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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A.  Limbah Cair Tapioka

Limbah cair tapioka dihasilkan dari proses produksi tapioka. Air merupakan

bahan pembantu utama yang digunakan dalam proses produksi tapioka.  Limbah

cair dari industri tapioka jumlahnya berlimpah dan umumnya belum

termanfaatkan.  Air limbah yang dihasilkan dalam jumlah yang relatif besar yaitu

mendekati 20 m3/ton tapioka atau 5 m3/ton ubikayu yang terdiri dari air proses

dan air yang terkandung dalam bahan baku (ubikayu). Komponen limbah ini

merupakan bagian sisa pati yang tidak terekstraksi serta komponen selain pati

yang terlarut dalam air. Beberapa jenis singkong mengandung sianida yang

bersifat toksis. Sianida ini larut dalam air dan menguap apabila ada aerasi

terhadap limbah. Limbah cair tersebut akan mengalami dekomposisi secara alami

yang menimbulkan bau. Bau tersebut dihasilkan pada proses penguraian senyawa

yang mengandung nitrogen, fosfor, dan bahan berprotein (Zaitun, 1999).

Limbah cair tapioka yang berasal dari proses pencucian berwarna putih

kecoklatan dengan kisaran pH 6 - 6,5. Kisaran pH ini dapat mengalami penurunan

menjadi 4 jika terjadi aktifitas mikroorganisme yang menguraikan bahan-bahan

organik menjadi asam-asam (Prayitno, 2008). Menurut Misgiyarta (2011),
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air hasil samping produksi tapioka mengandung glukosa 0,185 mg/L, nitrogen

total mencapai 182 mg/L, serta pH 5 – 5,5 sehingga dapat dimanfaatkan sebagai

substrat untuk membuat nata de cassava. Untuk kandungan proksimat limbah

cair tapoka disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Komposisi kimia limbah cair tapioka

Komponen Jumlah (%)
Air
Abu
Protein
Lemak
Pati
Serat kasar

99,25
0,07
0,16
0,22
0,29
0,00

Sumber : Jenie et al., 1994

B. Acetobacter xylinum

Acetobacter xylinum merupakan bakteri pembentuk nata.  Bakteri ini termasuk

dalam golongan Acetobacter, yang mempunyai ciri–ciri antara lain sel bulat

panjang sampai batang (seperti kapsul), tidak mempunyai endospora, sel–selnya

bersifat gram negatif, bernafas secara aerob tetapi dalam kadar yang kecil (Pelczar

dan Chan, 1988). Klasifikasi dari Acetobacter xylinum adalah sebagai berikut:

Divisi : Protophyta

Class : Schizomycetes

Ordo : Pseudomonadales

Famili : Pseudomonadaceae

Genus : Acetobacter

Spesies : Acetobacter xylinum
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Menurut Suwijah (2011) Acetobacter xylinum merupakan bakteri berbentuk

batang pendek, yang mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron, dengan

permukaan dinding yang berlendir. Bakteri ini bisa membentuk rantai pendek

dengan satuan 6 – 8 sel. Pada kultur sel yang masih muda, individu sel berada

sendiri-sendiri dan transparan. Koloni yang sudah tua membentuk lapisan

menyerupai gelatin yang kokoh menutupi sel dan koloninya.

Acetobacter xylinum membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, dan propil

alkohol, tidak membentuk indol dan mempunyai kemampuan mengoksidasi asam

asetat menjadi  CO2 dan H2O. Sifat utama pada bakteri ini yaitu kemampuan

mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa dan kemudian  membentuk matrik

yang dikenal sebagai nata. Faktor–faktor dominan yang mempengaruhi sifat

fisiologi dalam pembentukan nata adalah ketersediaan nutrisi, derajat keasaman,

temperatur, dan ketersediaan oksigen (Suwijah, 2011).

