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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari pengaruh sumber 

karbon dan konsentrasinya pada kultur terhadap kemampuan memproduksi 

selulosa bakterial oleh bakterial isolat lokal. Empat isolat bakteri yang telah 

diperoleh dari beberapa sampel buah busuk yaitu srikaya, rampai, mangga dan 

alpukat yang berasal dari pasar tradisional di Bandar Lampung, digunakan sebagai 

isolat uji. Sumber karbon pada medium HS adalah glukosa; pada peneltian ini 

digantikan menggunakan sukrosa dan laktosa. Dua isolat yaitu 1-Sri-63 (berasal 

dari srikaya) dan Isolat 1-Ra-5 (berasal dari rampai) menunjukkan uji hasil positif 

pada medium padat GEY. Penyelidikan lebih lanjut pada medium HS cair dengan 

glukosa sebagai sumber karbon, dua isolat tersebut meskipun mampu 

menghasilkan pelikel pada bagian atas medium, namun kualitas pelikel kurang 

baik.  Lapisan tipis putih yang dihasilkan diduga sebagai asam glukonat.  Lebih 

lanjut, variasi sumber karbon menggunakan sukrosa dan laktosa serta variasi 

konsentrasi, tidak menunjukan kemampuan isolat dalam memproduksi selulosa 

bakterial. 

 

 

Kata Kunci: Selulosa bakterial, pengaruh sumber karbon, konsentrasi sumber 

karbon, asam glukonat, bakteri isolat lokal 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF CARBON SOURCES ON CULTURE ON BACTERIAL 

CELLULOSE PRODUCTION FROM LOCAL MICROBIAL ISOLATES 

 

 

By 

 

MUJAHID SALAFUSH SHOLIH 

 

 

 

This research was conducted to study the effect of carbon sources and their 

concentrations in culture on the ability to produce bacterial cellulose by local 

isolates bacteria. Four bacterial isolates that have been obtained from several 

samples of rotten fruit, such as sugar apple, tomato, mango, and avocado from 

traditional markets in Bandar Lampung, were used as test isolates. The carbon 

source in the HS medium is glucose; it was replaced by sucrose and lactose in this 

study. Two isolates, namely 1-Sri-63 (derived from sugar apple) and Isolate 1-Ra-

5 (derived from tomato) showed positive results on GEY solid medium. Further 

investigation on liquid HS medium with glucose as a carbon source, the two 

isolates were able to produce pellicle at the top of the medium, but the pellicle 

quality was not good. The resulting white film is suspected to be gluconic acid. 

Furthermore, variations in carbon sources using sucrose and lactose and variations 

in concentration did not indicate the ability of the isolates to produce bacterial 

cellulose. 

 

 

Keywords: Bacterial Cellulose, effect of carbon source, concentration of carbon 

source, gluconic acid, local isolate bacteria 
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MOTTO 
 
 
 
 

Jika kamu berada pada pagi hari jangan menunggu 

sore hari,dan jika kamu berada pada sore hari jangan 

menunggu pagi hari. 

 
 

Pendidikan bukan tentang mengisi wadah yang kosong, tapi 

pendidikan merupakan proses untuk menyalakan api pikiran. 

(B.Yeats) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Bakteri mampu menghasilkan selulosa melalui fermentasi (dikenal sebagai 

selulosa bakterial atau BC) yang secara struktural sama dengan selulosa tanaman.  

BC adalah polisakarida linier yang terdiri dari monomer β-D-glukopiranosa yang 

dihubungkan oleh ikatan β-1,4-glikosidik.  BC pertama kali ditemukan pada tahun 

1886 oleh A. J. Brown, yang mengamati produksi selulosa oleh sel Acetobacter 

xylinum dengan adanya oksigen dan glukosa (Brown, 1886).  BC diproduksi oleh 

sejumlah spesies bakteri, seperti Acetobacter, Alcaligenes, Azotobacter, 

Rhizobium, Pseudomonas, Salmonella, dan Sarcina, yang sering dihasilkan 

selama proses fermentasi cuka atau pembusukan buah.  Umumnya, BC secara 

kimia lebih murni dibandingkan selulosa tanaman, karena tidak mengandung 

hemiselulosa dan lignin, daya serap dan daya renggang tinggi yang dihasilkan dari 

polimerisasi struktur jaringan ultrafine dalam jumlah besar (Park et al., 2019). 

Produksi selulosa oleh bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu medium 

pertumbuhan, kondisi lingkungan, dan pembentukan produk sampingan.  Nutrien 

yang dibutuhkan bakteri Gluconacetobacter xylinus dalam media produksi BC 

adalah sumber karbon dan nitrogen serta makro dan mikronutrient lainnya seperti 

fosfor, sulfur, potasium, garam magnesium, dan vitamin (Chawla et al., 2009).  

Mikrobia penghasil selulosa akan mengekskresikan selulosa keluar dari selnya 

ketika di lingkungannya tersedia sumber karbon yang melimpah (60-80%) dan 

adanya sumber nitrogen.  Faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi 

selulosa adalah pH, temperatur, dan ketersediaan oksigen.  Kondisi optimal 

produksi selulosa oleh Gluconacetobacter xylinus adalah pada kisaran pH 4-6, 
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dan suhu 28-30°C (Matsuoka et al., 1996).  Produksi selulosa juga dipengaruhi 

oleh kondisi bakteri yang digunakan dalam produksi selulosa, seperti umur bakteri 

dalam inokulum, dan jumlah inokulum yang digunakan sebagai starter dalam 

produksi selulosa (Djumarti, 1993).  Oleh karena itu, proses produksi selulosa 

menggunakan bakteri G. xylinus harus memperhatikan kondisi berbagai faktor 

yang mempengaruhi yaitu strain bakteri penghasil selulosa itu sendiri dan faktor 

lingkungan sehingga selulosa yang dihasilkan dapat maksimal. 

