concentration. 
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PENDAHULUAN 

Bahan pengawet adalah senyawa atau 

bahan yang mampu menghambat, menahan atau 

menghentikan, dan memberikan perlindungan 

bahan makanan dari proses pembusukkan         

(Cahyadi, 2008). Menurut Warisno (Warisno, 

2008), penggunaan pengawet harus 

mempertimbangkan keamanan pengawet tersebut, 

tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi 

dalam penggunaan pengawet tanpa mengindahkan 

kesehatan konsumen seperti penggunaan formalin 

pada pengawetan ikan. Maka dari itu diperlukan 

pengawet alami agar tidak berbahaya bagi 

kesehatan konsumen. Salah satu pengawet alami 

adalah kitosan. Kitosan mempunyai  kelebihan  

dan  tingkat  keamanan  lebih  dibandingkan  

dengan  boraks  karena mempunyai gugus aktif 

yang akan berikatan dengan mikroba, maka 

kitosan mampu menghambat pertumbuhan  

mikroba (Faridah et al., 2012). 

Kitosan adalah polisakarida terbiodegradasi 

dan terbarukan yang umumnya dianggap 

biokompatibel dan tidak beracun. Ini adalah 

polisakarida paling banyak kedua setelah selulosa. 

Kitosan telah digunakan di berbagai aplikasi mulai 

dari kosmetik, kulit buatan, penyembuhan luka, 

antimikroba, fotografi, makanan dan gizi (Tamer et 

al., 2017). 

 
Gambar 1. Struktur β-Kitosan (Shushizadeh et al., 

2015) 

 

Menurut Kusuma (Kusuma et al., 2015), 

Kitosan dapat digunakan sebagai pengawet baik 

untuk makanan maupun minuman. Sifat kitosan 

mampu menghambat pertumbuhan mikroo-

rganisme yang merugikan sementara pada saat 

yang sama melapisi produk yang diawetkan 

sehingga menghasilkan interaksi minimal antara 

produk dan lingkungannya. Kitosan pada 

umumnya berasal dari kerang krustasea dan sisik 

ikan. Salah satu sisik ikan yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan kitosan adalah 

sisik ikan betok atau papuyu. 

Ikan betok atau ikan papuyu (Banjar) 

(Anabas testudineus Bloch) merupakan ikan yang 

banyak hidup di perairan rawa di Kalimantan. Ikan 

ini banyak digemari oleh masyarakat khususnya 

Kalimantan untuk dikonsumsi. Produksi ikan 

betok melalui hasil tangkapan antara tahun 2004-

2005 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya 

yaitu 91 ton pada tahun 2004 menjadi 1505 ton 

pada tahun 2005 (Pellokila, 2009). Banyaknya 

minat masyarakat terhadap ikan jenis ini 

menyebabkan munculnya suatu permasalahan, 

yaitu limbah sisik ikan papuyu. Secara umum 1 

ekor ikan papuyu dapat menghasilkan kurang lebih 

1 gram limbah sisik ikan. Jumlah ini tentu akan 

sangat banyak jika dikalikan dengan jumlah 

produksi ikan papuyu sebanyak 1505 ton. 

Sehingga limbah yang dihasilkan kurang lebih 

1505 juta ton. Limbah sisik ikan ini tidak 

termanfaatkan oleh masyarakat sehingga dibuang 

begitu saja. 

Ikan betok merupakan jenis blackwater 

fish, yaitu ikan yang  memiliki ketahanan terhadap 

tekanan lingkungan. Ikan betok merupakan ikan 

asli Indonesia yang hidup pada habitat perairan air 

tawar dan payau (Akbar and Nur, 2008). Sisik  

ikan  terdiri  atas  dua  lapisan  yaitu lapisan  luar  

tipis  merupakan  epidermisnya  di bentuk  oleh  

sel-sel ephiteal.  Lapisan  dibawahnya adalah 

dermis, kutin dan korium. Dibawah dermis 

terdapat  lapisan  sel-sel  yang mengandung kitin 

(Suwedo, 1993). 

Sisik ikan papuyu diyakini memiliki 

kandungan kitin yang dapat diubah menjadi 

kitosan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pengawet makanan alami. Sisik ikan mengandung 

air 30-36,8%, abu 18,7-26,3%, lemak 0,1-1,0%, 

protein 29,8-40,9%, karbohidrat  by differences 

2,0-5,7%, kitin 0,4-3,7%, dan kalsium 5,0-8,6% 

(Vanadia, 2009).  