Gambar 1. Acetobacter xylinum
Sumber : Munawar, 2009
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C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Terbentuknya Nata

1. Sumber nitrogen

Proses fermentasi dibutuhkan sejumlah senyawa sumber nitrogen dan mineral

(baik mineral makro, maupun mikro). Sumber nitrogen dapat digunakan dari

senyawa organik maupun anorganik. Bahan yang baik bagi pertumbuhan

Acetobacter xylinum dan pembentukan nata adalah ekstrak yeast dan kasein. Urea

yang digunakan pada pembuatan nata berfungsi untuk membersihkan bahan baku

dari berbagai kotoran dan memperlancar proses pembuatan bibit nata (Warisno,

2004).  Menurut Prihatin (2004), penggunaan sumber nitrogen yang berasal dari

NPK sebanyak 0,25% menunjukkan nilai rendemen tertinggi dibandingkan

dengan urea dan sumber nitrogen dari kecambah kedelai. Namun, amonium sulfat

dan amonium fosfat merupakan bahan yang lebih cocok digunakan dari sudut

pandang ekonomi dan kualitas nata yang dihasilkan (Hati, 2007).

2. Sumber karbon

Sumber karbon yang dapat digunakan dalam fermentasi nata adalah senyawa

karbohidrat yang tergolong monosakarida dan disakarida. Berdasarkan

pertimbangan ekonomis yang banyak digunakan adalah sukrosa atau gula pasir

(Suwijah, 2011). Sumber karbon merupakan faktor penting dalam proses

fermentasi. Bakteri membutuhkan sumber karbon bagi proses metabolismenya

untuk menghasilkan nata. Glukosa akan masuk ke dalam sel dan digunakan bagi

penyediaan energi yang dibutuhkan dalam perkembang biakannya. Jumlah gula

yang ditambahkan harus diperhatikan sehingga mencukupi untuk metabolisme

dan pembentukan pelikel nata. Kebutuhan karbon untuk media umumnya

diberikan oleh glukosa, pati, dan laktosa (Hidayat, 2006).
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3. Suhu inkubasi

Suhu ideal bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum adalah pada suhu 28 –

31 °C (Anonim, 2004). Sedangkan menurut Warisno (2004), suhu optimum untuk

Acetobacter xylinum adalah 26 – 27 °C. Pada suhu di bawah 28 °C, pertumbuhan

bakteri terhambat. Demikian juga, pada suhu diatas 31°C, bibit nata akan

mengalami kerusakan dan bahkan mati, meskipun enzim ekstraseluler yang telah

dihasilkan tetap bekerja membentuk nata (Astuti, 2011).

4. Lama fermentasi

Lapisan nata akan terbentuk secara optimum bila waktu fermentasi cukup. Waktu

fermentasi yang terlalu cepat mengakibatkan tekstur nata menjadi lembek dan

lapisan nata yang terbentuk tipis sehingga serat yang dihasilkan juga sedikit.

Waktu fermentasi yang terlalu lama menyebabkan aroma nata sangat asam,

lapisan nata tebal, dan tekstur menjadi keras (Natalia dan Sulvia, 2009).  Menurut

Putriana (2011), lama fermentasi yang optimum untuk nata de cassava adalah 13

hari.

5. pH

Bakteri Acetobacter xylinum dapat tumbuh pada pH 3,5 – 7,5, namun akan

tumbuh optimal bila pH nya 4,3. Asam asetat atau asam cuka digunakan untuk

menurunkan pH atau meningkatkan keasaman air kelapa. Asam asetat yang baik

adalah asam asetat glacial (99,8%). Asam asetat dengan konsentrasi rendah dapat

digunakan, namun untuk mencapai tingkat keasaman yang diinginkan yaitu pH

4,5 – 5,5 dibutuhkan dalam jumlah banyak (Anonim, 2008).
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6. Ketersediaan oksigen

Acetobacter xylinum adalah jenis mikroorgnisme  aerob sehingga dalam

merombak gula dan menyusunnya menjadi nata, bakteri tersebut memerlukan

oksigen yang diperoleh dari oksigen terlarut dalam medium atau oksigen yang

berasal dari udara bebas (Widya, 1984). Acetobacter xylinum sangat memerlukan

oksigen sehingga dalam fermentasi tidak perlu ditutup rapat namun hanya ditutup

untuk mencegah kotoran masuk kedalam media yang dapat mengakibatkan

kontaminasi (Anonim, 2008).