Efisiensi produksi BC untuk berbagai aplikasi selain ditentukan oleh kemampuan 

strain bakteri dalam menghasilkan selulosa, juga ditentukan oleh tersedianya 

medium yang murah secara kontinyu.  Penggunaan limbah air kelapa 

(mengandung glukosa) misalnya, sebagai media dasar kultur, saat ini menjadi 

kurang efisien karena semakin banyaknya kompetitor pengguna air kelapa untuk 

keperluan lainnya, sehingga berakibat harga air kelapa menjadi mahal.  Oleh 

karena itu penggunaan bahan lain sebagai medium dasar produksi selulosa bakteri 

harus senantiasa dilakukan.  Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra 

produksi buah nanas yang memberikan kontribusi besar bagi produksi nanas di 

Indonesia, yaitu sebesar 33 persen, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi 

Jawa Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan yang 

lainnya (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Pemanfaatan limbah dari buah nanas di Provinsi Lampung diharapkan mampu 

menjadi alternatif dari penggunaan limbah air kelapa yang harus bersaing    dengan 

kompetitor lainya.  Penelitian ini adalah studi pendahuluan yang bertujuan untuk 

mendapatkan kondisi optimum untuk pertumbuhan dan produksi selulosa bakteri 

isolat lokal, yang kedepannya akan diterapkan pada penggunaan medium dasar 

limbah cair nanas atau limbah cair agroindusri lainnya. Pada Laboratorium 

Biokimia telah diperoleh beberapa isolat yang berpotensi sebagai penghasil BC. 

Pada penelitian ini difokuskan pada uji kemampuan memproduksi BC oleh isolat-

isolat tersebut menggunakan variasi sumber karbon selain glukosa dan variasi 

konsentrasinya pada kultur produksi. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari pengaruh sumber karbon dan 

konsentrasinya pada  medium kultur untuk menghasilkan selulosa      bakterial oleh 

mikroba isolat lokal. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai eksplorasi 

kultur isolat mikroba penghasil selulosa bakteria dengan menggunakan sumber 

karbon lainnya. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Selulosa 

 

 

Selulosa adalah salah satu biopolimer yang melimpah di alam, bersama dengan 

lignin dan polisakarida lain seperti hemiselulosa pada bahan-bahan yang berasal 

dari tanaman.  Selulosa yang terdapat pada limbah pertanian mencapai 15 – 40% 

dan sulit untuk didegradasi secara alami, memerlukan waktu 4 – 5 bulan.  

Selulosa  termasuk polimer hidrofilik dengan tiga gugus hidroksil reaktif tiap unit 

hidroglukosa, tersusun atas ribuan gugus anhidroglukosa yang tersambung 

melalui ikatan 1,4-β-glukosida membentuk molekul berantai yang panjang dan 

linier.  Gugus hidroksil ini telah dimanfaatkan untuk memodifikasi selulosa 

dengan memasukkan gugus fungsi tertentu pada selulosa melalui teknik 

pencangkokan (Pötzinger et al., 2017). 

 

Selulosa tidak pernah ditemukan dalam keadaan murni di alam, tetapi selalu 

berasosiasi dengan polisakarida lain seperti lignin, pektin, hemiselulosa, dan 

xilan.  Di dalam tumbuhan molekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril yang 

terdiri atas beberapa molekul paralel yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik 

sehingga sulit diuraikan (Fitriarni et al., 2019). 

 

Selulosa merupakan polimer alam yang paling melimpah, biokompatibel, dan 

ramah lingkungan karena mudah terdegradasi, tidak beracun, serta dapat 

diperbarui.  Selulosa belakangan ini digunakan sebagai bahan baku alternatif 

dalam industri dan menyebabkan permintaan selulosa terus meningkat.  Hal ini 

disebabkan oleh semakin berkurangnya cadangan bahan baku yang berasal dari 

sumber daya alam tak terbarukan.  Meskipun demikian, selulosa masih belum 

dapat dimanfaatkan di berbagai bidang karena kesukaran dalam pemrosesan 
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akibat adanya ikatan hidrogen intra dan  antarmolekul yang kuat pada struktur 

selulosa (Guo et al., 2016). 

 

Berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan kelarutan dalam senyawa natrium 

hidroksida (NaOH), selulosa dapat dibagi atas tiga jenis (Nuringtyas, 2010), yaitu: 

 

1. Selulosa α 
 

Selulosa alpha adalah selulosa berantai panjang, tidak larut dalam larutan 

NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) 600 

– 15000.  Selulosa dipakai sebagai penduga dan atau tingkat kemurnian 

selulosa.  Semakin tinggi kadar alfa selulosa, maka semakin baik mutu 

bahannya. 

 

2. Selulosa β 

 

Selulosa beta adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 

17,5%  atau basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) 15 – 90, dapat 

mengendap bila  dinetralkan. 

 

3. Selulosa γ 
 

Selulosa gamma adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan 

NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) kurang dari 

15, kandungan utamanya adalah hemiselulosa Menurut Fengel dan 

Wegner (1984), sifat selulosa terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia.  