Pada proses pembuatan kitosan terdiri dari 

proses deproteinasi, demineralisasi dan deasetilasi. 

Pada prinsipnya proses deproteinasi adalah 

memisahkan atau melepaskan ikatan-ikatan antara 

protein dan kitin. Proses ini akan melepaskan 

protein dengan membentuk Na-proteinat yang 

dapat larut (Kurniasih and Kartika, 2011 ). Makin 

kuat basa dan suhu yang digunakan maka proses 

pemisahannya semakin efektif (Karmas, 1982). 

Demineralisasi adalah proses untuk 

menghilangkan mineral yang terkandung dalam 

suatu bahan dengan penambahan larutan HCl 

dengan konsentrasi rendah (Maulana et al., 2017). 

Asam klorida dalam proses demineralisasi akan 

melarutkan garam-garam kalsium. Tahap 

demineralisasi bertujuan untuk menghilangkan 

senyawa organik yang terdapat dalam sisik ikan. 

Proses penghilangan gugus asetil 

dinamakan deasetilasi. Proses deasetilasi bertujuan 

untuk memutuskan ikatan kovalen antara gugus 

asetil dengan nitrogen pada gugus asetamida kitin 

sehingga berubah menjadi gugus amina (–NH2). 

Dengan demikian pelepasan gugus asetil pada 

asetamida kitin menghasilkan gugus amina 

terdeasetilasi. 
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Gambar 2. Penghilangan Gugus Asetil pada 

Gugus Asetamida enam (Lee, 2004) 

 

NaOH adalah merupakan salah satu basa 

yang dapat digunakan pada proses deasetilasi 

dalam pembuatan kitosan. Fungsi NaOH adalah 

untuk memutus ikatan antar karbon yang terdapat 

pada gugus asetil (-CH3COO) dengan nitrogen 

yang ada pada kitin sehingga gugus asetil akan 

terlepas kemudian terjadi pembentukan gugus 

amina (-NH2) (Mastuti, 2005). 

Secara teori, NaOH memiliki pengaruh 

terhadap proses pembuatan kitosan. Dimana 

semakin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan 

pada proses deasetilasi menyebabkan semakin 

tinggi juga mutu kitosan yang didapat. Mutu 

kitosan yang didapat ini tentu akan berpengaruh 

terhadap proses pengawetan suatu bahan makanan 

(Tanalase, 2010). 

Kualitas daging ayam dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik pada waktu hewan masih 

hidup maupun setelah dipotong. Pada waktu 

hewan hidup faktor penentu kualitas daging adalah 

cara pemeliharaan, meliputi pemberian pakan, tata 

laksana pemeliharaan,  dan  perawatan  kesehatan,  

sedangkan  setelah  hewan  dipotong kualitas  

daging  dipengaruhi  oleh  perdarahan  pada  waktu  

hewan  dipotong  dan kontaminasi  mikroba 

(Murtidjo, 1987) 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi 

NaOH yaitu 20%, 30%, 40%, 50% dan 60% yang 

digunakan pada proses deasetilasi. Jumlah kitosan 

(konsentrasi) yang digunakan adalah 1 gram (1 % 

(b/v)). Sedangkan variabel waktu perendaman 

yang digunakan adalah 45 menit. Pengawet 

makanan alami dari sisik ikan papuyu ini 

diharapkan dapat mengurangi limbah sisik ikan 

papuyu dan dapat digunakan sebagai pengganti 

pengawet makanan yang peredarannya dilarang 

oleh pemerintah seperti formalin dan boraks. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat-alat  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah gelas beker, erlenmeyer, 

labu ukur, magnetic stirrer, magnetic heated 

stirrer, blender, saringan kain/kertas, oven, 

desikator, neraca analitik, corong, pH meter, sudip, 

pengaduk kaca, gelas arloji, pipet volume, pipet 

tetes dan shaker. 

Bahan-bahan  yang  dibutuhkan  dalam 

penelitian  ini  adalah  limbah sisik ikan papuyu, 

indikator pH, NaOH,  HCl, asam asetat, aquadest 

dan daging ayam. 

 

Proses Persiapan Bahan Baku 

Sampel limbah sisik ikan papuyu diambil, 

lalu dibersihkan dan dicuci dengan air bersih. 

Kemudian dikeringkan, lalu diblender dan diayak 

hingga ukuran 710 mikron. 