7.  Starter

Starter merupakan faktor yang penting dalam memproduksi nata karena kualitas

starter sangat menentukan hasil nata yang diperoleh.  Pada pembuatan nata,

starter yang digunakan berasal dari kultur cair Acetobacter xylinum yang telah

disimpan selama 3 - 4 hari sejak inokulasi. Pada masa penyimpanan itu, jumlah

mikroorganisme akan mencapai maksimal (Sutarminingsih, 2004).

D. Nata De Cassava

Menurut SNI 01-4317-1996, nata adalah produk makanan berupa gel selulosa

hasil dari fermentasi air kelapa, air tahu, atau bahan lainnya oleh bakteri asam

cuka (Acetobacter xylinum) yang diolah dengan penambahan gula atau tanpa

bahan makanan yang diizinkan yang dikemas secara aseptik. Menurut Okiyama

et al., (1992), nata merupakan  selulosa bakteri hasil sintesa dari gula oleh bakteri

pembentuk nata yaitu Acetobacter xylinum yang membentuk gel pada permukaan

air kelapa yang mengandung gula.
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Pemberian nama nata disesuaikan dengan substrat pertumbuhan Acetobacter

xylinum, sehingga ada beberapa nama nata diantaranya nata de pina yaitu nata

yang diperoleh dari sari buah nanas, nata de mango dari sari buah mangga, nata

de soya dari limbah tahu, nata de cacao dari limbah kakao dan lain sebagainya

(Pambayun, 2002). Nata de cassava terbuat dari substrat atau cair yang berasal

dari hasil samping pengolahan ubi kayu atau cassava . Nata de cassava adalah

untaian atau rajutan selulosa yang dihasilkan dan disekresikan oleh sel-sel

Acetobacter xylinum yang menjerap air. Nata de cassava berbentuk gel, tekstur

kenyal, warna putih agak transparan, mengkilap, licin, dengan aroma netral dan

rasa yang tawar.  Selulosa dihasilkan oleh Acetobacter xylinum melalui proses

asimilasi pengubahan glukosa menjadi senyawa karbohidrat yang lebih kompleks

yaitu berupa selulosa (Misgiyarta, 2011).

E. Gliserol

Gliserol adalah senyawa yang netral, dengan rasa manis, tidak berwarna, cairan

kental dengan titik lebur 20
o
C dan memiliki titik didih yang tinggi yaitu 290 oC

dengan rumus molekul CH2OHCHOHCH2OH. Gliserol dapat larut sempurna

dalam air dan alkohol, tetapi tidak larut dalam minyak.  Sebaliknya banyak zat

dapat lebih mudah larut dalam gliserol dibanding dalam air maupun alkohol.

Oleh karena itu gliserol merupakan pelarut yang baik (Anonim, 2006).

Gliserol merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kemampuan untuk

mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan molekular (Mochtar, 2001).

Plasticizer adalah suatu bahan yang ditambahkan kedalam suatu material berupa
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elastomer untuk meningkatkan pengolahannya, fleksibilitas, dan tarikannya. Suatu

plasticizer dapat menurunkan viskositas leburnya, temperature transisi gelas, dan

modulus elastis dari produk tanpa mengubah bentuk karakter kimia dari material

pemlastis (Muller, 1990). Struktur gliserol disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur kimia gliserol
Sumber :  Winarno, 1997

F.  Selulosa Bakteri

Selulosa adalah polimer dari β-glukosa dengan ikatan β-1-4 antara unit-unit

glukosa (Gambar 3). Selulosa merupakan material penyusun jaringan tumbuhan

dalam bentuk campuran polimer homolog dan biasanya terdapat bersama-sama

dengan polisakarida lainnya serta lignin dalam jumlah bervariasi (Silitonga,

2011).