Selulosa rantai panjang mempunyai sifat fisik yang lebih kuat, lebih tahan 

lama terhadap degradasi yang disebabkan oleh pengaruh panas, bahan 

kimia maupun pengaruh biologis.   

 

Berikut beberapa sifat lain dari selulosa, yaitu: 

1. Dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia maupun secara 

mekanis sehingga berat molekulnya menurun. 

2. Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi sebagian larut dalam 

larutan alkali. 

3. Dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopis, keras dan rapuh.  
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Bila selulosa cukup banyak mengandung air maka akan bersifat lunak.  

Jadi fungsi air disini adalah sebagai pelunak. 

4. Selulosa dalam kristal mempunyai kekuatan lebih baik jika dibandingkan 

dengan bentuk amorfnya. 

 

Sedangkan menurut Harsini dan Susilowati (2010), sifat-sifat serat selulosa  adalah 

sebagai berikut: 

1. Memiliki kekuatan tarik yang tinggi. 

2. Mampu membentuk jaringan. 

3. Tidak mudah larut dalam air, alkali dan pelarut organik. 

4. Relatif tidak berwarna. 

5. Memiliki kemampuan mengikat yang lebih kuat. 

 

Selulosa memiliki struktur yang unik karena kecenderungannya membentuk 

ikatan hidrogen yang kuat.  Ikatan hidrogen intramolekular terbentuk antara unit 

glukosa terdekat, khususnya pada gugus hidroksil pada C2 dan atom O pada C6 

unit glukosa tetangganya. 

 

Ikatan hidrogen antarmolekul terbentuk antara gugus hidroksil C6 dan         atom O 

pada C3 di sepanjang sumbu b.  Dengan adanya ikatan hidrogen dan juga gaya 

Van Der Waals yang terbentuk, maka struktur selulosa bisa tersusun secara teratur 

dan membentuk daerah kristalin.  Di samping itu, terbentuk rangkaian struktur 

yang tidak tersusun secara      teratur yang akan membentuk daerah nonkristalin atau 

amorf.  Semakin tinggi packing densitynya maka selulosa akan berbentuk kristal, 

sedangkan semakin rendah packing density maka selulosa akan berbentuk amorf.  

Derajat kristalinitas  selulosa dipengaruhi oleh sumber dan perlakuan yang 

diberikan.  Rantai selulosa akan bergabung menjadi satu kesatuan membentuk 

mikrofibril, bagian kristalin akan bergabung.  Gugus hidroksil C3 pada unit 

glukosa dan atom O cincin piranosa yang terdapat bersambung dengan bagian 

nonkristalin.  Mikrofibril akan bergabung membentuk fibril, lalu gabungan fibril 

akan membentuk serat. 
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Selulosa dalam serat tanaman bervariasi menurut sumbernya dan biasanya 

berkaitan dengan bahan-bahan seperti air, lilin, pektin, protein, lignin dan 

substansi-substansi mineral.  Sumber lain selulosa adalah hasil biosintesis selulosa 

oleh mikroorganisme seperti bakteri, alga, dan jamur.  Alga dan jamur 

menghasilkan selulosa melalui sintesis in vitro secara enzimatik dari selobiosil 

fluorida, dan kemosintesis dari glukosa dengan pembukaan cincin polimerisasi 

turunan benzil dan pivaloyl.  Dari ketiga mikroorganisme tersebut, hanya spesies 

Acetobacter xylinum yang diketahui dapat menghasilkan selulosa dalam jumlah 

besar.  Sumber selulosa lain adalah dari hewan, yang disebut tunicin atau selulosa 

hewan karena diperoleh dari organisme bahari tertentu dari kelas Tunicata (Gea, 

2010). 

 

 

2.2. Selulosa Bakterial (BC) 

 

 

Selulosa bakterial (BC) merupakan suatu selulosa hasil fermentasi karbohidrat 

dengan bakteri Acetobacter xylinum.  Selulosa mikrobia merupakan polimer linear 

glukosa yang terikat dalam ikatan ß-1,4 glikosida. Selulosa bakteri mempunyai 

bobot molekul tinggi, sifat kristalin tinggi, derajat polimerisasi tinggi, kekuatan 

tarik dan ketahanan tinggi serta sangat hidrofilik (Zhijiang, 2010).  Dengan 

ukuran diameternya yang kecil, BC memiliki sifat-sifat yang unik seperti 

kekuatan yang tinggi, kekakuan yang sangat baik, dan luas permukaan yang lebar.  

Selain itu, struktur BC mengandung banyak gugus hidroksil yang dapat digunakan 

untuk modifikasi permukaan nanoselulosa.  Umumnya, BC secara kimia lebih 

murni dibandingkan selulosa tanaman, karena tidak mengandung hemiselulosa 

dan lignin, daya serap dan daya renggang tinggi yang dihasilkan dari polimerisasi 

struktur jaringan ultrafine dalam jumlah besar. 

