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PEMBUATAN MIKROSELULOSA DARI RESIDU ONGGOK FRAKSI 

AMILUM TERHIDROLISIS 

 

 

 

Oleh 

 

 

AISYAH TRI SETYANINGSIH 

 

 

 

Onggok merupakan limbah padat singkong yang dihasilkan dari industri tapioka 

dengan keberadaan yang berlimpah. Onggok memiliki kandungan serat kasar 

berupa selulosa 59,9%, hemiselulosa 20%, dan lignin 10,7%. Kandungan selulosa 

pada onggok sangat berpotensi untuk digunakan dalam pembuatan mikroselulosa. 

Mikroselulosa merupakan material yang berasal dari selulosa dengan peningkatan 

beberapa aspek seperti kristalinitas, luas permukaan, dan stabilitas termal. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh selulosa dari limbah onggok dengan 

fraksi amilum terhidrolisis untuk selanjutnya akan diubah menjadi mikroselulosa 

menggunakan metode mekanik dengan ultrasonikasi. Metode penelitian meliputi 

proses isolasi bakteri indigen amilolitik, penentuan kurva pertumbuhan sel, 

penentuan konsentrasi substrat, hidrolisis amilum, pembuatan mikroselulosa, dan 

karakterisasi mikroselulosa menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) 

dan Particle Size Analyzer (PSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat 

bakteri dengan kode SCWB-19 memiliki indeks amilolitik sebesar 1,14 dengan 

waktu inkubasi optimum selama 48 jam dan konsentrasi substrat optimum sebesar 

10%. Berdasarkan hasil pengukuran PSA, mikroselulosa yang melalui proses 

perlakuan asam memiliki diameter rata-rata sebesar 1,256 µm, sedangkan 

mikroselulosa tanpa perlakuan asam memiliki diameter rata-rata sebesar 1,360 

µm. Analisis SEM menunjukkan adanya efek penghapusan lignin dan 

hemiselulosa pada permukaan sampel yang melalui proses perlakuan asam. 

Mikroselulosa yang dihasilkan berpotensi dalam berbagai bidang, salah satunya 

sebagai bahan baku pembuatan mikrokomposit hidrogel. 

 

 

Kata kunci : bakteri indigen amilolitik, mikroselulosa, onggok.  
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MANUFACTURE OF MICROCELLULOSE FROM ONGGOK RECIDUE 

HYDROLYZED AMYLUM  FRACTION 
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AISYAH TRI SETYANINGSIH 

 

 

 

Onggok is a solid waste of cassava produced from the tapioca industry in 

abundance. Onggok contains crude fiber in the form of 59.9% cellulose, 20% 

hemicellulose, and 10.7% lignin. The cellulose content in cassava has a potential 

to be used in the manufacture of microcellulose. Microcellulose is a material 

derived from cellulose with improved several aspects such as crystallinity, surface 

area, and thermal stability. The aim of this research is to obtain cellulose from 

onggok waste with hydrolyzed starch fraction which will be converted into 

microcellulose using mechanical methods with ultrasonication. The steps of this 

research include the isolation of indigenous amylolytic bacteria, determination of 

cell growth curve, determination of substrate concentration, starch hydrolysis, 

manufacture of microcellulose, and characterization of microcellulose using 

Scanning Electron Microscope (SEM) and Particle Size Analyzer (PSA). The 

results showed that the bacterial isolate SCWB-19 had an amylolytic index of 

1.14 with an optimum incubation time of 48 hours and an optimum substrate 

concentration of 10%. Based on the results of PSA measurements, microcellulose 

through the acid treatment process had an average diameter of 1.256 µm, while 

microcellulose without acid treatment had an average diameter of 1.360 µm. SEM 

analysis showed the effect of lignin and hemicellulose removal on the surface of 

the samples through the acid treatment process. The obtained microcellulose has 

potential in various fields, including as a raw material for making 

microcomposites hydrogel. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

 

Singkong atau ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang menjadi sumber 

karbohidrat selain beras dan jagung.  Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada 

negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia.  Pada tahun 2018, produksi 

singkong di Indonesia mencapai 16.119.021 ton.  Provinsi Lampung menjadi 

salah satu provinsi yang memiliki angka produktivitas singkong yang tinggi.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 

produksi singkong di provinsi Lampung pada tahun 2018 mencapai angka 

5.016.790 ton (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2019).  Tanaman yang 

memiliki nama ilmiah Manihot esculenta ini, banyak dimanfaatkan sebagai bahan 

baku dalam pembuatan tepung tapioka (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, 2011).  Pada industri tapioka, setiap ton singkong yang diproses dapat 

menghasilkan 250 kg tapioka (Nugroho, 2016).  Selain menghasilkan tepung 

tapioka, industri ini juga menghasilkan limbah padat berupa onggok.   