 

Proses Deproteinasi 

Limbah sisik ikan papuyu sebanyak 220 

gram dimasukkan ke dalam larutan NaOH 3,5% 

(b/v) lalu dipanaskan selama 2 jam pada suhu 

65°C sambil terus diaduk dengan menggunakan  

magnetic stirrer. Selanjutnya  campuran  ini  

didinginkan  dan disaring dengan kain. Residu 

yang telah disaring, dicuci dengan air sampai 

netral  kemudian  dibilas  dengan  aquadest. 

Residu  netral  yang didapat merupakan  kitin  

kasar yang kemudian dikeringkan  dalam  oven  

dengan  suhu  65 oC selama 24 jam dan ditimbang. 

 

Proses Demineralisasi 

Endapan  hasil  deproteinasi yang berupa 

kitin kasar dimasukkan ke dalam  larutan  HCl 1 N 

dengan  perbandingan  1 gram  sampel  :  15  mL  

larutan  HCl  1  N. Proses pemanasan berlangsung 

pada  suhu  kamar  selama  30 menit. Proses  

pengadukan dilakukan  menggunakan  magnetic 

stirrer.  Hasil  reaksi yang berupa kitin disaring  

dengan menggunakan  kain.  Residu  yang  

disaring dicuci dengan air sampai netral kemudian 

dibilas  dengan  menggunakan aquadest. Residu  

dikeringkan  dalam  oven  65°C selama 24 jam dan 

ditimbang. 

 

Proses Deasetilasi 

Endapan  hasil demineralisasi dimasukkan  

ke  dalam  larutan  NaOH  20%  (b/v) selama  4  

jam  pada  suhu  100°C  dengan perbandingan  

1:10  (b/v).  Campuran tersebut  diaduk  dengan  

menggunakan  magnetic stirrer.  Hasilnya  

disaring menggunakan  kertas saring.  Residu yang  

merupakan  kitosan,  dicuci  dengan air  sampai  

netral  dan  dibilas menggunakan  aquadest.  

Kitosan dikeringkan  dalam  oven  dengan  suhu  

65°C selama  24  jam.  Langkah  yang  sama 

dilakukan untuk larutan NaOH 30%, 40%, 50%, 

dan 60% (b/v). 

 

Penerapan Kitosan  sebagai  Pengawet  Daging 

Ayam 

Serbuk kitosan sebanyak 1 gram 

ditambahkan  dalam  100  mL larutan asam asetat. 

Campuran diaduk selama 1  jam  lalu  disaring.  

Daging  ayam  yang  akan diawetkan direndam  ke 
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dalam  larutan kitosan dengan waktu 45 menit. 

Pengamatan dilakukan setiap hari hingga daging 

ayam menunjukan tanda-tanda pembusukan. Cara  

ini  dilakukan  pada  semua  serbuk  kitosan yang  

dibuat dari berbagai jenis konsentrasi NaOH 

sehingga  akan  diketahui  pengaruh  konsentrasi 

NaOH pada pembuatan  kitosan  terhadap  

kemampuannya sebagai bahan pengawet makanan. 

 

Uji Organoleptik  

Uji  organoleptik  ini  menggunakan  score 

sheet  organoleptic dengan nilai score berkisar 

antara 1 dan 4, score 4 untuk hasil yang paling 

baik dan score 1 untuk hasil yang paling jelek, 

sedangkan  nilai  ambang  batas  penerimaan 

adalah  pada  score  2.  Uji  yang  dilakukan 

meliputi  spesifikasi  terhadap warna, bau, 

kekenyalan dan lendir. Detail score sheet  

organoleptic adalah dijelaskan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Detail Score Sheet Uji  Organoleptic 

Score Spesifikasi 

Warna Bau Keke-

nyalan 

Lendir 

1 Merah 

suram 

muncul 

banyak 

jamur 

Bau 

sangat 

busuk 

seperti 

bangkai 

Sangat 

lembek 

Lendir 

menutupi 

semua 

permukaa

n ayam 

 

2 Merah 

suram 

mulai 

muncul 

jamur 

Mulai 

muncul 

bau 

busuk 

Agak 

lembek 

Lendir 

menutupi 

setengah 

permukaa

n ayam 

 

3 Mulai 

merah 

Bau 

khas 

ayam 

Agak 

kenyal 

Mulai 

muncul 

lendir 

 

4 Putih 

kekuni

ngan 

Bau 

khas 

ayam 

Sangat 

kenyal 

Tidak ada 

lendir 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Kitosan 

Proses pembuatan kitosan diawali dengan 

proses deproteinasi yang bertujuan untuk 

menghilangkan kandungan protein yang terdapat 

pada sisik ikan papuyu. Pada proses ini dihasilkan 

larutan kecoklatan yang apabila didiamkan akan 

menghasilkan lapisan coklat tua paling atas 

merupakan protein yang terlarut dalam NaOH 

sedangkan lapisan bawah coklat muda merupakan 

kitin kasar. Pada proses ini didapatkan yield 

sebesar 120,2 gram. 