BC dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu : nanokristalin, nanofibril, 

dan nanoselulosa bakteri.  Meskipun semua jenis nanoselulosa memiliki 

komposisi kimia yang sama, namun morfologi, ukuran partikel, kristalinitas, dan 

beberapa sifat berbeda karena perbedaan sumber dan metode ekstraksi (Phanthong 

et al., 2018). 
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Tahun 1838 Anselme Payen menemukan selulosa.  Payen dapat mengisolasi 

selulosa dari tanaman dan dikarakterisasi secara kimia.  Pada tahun 1886, A.J 

Brown menemukan bahwa selulosa dapat diproduksi oleh bakteri terutama oleh 

Acetobacter xylinum dengan cara sintetis gelatin agar-agar ekstraseluler (Brown, 

1987).  Pada pertengahan 1900-an, Hestrin membuktikan perlunya glukosa dan 

oksigen dalam sintesis selulosa bakteri.  Kemudian, Colvin mendeteksi sintesis 

selulosa dalam sampel yang mengandung ekstrak A. xylinum, glukosa dan ATP  

bebas sel pada tahun 1949, struktur mikrofibril selulosa bakteri dikarakterisasi 

oleh Muhlethaler (Chawla et al., 2009). 

Bakteri yang dapat memproduksi selulosa termasuk genus bakteri Gram-negatif 

seperti Acetobacter, Azotobacter, Rhizobium, Pseudomonas, Salmonella, 

Alcaligenes (Shoda dan Sugano, 2005).  Selain itu genus seperti Agrobacterium, 

Gluconacetobacter, Aerobacter, Escherichia, Achromobacter juga dapat 

memproduksi selulosa. A. xylinus telah dijadikan model dasar mikroorganisme 

sebagai strain produser selulosa yang efektif. 

 

2.2.1 Jalur Biosintesis 

 

 

Sintesis selulosa bakteri terdiri dari dua mekanisme utama : (i) sintesis uridin 

difosfoglukosa (UDPGlc), dan (ii) polimerisasi glukosa menjadi rantai panjang 

dan tidak bercabang (rantai glukan β-1 → 4) oleh selulosa sintase. Produksi 

UDPGlc dimulai dengan senyawa karbon (seperti heksosa, gliserol, 

dihidroksiaseton, piruvat dan asam dikarboksilat) memasuki siklus Krebs, 

glukoneogenesis atau siklus pentosa fospat tergantung pada sumber karbon yang    

ada.  Kemudian melalui fosforilasi bersama dengan katalisis, diikuti oleh 

isomerisasi zat antara, proses ini dikenal sebagai pirofosforilase UDPGlc untuk 

mengubah senyawa menjadi UDPGlc sebelum produksi selulosa. Polimerisasi 

glukosa ke dalam rantai glukan β-1,4 telah dihipotesiskan untuk melibatkan 

intermediet lipid atau tidak melibatkan intermediet lipid. Hipotesis pertama 

mengasumsikan bahwa polimerisasi β -1,4 glukan tidak melibatkan zat antara 

lipid.  Residu glukosa ditambahkan ke ujung polisakarida yang tidak berkurang, 
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dan ujung-ujung pereduksi tersebut adalah rantai polimer nasent yang  terletak 

jauh dari sel (Brown, 2000).  Sudut puntir antara dua resi glukosa yang berdekatan 

dalam molekul selulosa adalah 180 ° dan rantai yang tumbuh lebih menyukai 

mempertahankan sumbu sekrup dua kali lipat dari β -1,4 glukan.  Hipotesis kedua 

adalah bahwa polimerisasi β -1,4 glukan melibatkan zat antara lipid. 

 

2.2.2 Perbedaan Selulosa Bakterial dengan Selulosa Tanaman 

 

 

Pada tanaman, selulosa merupakan pembentuk sebagian besar dinding sel, dimana  

fibril adalah struktur elemen utama.  Meskipun selulosa bakteri memiliki rumus 

molekul yang sama dengan selulosa tanaman, namun keduanya memiliki 

perbedaan yang signifikan (Steinbuhel, 2001).  Umumnya, bakteri selulosa secara 

kimia lebih murni dibandingkan selulosa tanaman, karena tidak mengandung 

hemiselulosa dan lignin, daya serap dan daya renggang tinggi yang dihasilkan dari  

polimerisasi struktur jaringan ultrafine dalam jumlah besar.  Selulosa bakteri dapat 

diproduksi dalam berbagai macam substrat dan dapat tumbuh dalam berbagai 

bentuk karena kemampuan cetakan yang tinggi selama pembentukan (Klemm et 

al., 2001). Selulosa bakteri memiliki struktur yang lebih kristalin dibandingkan 

selulosa tanaman dan membentuk benang-benang seperti mikrofibril (Jonas, 

1998). Selulosa bakteri memiliki mikrofibril yang jauh lebih tipis dibandingkan 

dengan selulosa tanaman sehingga selulosa bakteri lebih diperhitungkan (Chawla 

et al., 2009).  Selain itu, derajat polimerisasi selulosa bakteri lebih besar yakni 

13.000 DP sampai 14.000 DP, sedangkan selulosa tanaman sekitar 2000-6000.  

Meskipun demikian selulosa bakteri juga memiliki kerugian yang perlu 

dipertimbangkan meskipun memiliki sifat unik dibandingkan selulosa tanaman.  

Masalah utamanya adalah gula yang digunakan  sebagai substrat sangat mahal dan 

produksinya yang rendah (Akihiro et al., 2008). 
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2.2.3 Fermentasi Selulosa Bakterial 
 

 

Secara biokimia fermentasi diartikan sebagai pembentukan energi melalui 

senyawa organik, sedangkan aplikasinya dalam dunia industri fermentasi diartikan    

sebagai suatu proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh 

massa sel sel mikroba.  Dalam pembentukan selulosa oleh bakteri mengalami 

proses fermentasi asam asetat.  Fermentasi asam asetat merupakan fermentasi 

aerobik atau respirasi dengan oksidasi berlangsung tidak sempurna dan 

menghasilkan produk-produk akhir berupa senyawa organik seperti asam asetat.  