 

Onggok merupakan limbah padat singkong yang dihasilkan dari industri tapioka 

(Nawansih et al., 2020).  Setiap ton singkong yang digunakan dalam produksi 

tepung tapioka dapat menghasilkan 114 kg onggok (Nugroho, 2016).  Onggok 

memiliki potensi sebagai polutan pada lingkungan sekitar pabrik apabila tidak 

termanfaatkan dan dibiarkan dalam jangka waktu yang relatif lama.  Bau 

menyengat pada onggok dapat muncul akibat adanya proses pembusukan yang 

disebabkan oleh aktivitas mikroba pada limbah onggok (Lusiani et al., 2016).  

Onggok yang berasal dari singkong memiliki komposisi berupa pati 68,89%, serat 

kasar 27,75%, abu 1,7%, protein 1,55%, dan lemak 0,12% (Sriroth et al., 2000). 
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Kandungan serat kasar yang terdapat pada onggok tediri dari selulosa 59,9%, 

hemiselulosa 20%, dan lignin 10,7% (Akaracharanya et al., 2011).  Selulosa 

merupakan suatu homopolimer dengan rumus molekul (C6H10O5)n, yang terdiri 

dari unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan β-1,4 glikosidik (Klemm et al., 

2005). 

 

Selulosa yang terkandung dalam onggok dapat diperoleh dengan cara 

memisahkan selulosa dari kandungan senyawa lain seperti kandungan pati yang 

terdapat pada onggok.  Salah satu cara yang digunakan untuk menghilangkan 

kadar pati yang terdapat pada onggok dapat dilakukan dengan cara hidrolisis.  

Hidrolisis pati adalah suatu proses pemecahan pati menjadi molekul yang lebih 

sederhana seperti glukosa, dekstrin, dan isomaltosa (Purba, 2009).  Proses 

hidrolisis pati dapat dilakukan dengan hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatik.  

Hidrolisis asam dinilai kurang efektif karena memiliki beberapa kelemahan 

seperti kualitas asam yang menghidrolisis secara acak, serta memerlukan 

peralatan yang tahan korosi (Risoyatiningsih, 2011).  Penggunaan enzim pada 

proses hidrolisis dinilai cukup efektif karena penggunaan enzim yang bersifat 

spesifik serta tidak menghasilkan produk samping yang dapat mengganggu 

pertumbuhan mikroorganisme (Susmiati et al., 2011).  Proses hidrolisis pati 

dilakukan menggunakan bantuan enzim amilase.   

 

Enzim amilase merupakan enzim yang memiliki kemampuan untuk 

menghidrolisis pati menjadi molekul yang lebih sederhana seperti glukosa (Reddy 

et al., 2003).  Enzim amilase yang berasal dari mikroorganisme lebih sering 

digunakan karena penggunaan enzim amilase yang berasal dari mikroba dapat 

menghasilkan enzim dalam jumlah yang besar dan lebih mudah diisolasi 

(Purnawan dkk, 2015).  Teknologi enzimatik merupakan teknologi terbaru yang 

digunakan dalam proses isolasi selulosa.  Belum banyak peneliti yang melaporkan 

tentang isolasi selulosa menggunakan teknologi enzim (Mulyadi, 2019).  Selulosa 

yang diperoleh selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam 

pembuatan mikroselulosa.   
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Mikroselulosa merupakan material yang berasal dari selulosa berukuran mikro 

dengan ukuran partikel diantara 0,03-20 µm (Ledyastuti et al, 2018).  

Mikroselulosa memiliki karakteristik yang berbeda dengan selulosa pada 

umumnya.  Mikroselulosa memiliki peningkatan dalam beberapa aspek 

diantaranya luas permukaan, stabilitas termal, dan kristalinitas (Ledyastuti et al, 

2019).  Berbagai kemampuan yang dimiliki mikroselulosa menyebabkan partikel 

ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya sebagai 

bahan baku pembuatan mikrokomposit hidrogel, maupun sebagai zat aditif pada 

produk komposit yang ramah lingkungan. 

