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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap hari masyarakat menggunakan telur dalam jumlah yang sangat 

besar. Sebagai salah satu sumber hasil ternak, telur merupakan sumber hasil 

ternak yang dikonsumsi paling tinggi per kapita per minggu pada tahun 2006 dan 

2007 (Susenas, 2008). Bagian telur yang digunakan hanya isinya saja, sedangkan 

cangkang telur dibuang karena dianggap sebagai sampah. Limbah cangkang telur 

apabila tidak ditangani akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi 

sumber penyakit. Limbah cangkang telur sangat berpotensi untuk dimanfaatkan 

kembali. Sejauh ini limbah cangkang telur belum dimanfaatkan secara optimal. 

Cangkang telur hanya digunakan sebagai produk kerajinan tangan (Safitri, 2011).  

Di Indonesia produksi kulit telur akan terus berlimpah seiring dengan 

penggunaannya di restoran, pabrik roti dan mie sebagai bahan baku pembuatan 

makanan yang cenderung meningkat. Menurut data Direktorat Jenderal 

Peternakan (2009), produksi telur di Indonesia tahun 2009 sebesar 1.013.543 ton. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hintono (1984) bahwa porsi kerabang dari satu 

butir telur adalah sekitar 11%, maka limbah kerabang telur yang dihasilkan di 

Indonesia pada tahun 2009 sekitar 111.489,73 ton, untuk mengurangi jumlah 

limbah yang dihasilkan kita bisa memanfaatkan limbah yang berasal dari 

cangkang telur. Pemanfaatan limbah cangkang telur ini dapat berdampak positif 

terhadap lingkungan, selain itu juga dapat menambah nilai ekonomis dari limbah 

cangkang telur itu sendiri. 
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Cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai bahan antibakteri. Telur 

memiliki dua sistem utama pertahanan alami, yaitu kulit telur bersama dengan 

kutikula dan membran, yang merupakan penghalang fisik terhadap penetrasi 

bakteri. Pertahanan alami kedua telur merupakan penghambat kimia terdiri dari 

protein yang ditemukan dalam cangkang dan albumen yang menunjukkan 

aktivitas anti-mikroba (Gautron et al., 1996). Bahan antibakteri ini diharapkan 

mampu  bersaing dengan bahan-bahan antibakteri lain yang sudah ada. 

Ovocleidin-17 (OC-17) adalah protein matriks utama pada cangkang telur 

ayam. Protein ini memiliki karakteristik penting yang juga ada pada protein-

protein mirip lektin tipe C (CTL). Keberadaan protein-protein CTL dalam 

cangkang-cangkang telur dari banyak spesies unggas menunjukkan peran biologis 

umum yang penting. Superfamili lektin tipe C merupakan kelompok besar protein 

ekstra-sel yang memiliki berbagai macam fungsi dalam tubuh organisme-

organisme multisel. Protein ovocleidin-17 yang telah dimurnikan dapat mengikat 

polisakarida bakteri dan memiliki efek bakterisidal terhadap Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa (Wellman-Labadie et al., 

2008).  

Masih menurut Wellman-Labadie et al., (2008) antimikroba dapat 

menghambat sintesa dinding sel mikroba yaitu dengan menghambat pembentukan 

peptidoglikan dari dinding sel mikroba. Ovocleidin-17 menunjukkan ikatan yang 

kuat dengan polisakarida bakteri terutama peptidoglikan. Ovocleidin-17 dapat 

mengakibatkan sel bakteri mengalami lisis (selnya terurai karena membrannya 

terpecah). Ovocleidin-17 memberikan efek bakterisidal yang kuat terhadap bakteri 

Gram-positif seperti B. subtilis dan S. aureus.  
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Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu pengkajian yang lebih 

mendalam tentang ekstrak kasar Ovocleidin-17 sebagai bahan antibakteri dan 

aplikasinya pada ikan wader. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui interaksi antara jenis bakteri dan konsentrasi ekstrak kasar 

Ovocleidin-17 yang berbeda terhadap aktivitas antibakteri Ovocleidin-17 

2. Untuk mengetahui pengaruh perendaman ekstrak kasar Ovocleidin-17 

terhadap umur simpan ikan wader. 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Hipotesa penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi yang berbeda antara perlakuan jenis bakteri dan 

konsentrasi ekstrak kasar Ovocleidin-17 terhadap aktivitas antibakteri 

Ovocleidin-17 

2. Diduga perendaman pada ekstrak kasar Ovocleidin-17 dapat memperpanjang 

umur simpan ikan wader. 