Proses ini dilakukan oleh bakteri dari genus Acetobacter dan Gluconacetobacter.   

Karakteristik Acetobacter dan Gluconacetobacter adalah kemampuannya 

mengoksidasi etanol menjadi asetat.  Mekanisme fermentasi asam asetat ada 2 

yaitu : 

1. Fermentasi Alkohol 

 

Pada fermentasi alkohol mula-mula gula yang terdapat pada bahan baku akan 

dibongkar oleh khamir menjadi alkohol dan gas CO2 yang berlangsung secara 

anaerobik.  Setelah alkohol dihasilkan maka dilakukan fermentasi asam 

asetat.  Reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida 

ditunjukkan pada persamaan (1) : 

C6H12O6                                             2C2H5OH + 2CO2   (1) 

 

2. Fermentasi Asam Asetat 

 

Pada fermentasi ini bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam 

asetat.  Dua dehidrogenase membran sel terlibat dalam oksidasi etanol 

menjadi asam asetat, yaitu etanol dehidrogenase dan asetaldehid 

dehidrogenase (Purwoko, 2007). 
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2.3 Aplikasi Selulosa Bakterial 

 

 

BC memiliki aplikasi dalam berbagai bidang, seperti industri tekstil, kain tenun, 

kertas, makanan, farmasi, pengolahan limbah, penyiaran, pertambangan, dan 

kilang (Wu dan Liu, 2012).  Berikut ini adalah sedikit pemaparan dari apliksi BC:  

 

2.3.1 Bidang Medis 

 

 

Struktur jaringan 3D berskala nano yang unik, menjadikan BC memiliki aplikasi 

sangat luas sebagai biomaterial pada bidang medik.  Aplikasi yang paling menarik 

dari biomaterial ini seperti: sebagai bahan pembalut luka, kulit buatan, cangkok 

vaskular, perancah untuk rekayasa jaringan, pembuluh darah buatan, bantalan 

medis, dan implan gigi (Shah dkk. 2013).  Banyak keuntungan dari BC, termasuk 

biokompatibilitas, kesesuaian, elastisitas, transparansi, kemampuan untuk 

menjaga lingkungan lembab pada luka, dan kemampuan untuk menyerap eksudat 

selama fase inflamasi, memberikan potensi besar untuk aplikasi dalam sistem 

penyembuhan luka (Jozala et al., 2016).  

 

2.3.2 Bidang Industri 
 

 

BC terfragmentasi memiliki aplikasi potensial dalam pembuatan kertas, 

memungkinkan produksi kertas yang fleksibel atau tahan lama dan kertas dengan 

kandungan pengisi yang tinggi, yang ideal untuk bahan pembuatan uang kertas 

(Chawla et al. 2009), dan penggunaannya sebagai bahan dasar dalam pembuatan 

kertas telah diakui (Basta dan El-Saied 2009).  Mautner dkk. (2015) menunjukkan 

bahwa kertas nano berbasis BC cocok untuk operasi ultrafiltrasi yang ketat, 

sementara (Li et al. 2015) mengembangkan perangkat penyimpanan energi 

berbasis kertas berbiaya rendah dan ramah lingkungan menggunakan selulosa 

bakteri - serat nano polipirol yang dikombinasikan dengan karbon. 
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2.3.3 Bidang Makanan 
 

 

Selulosa murni secara kimiawi dapat digunakan dalam makanan olahan sebagai 

zat pengental dan penstabil atau untuk mempromosikan pembentuk gel dan 

pengikatan air.  Selain itu, BC adalah jenis serat makanan dan telah 

diklasifikasikan sebagai makanan yang secara umum diakui sebagai makanan 

yang aman (GRAS), disetujui untuk pemasaran oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan AS (FDA) pada tahun 1992 (Shi et al. 2014). 

Penggunaan pertama BC dalam industri makanan adalah produksi Nata di 

Filipina; Nata dibuat dari gel BC dan merupakan makanan penutup tradisional di 

Asia Tenggara (Shi et al. 2014).  Ada banyak jenis Nata, termasuk Nata de coco 

dan Nata de pina, dan rasa dari produk ini dikendalikan oleh sumber media kultur. 

Misalnya, Nata de coco menggunakan kelapa sebagai sumbernya, sedangkan Nata 

de Pina menggunakan nanas sebagai sumbernya. Mikroorganisme penghasil 

selulosa dapat ditanam di sumber media budidaya, seperti sirup buah, yang 

memungkinkan selulosa yang dihasilkan memperoleh rasa dan pigmen alami dari 

buah.  Selain itu, BC dapat diproduksi dengan berbagai bentuk dan tekstur, 

memberikan BC banyak aplikasi berbeda dalam makanan. 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Selulosa Bakterial 

 

 

Faktor- faktor yang mempengaruhi produksi selulosa bakterial (BC) antara lain: 

2.4.1. Pengaruh Medium Pertumbuhan 

 

Untuk mencapai produksi selulosa yang tinggi, kondisi kultur memiliki 

pengaruh besar, terutama faktor sumber karbon, sumber nitrogen, 

temperatur dan pH, makro dan mikronutrien seperti, sulfur, fosfor, garam 

kalium dan magnesium.  Terkadang ditambahkan medium kompleks 

seperti asam-asam amino dan vitamin.  Sekresi eksopolisakarida biasanya 

paling   terlihat ketika tersedianya sumber karbon yang berlimpah dan 

sedikit sumber nitrogen dalam medium pertumbuhannya (Ramana et al., 

2000). 
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2.4.2. Pengaruh Sumber Karbon 
 

Karbon merupakan sumber penting untuk pertumbuhan dan produksi sel. 