 

Pada penelitian ini akan dilakukan proses isolasi bakteri indigen penghasil enzim 

amilase dari limbah onggok.  Aktivitas amilolitik yang dimiliki oleh isolat 

terpilih, selanjutnya digunakan dalam proses hidrolisis pati untuk memperoleh  

residu selulosa.  Residu selulosa kemudian diubah menjadi mikroselulosa 

menggunakan metode mekanik dengan ultrasonikasi.  Mikroselulosa yang 

dihasilkan, kemudian dikarakterisasi menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM) dan Particle Size Analyzer (PSA). 

 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa tujuan yaitu:  

1. Mengisolasi bakteri indigen dengan aktivitas amilolitik dari limbah onggok.  

2. Mengetahui waktu inkubasi dan konsentrasi optimum isolat bakteri indigen 

dengan aktivitas amilolitik terpilih. 

3. Mengetahui karakter mikroselulosa yang dihasilkan berdasarkan data 

Scanning Electron Microscope (SEM) dan Particle Size Analyzer (PSA). 
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1.3. Manfaat Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan diatas, maka penelitian ini memiliki 

manfaat sebagai berikut : 

1. Mengurangi limbah padat berupa onggok singkong yang dihasilkan dari 

industri tapioka. 

2. Pemanfaatan limbah onggok menjadi produk yang lebih bernilai dalam skala 

industri dan ekonomi. 

3. Menjadikan limbah onggok sebagai bahan baku dalam pembuatan 

mikroselulosa.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.  Onggok 

 

 

Onggok merupakan limbah padat singkong yang dihasilkan dari industri tapioka 

(Nawansih et al., 2020).  Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi yang 

memiliki angka produktivitas singkong yang tinggi.  Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia, produksi singkong di 

provinsi Lampung pada tahun 2018 mencapai angka 5.016.790 ton (Pusat Data 

dan Sistem Informasi Pertanian, 2019).  Pada industri tapioka, setiap ton singkong 

yang diproses dapat menghasilkan 250 kg tapioka dan 114 kg onggok (Nugroho, 

2016).  Hal ini menyebabkan berlimpahnya ketersediaan onggok sebagai limbah 

dari industri tapioka.   

 

 

 
 

 

Gambar 1. Onggok (Novita, 2019). 

 

 

Limbah yang diperoleh dari industri pangan dapat menyebabkan timbulnya 

masalah pada lingkungan.  Hal ini disebabkan adanya kandungan karbohidrat, 

lemak, protein, garam-garam mineral, serta sisa bahan kimia yang digunakan 
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dalam proses produksi.  Selain itu, kandungan bahan organik yang tinggi pada 

onggok dapat berperan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan berbagai 

mikroba, sehingga muncul bau yang tidak sedap apabila onggok dibiarkan dalam 

jangka waktu yang relatif lama (Nisa, 2014).  Bau tidak sedap muncul dari proses 

pembusukan akibat adanya aktivitas mikroorganisme pengurai.  Hal ini 

menyebabkan terjadinya masalah di lingkungan sekitar pabrik karena onggok 

berpotensi sebagai polutan (Lusiani et al., 2016).   

 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Onggok Singkong (Sriroth et al., 2000) 

 

 

Komposisi Kimia  Kandungan (%) 

Serat kasar 27,75 

Pati 68,89 

Protein 1,55 

Lemak 0,12 

Abu 1,7 

 

 

Onggok selama ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak.  Namun 

rendahnya kandungan nutrisi pada onggok, dan adanya kandungan lain seperti 

yang ditampilkan pada Tabel 1, harus menjadi pertimbangan lebih lanjut apabila 

onggok dijadikan sebagai bahan pakan ternak.   