Gambar 3. Struktur kimia selulosa
Sumber: Fessenden and Fessenden, 1999
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Selulosa bakteri merupakan polisakarida mikroba yang dihasilkan melalui proses

fermentasi dari bakteri Acetobacter xylinum yang memiliki struktur kimia yang

sama dengan selulosa tumbuhan. Perbedaan selulosa bakteri dan selulosa

tumbuhan adalah selulosa bakteri memiliki serat-serat tunggal yang panjang dan

saling melilit membentuk struktur jaringan (Philips dan William, 2000). Selulosa

bakteri bersifat hidrogel yang tidak dijumpai pada selulosa alam. Sifat ini

memberikan daya serap yang baik dan karakteristiknya seperti kulit manusia

sehingga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan medis seperti pengganti kulit

sementara pada luka bakar yang serius (Ciechanska, 2004). Scanning Electron

Microscope (SEM) dari selulosa bakteri dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Scanning Electron Microscope (SEM) dari selulosa bakteri
Sumber: Biamenta, 2011

Pembentukan selulosa bakteri  terjadi karena proses pengambilan glukosa dari

media yang mengandung gula oleh sel-sel Acetobacter xylinum . Glukosa tersebut

kemudian digabungkan dengan asam lemak membentuk bahan pendahulu nata

(prekursor) pada membran sel. Prekursor ini selanjutnya disekresi dan bersama

enzim mempolimerisasikan glukosa menjadi selulosa di luar sel (Susanto dkk.,

2000). Menurut Krystinowicz (2001) selulosa bekteri mempunyai keunggulan,

diantaranya kemurnian tinggi, derajat kristalinitas tinggi, mempunyai kerapatan
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antara 300 – 900 kg/m3, kekuatan tarik tinggi, elastisitas dan terbiodegradas.

Skema mekanisme pembentukan selulosa disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Mekanisme pembentukan selulosa
Sumber: Wankei, 2001

F. Biodegradable Film

Biodegradable film adalah suatu bahan dalam kondisi dan waktu tertentu

mengalami perubahan struktur kimia karena pengaruh mikroorganisme (Griffin,

1994). Menurut Harumningtyas (2010) biodegradable film harus dapat menahan

air sehingga dapat mencegah kehilangan kelembaban produk, memiliki

permeabilitas selektif terhadap gas tertentu, mengendalikan perpindahan padatan

terlarut untuk mempertahankan warna, pigmen alami dan gizi.

Komponen penyusun biodegradable film dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

hidrokoloid, lipida, dan komposit. Ketiga jenis komponen penyusun ini memiliki

kelebihan dan kelemahan masing-masing (Austin, 1985).  Kelebihan
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biodegradable film yang dibuat dari hidrokoloid diantaranya memiliki

kemampuan yang baik untuk melindungi produk terhadap oksigen,

karbondioksida, dan lipid serta memiliki sifat mekanis yang diinginkan dan

meningkatkan kesatuan structural produk. Kelemahannya, film dari karbohidrat

kurang bagus digunakan untuk mengatur migrasi uap air sementara film dari

protein sangat dipengaruhi oleh perubahan pH. Kelebihan biodegradable film

dari lipid adalah memiliki kemampuan yang baik untuk melindungi produk dari

penguapan air, sedangkan kekurangannya yaitu kegunaannya dalam bentuk murni

sebagai pelapis masih terbatas, karena mempunyai kekurangan dari segi

ketahanannya. Biodegradable film dari komposit dapat meningkatkan kelebihan

film dari hidrokoloid dan film dari lipid, serta mengurangi kelemahannya.

Pembentukan biodegradable film merupakan proses pertumbuhan fragmen-

fragmen kecil yang akan membentuk suatu polimer (Syamsir, 2008).