Biasanya glukosa dan sukrosa yang paling sering digunakan, tetapi sumber 

karbon lainnya seperti maltosa, laktosa, manitol, fruktosa, xylosa, pati dan 

gliserol juga digunakan (Masaoka et al., 1993).  Efek dari konsentrasi 

glukosa awal juga penting, karena dapat menurunkan produksi selulosa 

akibatnya pembentukan asam glukonat sebagai produk sampingan.  

Produksi selulosa menurun dengan bertambahnya konsentrasi glukosa 

awal di dalam medium fermentasi.  Selama proses sintesis selulosa oleh 

bakteri, glukosa berperan sebagai sumber energi dan prekursor selulosa.  

Konsentrasi gula yang tinggi, glukosa diubah oleh membran Acetobacter 

dehidrogenase menjadi asam glukonat (Khairul et al., 2014). 

 

2.4.3. Pengaruh Sumber Nitrogen 

 

Nitrogen adalah komponen utama dari protein. Jumlahnya sekitar 8-14 % 

dari berat kering sel.  Sumber nitrogen yang digunakan yaitu pepton, 

ammonium nitrat, ammonium sulfat, ammonium klorida dan yeast extract 

(Rangaswamy, et al., 2015). 

 

2.4.4. Kondisi Lingkungan 
 

pH optimum medium kultur untuk produksi selulosa bakteri berkisar  pada 

rentang pH antara 4.0 – 6.0, produksi selulosa menurun jika pH dibawah 4. 

Penurunan pH selama fermentasi terjadi karena adanya akumulasi asam 

glukonat atau asam laktat di dalam cairan kultur.  Pengontrolan pH sangat 

penting terutama pada kondisi kultur statis.      Penelitian telah menunjukkan 

bahwa produksi asam glukonat dapat  dikurangi dengan adanya 

lignosulfonat (Park et al., 2003).  Temperatur merupakan pengaruh utama 

pada struktur kristal dan morfologi dari selulosa bakteri yang diproduksi 

(Rangaawamy et al, 2015).  Suhu optimum produksi selulosa antara 

rentang 20° – 40° C. Oksigen terlarut di dalam medium kultur merupakan 

faktor penting yang berpengaruh terhadap produksi selulosa.  Pada kultur 

statis substrat dialirkan secara menyeluruh melalui difusi, karena adanya 
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sumber karbon maka ketersediaan oksigen menjadi faktor pembatas bagi 

metabolisme sel.  Hal ini tentu memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan 

dan kualitas selulosa (Shirai et al, 1994). 

 

 

2.5. Produk Hasil Sampingan 

 

 

Penggunaan glukosa sebagai sumber karbon untuk produksi selulosa yakni 

pembentukan asam glukonat sebagai produk samping dalam medium yang mana 

dapat menurunkan pH kultur dan tentunya menurunkan produksi selulosa (Chawla 

et al., 2009).  Produksi selulosa bakteri menurun dengan bertambahnya 

konsentrasi glukosa awal di dalam medium fermentasi. Fenomena ini berkaitan 

dengan perubahan metabolisme bakteri dalam medium yang konsentrasi gulanya 

tinggi.  Dua jalur jalur utama amfibolik yang bekerja yaitu : siklus pentosa fosfat 

untuk oksidasi karbohidrat dan siklus Krebs untuk oksidasi asam organik dan 

senyawa yang berkaitan lainnya (Wulf et al., 1996). 

 

 

2.6. Optimasi Selulosa Bakterial 

 

 

Optimasi produksi selulosa bakteri Isolat ditumbuhkan pada media produksi 

dengan perlakuan beberapa variasi kondisi fermentasi yaitu sumber karbon, 

sumber nitrogen, pH, suhu, konsentrasi inokulum dan penggoyangan (shaking).     

Optimasi dilakukan secara bertahap dan pada masing-masing tahap optimasi 

diukur berat kering selulosa yang diproduksi.  Perlakuan yang memberikan hasil 

terbaik pada tahap sebelumnya dijadikan acuan pada tahap optimasi selanjutnya.  

Kondisi fermentasi awal yang digunakan yaitu sumber karbon gula pasir 5%, 

sumber nitrogen ammonium sulfat 0,5%, pH 5, suhu 30°C, konsentrasi inokulum 

10% dan kondisi fermentasi statis dalam skala produksi 100 mL dengan waktu 

fermentasi 6 hari.  Untuk mengkondisikan pH digunakan asam asetat glasial.  

Media produksi disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121°C pada tekanan 2 atm 

selama 10 menit.  Sumber karbon yang digunakan sebagai perlakuan yaitu 

glukosa, sukrosa, fruktosa, gula pasir dan molase.  Sumber nitrogen yang 

digunakan sebagai perlakuan yaitu ammonium sulfat, urea, ZA dan pepton.  
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Variasi pH awal yang dicobakan yaitu pH 4, 5 , 6 dan 7.     Perlakuan suhu yang 

dicobakan yaitu 25, 30 dan 37°C.  Variasi konsentrasi inokulum yang digunakan 

yaitu 5, 10 dan 15%.  Perlakuan kecepatan penggoyangan yang dicobakan yaitu 

50, 100 dan 150 rpm.  Konsumsi sumber karbon diukur dengan menggunakan 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC).  Sampel larutan diambil dua 

kali yaitu sebelum fermentasi dan sesudah fermentasi selesai, masing-masing 

diukur konsentrasi beberapa jenis gula utama yaitu glukosa, sukrosa dan fruktosa 

(Ratnayani et al., 2008). 