 

 

2.2.  Pati  

 

 

Pati atau amilum adalah suatu homopolimer glukosa yang dihubungkan oleh 

ikatan α-glikosidik ( Risnoyatiningsih, 2011).  Pati dapat dengan mudah 

ditemukan di alam sebagai karbohidrat cadangan pada tanaman.  Sebagian besar 

tanaman dapat menyimpan pati dalam akar, biji, batang, serta pada buah.  Pati 

tersusun dari dua jenis struktur, yaitu amilosa dan amilopektin.  Amilosa 

merupakan bagian struktur linier pati, sedangkan amilopektin merupakan struktur 

bercabang pada pati (Rahayu dan Sunan, 2013).  Amilosa dapat terlarut dalam air 

panas, tetapi amilopektin tidak dapat larut (Risnoyatiningsih, 2011).   
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(a) Amilosa 

 

 

 
 

(b) Amilopektin 

 

 

Gambar 2. Struktur Amilum (Tester et al., 2004). 

 

 

Amilosa terbentuk dari 500-20.000 monomer α-D-glukosa yang saling 

dihubungkan oleh ikatan α-1,4 glikosidik. Sedangkan amilopektin terdiri dari 

100.000 monomer glukosa dengan dua rantai, yaitu rantai utama dan rantai 

cabang.  Sama seperti amilosa, rantai utama pada amilopektin dihubungkan oleh 

ikatan α-1,4 gliosidik, tetapi rantai cabangnya dihubungkan oleh ikatan α-1,6 

glikosidik (Permanasari dan Yulistiani, 2017).  Setiap jenis pati memiliki 

kandungan amilosa dan amilopektin yang beragam, tergantung sifat botani dari 

masing-masing tanaman.  Apabila kadar amilosa lebih tinggi maka pati akan 

cenderung kering dan menyerap air lebih banyak.  Umbi kayu atau singkong 

sendiri memiliki kadar amilopektin sebesar 83% dan amilosa sebesar 17% 

(Winarno, 2004).  Selain perbedaan struktur, jenis ikatan, dan panjang polimer, 

amilosa dan amilopektin juga memiliki perbedaan dalam proses penerimaan iodin.  
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Amilosa cenderung membentuk kompleks berwarna biru, sedangkan amilopektin 

cenderung berbentuk kompleks yang memiliki warna ungu sampai coklat (Hee-

Young An, 2005). 

 

Pati dapat diubah menjadi monomer-monomer glukosa melalui proses hidrolisis.  

Hidrolisis pati adalah suatu proses pemecahan pati menjadi molekul yang lebih 

sederhana seperti glukosa, dekstrin, dan isomaltosa (Purba, 2009).  Selain 

menghasilkan glukosa dan oligosakarida lainnya, hidrolisis amilosa juga akan 

menghasilkan maltosa (Soebijianto, 1986).  Proses hidrolisis pati dapat dilakukan 

dengan hidrolisis enzimatik dan hidrolisis asam. 

 

 

2.2.1. Hidrolisis Enzimatik 

 

 

Hidrolisis enzimatik pada pati dilakukan dengan bantuan enzim α-amilase dan 

enzim glukoamilase (amiloglukosidase).  Tahapan hidrolisis pati secara garis 

besar meliputi proses gelatinisasi, liquifikasi, dan sakarifikasi.  Gelatinisasi 

merupakan tahap pemanasan untuk memutus ikatan hidrogen pada ikatan 

glikosida pati sehingga terjadi pembengkakan granula pada pati.  Pembengkakan 

pada granula pati bersifat tidak bisa kembali ke bentuk semula atau irreversibel.  

Proses gelatinisasi dapat membuat proses likuifikasi pati berjalan lebih cepat 

(Erianti, 2004).  Tahap yang selanjutnya yaitu likuifikasi, dimana pada tahapan ini 

pati akan dihidrolisis oleh enzim α-amilase menjadi molekul-molekul menjadi 

molekul yang lebih sederhana.  Enzim α-amilase akan bekerja lebih cepat apabila 

substrat yang digunakan berbentuk gel atau telah melalui proses gelatinisasi.  

Enzim α-amilase akan memecah ikatan α-(1,4) glikosidik pada bagian dalam 

substrat sehingga menghasilkan gula-gula pereduksi dan dekstrin dengan rantai 

glukosa yang pendek (Norman and Vang, 2001).  Tahapan ini dapat dilakukan 

menggunakan suhu 105 °C dengan pH 6 selama 5 menit atau pada suhu 95–97 °C 

dengan pH 6 selama 1–3 jam (Misset, 2003).   

 

Tahap hidrolisis selanjutnya yaitu sakarifikasi.  Sakarifikasi dilakukan 

menggunakan bantuan enzim glukoamilase, dimana oligosakarida dan maltotriosa 
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akan diubah menjadi maltosa dan maltosa akan dihidrolisis menjadi glukosa.  

