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Senyawa karotinoid adalah senyawa - senyawa turunan 
karotin.

Di alam, senyawa karotinoid merupakan metabolit se- 
kunder dan terdapat sebagai zat warna didalam bagian - ba 
gian tertentu dari tumbuhan maupun binatang. Dibagian tu- 
buh binatang terutama dijumpai pada kulit binatang laut, 
khususnya golongan Crustacea ( udang - udangan ), terma- 
suk didalamnya udang.

Karotinoid yang berasal dari udang - udangan mempu- 
nyai satu keistimev/aan bila dibandingkan karotinoid dari 
sumber lain, yaitu toksisitas yang lebih rendah. Hal ini 
diduga karena dalam senyawa tersebut mempunyai gugus hi- 
droksi". ( -OH ) atau gugus karbonil ( - C = 0 ) pada 
struktur lingkarnya, dengan demikian lebih polar dan le
bih mudah diekskresi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Udang ' putih ( Penaeus merguiensis ) dan penelitian ini 
hendak membuktikan tentang ada atau tidaknya gugus - OH 
dan atau gugus - C = 0 tersebut.

Dengan metode isolasi, pemisahan dan karakterisasi 
yang dilakukan dapat diperoleh tiga macam senyawa karoti
noid dari udang putih.
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Berdasar data harga Rf, warna noda kromatogram, 
hasil reaksi warna, spektra IR dan spektra UV - ViS, 
ternyata salah satu komponen karotinoid yang terdapat 
dalam udang putih, yaitu noda tengah, identik dengan 
canthaxanthin, yaitu suatu derivat 0 - karotin dengan 
gugus - C =0 pada struktur lingkarnya.

Komponen karotinoid yang lain, yaitu noda atas 
( A ) tidak identik dengan |3 - karotin, karena dari spek 
tra IR maupun spektra UV - VIS menunjukkan adanya bebe-. 
rapa perbedaan.

Sedangkan komponen karotinoid yang terahir, ya
itu noda bawah ( B ) menunjukkan beberapa persamaan si
fat dengan canthaxanthin. Hal ini terbukti dari data 
yang ditunjukkan dalam spektra IR nya, yaitu adanya gu
gus - C s 0 pada struktur lingkarnya,

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat me- 
rangsang penelitian lain yang lebih mendalam tentang se
nyawa karotinoid yang berasal dari udang.
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