 

 

 

 

 Gambar 1.Tampilan selulosa hasil fermentasi strain bakteri SLK1:  

 (a) Selulosa basah dengan sumber karbon gula pasir;  

 (b) selulosa basah dengan sumber karbon molase; (c) selulosa 

kering (Sarkono et al., 2017). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Agustus 2021 di Laboratorium 

Biokimia Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. 

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

 

Adapun Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, 

Erlenmeyer, gelas beaker, pipet tetes, penyaring, gelas ukur, bunsen, laminar air 

flow (CURMA model 9005-FL), cawan petri, autoclave (model S-90N), kertas 

saring, rak tabung, kompor gas, neraca digital, kasa, kapas, jarum ose, 

sentrifugasi, tabung sentrifugasi, inkubator, oven kertas filter, tusuk gigi, 

mikropipet dan penangas air. 

 

Adapun Bahan – bahan yang digunakan adalah berbagai jenis sampel buah-

buahan dan sayuran busuk, D-glukosa, sukrosa, pepton, yeast extract, Na2HPO4, 

asam sitrat, asam asetat, NaOH, NaCl, akuades, agar powder,  

etanol, CaCO3 dan serbuk KBr. 

 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

 

3.3.1. Tahap Persiapan 

 

1. Persiapan Alat 

Alat -alat berbahan gelas yang akan digunakan dicuci, dikeringkan, 

dibungkus kertas lalu disterilisasi dalam autoclave pada tekanan 1 atm dan 



 

17 
 

 

suhu 121°C selama 15 menit.  Kemudian alat yang telah disteril dimasukan ke 

dalam oven untuk dikeringkan.  Untuk alat selain berbahan gelas cukup 

direbus dengan air pada hot plate, lalu dikeringkan dalam oven. 

 

2. Peremajaan Isolat 

 

Peremajaan dilakukan pada isolat yang telah didapatkan sebelumnya untuk 

dilakukan tahap uji lanjutan.  Peremajaan ini ditumbuhkan pada agar miring  

dengan media Hestrin-Schram dengan glukosa sebagai sumber karbon. 

 

 

3.3.2. Tahap Pembuatan Media 
 

 

Media standar yang digunakan untuk isolasi bakteri penghasil nanoselulosa  

adalah Hestrin-Schram (HS).  Sedangkan untuk media starter dan fementasi 

menggunakan HS cair.  Adapun komposisi dan cara pembuatan media yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

1. Media Hestrin-Schram Agar 

 

Komposisi pembuatan media HS adalah 2 g glukosa, 0,5 g pepton, 0,5 g yeast 

extract, 0,27 g Na2HPO4, 0,12 g asam sitrat dan 1,5g bubuk agar dilarutkan 

dalam aquades sebanyak 100 mL.  Media lalu dipanaskan hingga semua bahan 

larut dan pH media diatur menjadi 6.  Kemudian media yang telah disterilisasi 

dalam autoclave selama 15 menit.  Kemudian setelah disterilisasi media 

dituangkan kedalam cawan dan dibiarkan hingga dingin. 

 

2. Media Hestrin-Schram Cair 

 

Adapun komposisi media HS cair terdiri dari 2 g glukosa, 0,5 g pepton, 0,5 g 

yeast extract, 2,7 g Na2HPO4 dan 1,2 g asam sitrat dilarutkan dalam aquades 

sebanyak 100 mL.  Media kemudian dipanaskan hingga larut dan pH diatur 

pada angka 6.  Kemudian media yang telah larut disterilisasi dalam autoclave  

pada tekanan 1 atm dan suhu 121°C selama 15 menit. 

 

 



 

18 
 

 

3.3.3. Isolasi Bakteri Penghasil Selulosa 

 

 

Sebanyak 1g sampel dari buah atau sayur busuk diambil dan ditimbang. 

Sampel kemudian dihaluskan dan dimasukan ke dalam tabung reaksi yang 

berisi 10 mL larutan salin (NaCl 0,9%) steril.  Kemudian sampel divortex 

hingga homogen.  Sebanyak 1000 µL suspensi dari tabung reaksi berisi 

sample yang divortex diambil dan dimasukan pada tabung reaksi dan diberi 

nama sebagai pengenceran 10
-1

.  Langkah diatas diulangi hingga pada 

pengenceran 10
-4

.  Pada masing-masing suspensi pengenceran diambil 

sebanyak 100 µL dituang dan disebar pada media HS agar, dan diratakan 

dengan spreader.  Setelah itu media diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 

30°C             selama 48 jam untuk melihat hasil pertumbuhan.  Isolat tunggal yang  

tumbuh dipilih kemudian dimurnikan dengan metode streak plate. 

 

 

3.3.4. Skrining Bakteri Penghasil Selulosa 
 
 

Isolat tunggal yang didapatkan dari proses isolasi kemudian dimurnikan 

dengan metode streak plate untuk memperoleh isolat murni (koloni tunggal). 

Proses streak ini dilakukan sebanyak 3-4 kali pengulangan.  Kemudian koloni  

tunggal yang didapatkan, ditumbuhkan pada media HS agar miring. 