Kitin kasar yang dihasilkan kemudian 

direaksikan dengan HCl 1 N pada proses 

demineralisasi. Proses ini bertujuan untuk 

menghilangkan senyawa organik berupa mineral 

pada sisik ikan papuyu. Kandungan mineral utama 

pada sisik ikan papuyu adalah CaCO3 dan 

Ca3(PO4)2 dalam jumlah kecil. Reaksi yang terjadi 

pada proses demineralisasi dituliskan pada 

persamaan reaksi (1) dan (2) (Kurniasih and 

Kartika, 2011 ). 

 
Ca3(PO4)2(s) + 6HCl(aq)  3CaCl(aq) + 2H3PO4(aq)         (1) 

 

CaCO3(s) + 2HCl(aq)  CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)      (2) 

 

Pada proses demineralisasi terjadi pengurangan 

massa sebesar 18,39%. Pada proses demineralisasi 

ini dihasilkan kitin yang siap diproses menjadi 

kitosan. 

Proses pengolahan kitin menjadi kitosan 

disebut dengan proses deasetilasi. Pada proses ini 

kandungan gugus asetil (NHCOCH3) pada kitin 

diubah menjadi gugus amina (-NH2). Pada proses 

deasetilasi digunakan NaOH dengan variasi 20%, 

30%, 40%, 50% dan 60%, proses berlangsung 

pada suhu 100oC selama 4 jam dan menghasilkan 

slurry putih yang kemudian dinetralkan dan dioven 

agar menghasilkan kitosan. Pada proses deasetilasi 

didapatkan kitosan sebanyak 36,48 gram dimana 

pada proses deasetilasi terjadi pengurangan massa 

sebesar 62,81%. 

Yield yang didapatkan dari setiap tahapan 

proses dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Yield  setiap Tahapan Proses Pembuatan Kitosan 

No.  Tahapan 

Proses  

Massa 

awal 

(g)  

Yield 

(g)  

Persen 

tase 

Yield 

(%)  

1  Deproteinasi  220  120,2  54,64  

2  Demineralisasi  120,2  98,1  81,61  

3  Deasetilasi  98,1 36,48 37,19 

 

Penerapan Kitosan  sebagai  Pengawet  Daging 

Ayam 

Aplikasi kitosan sebagai bahan pengawet 

makanan diterapkan pada daging ayam yang segar. 

Pengamatan ini menggunakan uji organoleptik 

yang meliputi warna (W), bau (B), kekenyalan (K) 

dan lendir (L). Nilai score berkisar antara 1 dan 4, 

score 4 untuk hasil yang paling baik dan score 1 

untuk hasil yang paling jelek, sedangkan  nilai  

ambang  batas  penerimaan adalah  pada  score  3. 

Daging ayam dibiarkan dalam udara terbuka 

selama beberapa Berikut adalah Tabel 3. yaitu 

hasil pengamatan penerapan kitosan sebagai 

pengawet daging ayam: 
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Tabel 3. Penerapan Kitosan sebagai Pengawet Daging Ayam pada variasi Konsentrasi NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

W=Warna; B = Bau; K = Kekenyalan; L = Lendir Skala 1-4, semakin tinggi semakin baik dan sebaliknya. Ambang 

batas penerimaan adalah  3 

 

Berdasarkan hasil uji organoleptik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 

NaOH yang paling optimal adalah pada 

konsentrasi 60% karena pada konsentrasi 

tersebut dapat mencegah pertumbuhan 

mikroorganisme hingga hari ke-3 dibandingkan 

dengan pada konsentrasi NaOH yang lainnya 

yang pada hari ke-1 sudah menunjukkan angka 

di bawah ambang batas penerimaan.   

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah konsentrasi NaOH yang 

digunakan pada proses deasetilasi yang 

memberikan hasil pengawetan terbaik adalah 

pada konsentrasi 60%. 
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No Konsentras

i NaOH 

Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 

W B K L W B K L W B K L 

1 20 % 2 2 1 2 - - - - - - - - 

2 30 % 2 2 2 2 - - - - - - - - 

3 40 % 2 2 2 3 - - - - - - - - 

4 50 % 3 2 2 3 - - - - - - - - 

5 60 % 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 3 4 