 

 

3.3.5. Seleksi Bakteri Penghasil Selulosa 
 

 

Isolat yang diperoleh dari hasil skrining diseleksi untuk memperoleh isolat  

yang  mampu menghasilkan selulosa.  Seleksi yang dilakukan ada dua tahap, 

yaitu seleksi media cair dan seleksi media padat.  Adapun prosesnya sebagai 

berikut: 

 

1. Seleksi Media Padat 

 

Isolat yang diperoleh dari hasil skrining diambil secara aseptis menggunakan  

jarum ose/ tusuk gigi yang steril dan ditotolkan pada media GEY (Glucose 

Ethanol Yeast) dengan komposisi (2 % glukosa, 5%, etanol, 1% yeast 



 

19 
 

 

extract, 2% agar dan 0,3% CaCO3).  Kemudian media yang telah ditotolkan 

isolat diinkubasi di dalam inkubator selama 48 jam pada suhu 30°C.  Zona 

bening yang tumbuh disekitar koloni selama masa  inkubasi dipilih untuk 

diseleksi pada media cair. 

 

2. Seleksi Media Cair 

 

Isolat hasil seleksi media padat diambil sebanyak satu jarum ose, kemudian 

dimasukan kedalam media HS cair sebanyak 10 mL dalam tabung reaksi. 

Kemudian diinkubasi pada kondisi statik selama 7 hari pada suhu ruangan. 

Setelah inkubasi, kultur yang menghasilkan pelikel atau gel selulosa yang  

menutupi permukaan media cair dipilih untuk diteliti lebih lanjut. 

 

 

3.3.6. Pembuatan Inokulum 

 

 

Sebanyak 2 ose dari masing-masing stok kultur ditumbuhkan dalam 25 mL 

medium HS cair.  Setelah itu diinkubasi pada suhu 30ºC selama 3 hari dalam  

kondisi statis. 

 

 

3.3.7. Produksi Selulosa Bakteri 

 

 

Setelah diinkubasi selama 3 hari, inokulum dari stok kultur sebanyak 10% v/v 

diinokulasikan kedalam media 200 mL medium fermentasi dalam Erlenmeyer 

500 mL yang mengandung glukosa dan sukrosa sebagai sumber karbon. 

Fermentasi dilakukan pada suhu 30ºC bebrapa hari dalam kondisi statis,  

hingga  diperoleh pelikel. 

 

 

3.3.8. Variasi Sumber Karbon pada Produksi Selulosa Bakterial 

 

 

Optimasi dilakukan dengan memvariasi sumber karbon. Untuk sumber 

karbon digunakan: glukosa (sebagai kontrol), sukrosa dan beberapa sumber 

lain seperti lactosa, maltosa dan fruktosa.  Pada setiap kondisi optimasi, 

dilakukan pengukuran berat BC yang dihasilkan dan Water Hold  
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sebagaimana dijelaskan pada langkah nomor 9. 

 

 

3.3.9. Pengukuran Berat Selulosa Bakterial dengan Sumber Karbon  

Berbeda 

 

 

Pelikel selulosa bakteri yang terbentuk di permukaan medium diambil dan 

dibersihkan dengan aquades untuk membersihkan sisa medium, selanjutnya 

direbus dalam larutan NaOH 0,1 M selama 30 menit pada suhu 100ºC dan 

dicuci dengan akuades beberapa kali hingga pH menjadi 7.  Selulosa basah 

ditimbang dan dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu atau 

hingga berat konstan lalu ditimbang.  Water Hold BC diukur dengan melihat 

kandungan air (%w/w) selulosa bakterial diukur berdasarkan berat yang 

hilang saat dikeringkan.  Berdasarkan persamaan (2) 

 

Kandungan air % = [(berat basah-berat kering)/berat basah] x 100%  (2)  

 

Sedangkan hasil produksi selulosa bakterial diukur sebagai berat kering 

dengan berat media yang digunakan.  Hasil produksi diukur dengan 

Persamaan (3) 

 

Hasil produksi (%) = (m/c) x 100    (3) 

Dimana : 

m = berat kering selulosa bakterial (g) 

c  = berat sumber karbon yang digunakan sebagi medium (g)  (Tabaii dan 

Emtiazi, 2016). 
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Sampel 

Isolat 

Isolat terpilih 

Selulosa Bakterial 

Murni 

Adapun seluruh tahap percobaan digambarkan pada diagram alir berikut:  

 

 

 Isolasi  

 

Skrining 

 

Uji Konsentrasi dan sumber karbon 

 Pengukuran berat BC 

  

 

 

Gambar 2. Skema Prosedur Penelitian 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil yang didapatkan dari penambahan konsentrasi glukosa variasi 1%, 2%, 

dan 3% pada kultur produksi diduga sebagai asam glukonat, bukan BC.  

2. Percobaan produksi BC menggunakan sukrosa  maupun laktosa sebagai 

sumber karbon pada kultur produksi dengan variasi 1%, 2% dan 3% tidak 

didapatkan hasil yang baik.  

3. Selain sumber karbon ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan BC  

seperti faktor lingkungan kultur dan lainya. 

 

 

5.2. Saran 

 

 

Saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Isolasi untuk mendapatkan isolat yang baik selain sulit mendapatkan yang 

benar- benar murni juga membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 

dikurangi dengan pembelian isolat. 

2. Perlu dilakukan optimasi dengan variasi sumber nitrogen dan lainya, karena 

sumber nitrogen dan lainya mempengaruhi produksi BC. 

3. Perlunya memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

BC pada kultur  agar dapat menghindari kemungkinan gagal. 
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