Enzim glukoamilase adalah eksoenzim yang dapat menghidrolisis ikatan α-1,4 

dan sebagian ikatan α-1,6 pada percabangan.  Tahapan ini dilakukan pada suhu 

55–60 °C menggunakan pH 4,5 selama 24–72 jam (Goodfrey and West, 1996).  

Hidrolisis enzimatis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis enzim 

yang digunakan, pH, suhu, ukuran partikel, waktu hidrolisis, volume substrat, dan 

pengadukan (Purba, 2009).  Penggunaan enzim sebagai katalis pada proses 

hidrolisis dinilai cukup efektif karena penggunaan enzim yang bersifat spesifik 

serta tidak menghasilkan produk samping yang dapat mengganggu pertumbuhan 

mikroorganisme.  Tetapi proses hidrolisis secara enzimatis juga memiliki 

kekurangan yaitu mahalnya harga enzim yang dibutuhkan, dan ketersediannya 

yang cukup terbatas (Susmiati et al., 2011). 

 

 

2.2.2. Hidrolisis Asam 

 

 

Hidrolisis asam atau hidrolisis non enzimatik menggunakan asam kuat maupun 

asam lemah sebagai katalisnya.  Proses hidrolisis menggunakan asam kuat seperti 

HCl meliputi proses dekristalisasi pati, lalu dilanjutkan dengan hidrolisis asam 

encer.  Kesulitan penggunaan metode hidrolisis asam ada pada proses pemisahan 

gula dengan asam, recovery dan rekonsentrasi asam (Pornpam and Annop, 2008).  

Pada hidrolisis menggunakan asam encer, efisiensi recovery gula hanya sebesar 

50% karena terjadinya pembentukan produk yang tidak diinginkan seperti furfural 

yang biasanya dipakai dalam industri plastik.  Senyawa furfural berpotensi 

membunuh mikroorganisme yang menjalankan proses fermentasi.   

 

Hidrolisis asam menghasilkan konversi glukosa yang rendah bila dibandingkan 

dengan hidrolisis enzimatis. Selain itu, hidrolisis asam memiliki beberapa 

kelemahan seperti kualitas asam yang menghidrolisis secara acak, memerlukan 

peralatan yang tahan korosi, dan dapat menyebabkan terjadinya degradasi 

karbohidrat maupun rekombinasi hasil degradasi yang dapat berpengaruh terhadap 

warna dan rasa produk yang dihasilkan (Risoyatiningsih, 2011).  Selain 

kelemahan yang terdapat dalam metode ini, metode asam juga memiliki kelebihan 
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seperti waktu hidrolisis yang relatif cepat dan tidak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lain (Ega, 2002).  

 

 

2.3. Selulosa 

 

 

Selulosa merupakan suatu komponen utama penyusun dinding sel tumbuhan yang 

berbentuk karbohidrat rantai lurus, dengan monomer berupa glukosa yang 

dihubungkan oleh ikatan glikosidik (Fitriasari dkk., 2019).  Selulosa memiliki 

kandungan berupa karbon 44,44%, hidrogen 6,17%, dan oksigen 49,39% (Chen, 

2014).  Selulosa termasuk salah satu biomolekul yang paling banyak ditemukan, 

baik pada tumbuhan maupun hewan.  Selulosa dapat ditemukan di dalam dinding 

sel pelindung tumbuhan terutama pada semua bagian berkayu dari jaringan 

tumbuhan, seperti pada tangkai, batang, dan dahan tumbuhan.  Selulosa dapat 

dikelompokan berdasarkan sumbernya, diantaranya selulosa kayu, nonkayu, fauna 

laut, dan selulosa bakteri (Fernandes et al, 2013). 

 

Selulosa termasuk kedalam golongan homopolimer dengan rumus molekul 

(C6H10O5)n, yang terdiri dari unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan β-1,4 

glikosidik (Klemm et al., 2005).  Selulosa mempunyai fibril-fibril yang terbentuk 

dari beberapa molekul selulosa.  Fibril-fibril tersebut membentuk struktur kristal 

yang dilindungi oleh lignin.  Struktur berbentuk kristal yang dilindungi lignin 

membuat bahan-bahan yang mengandung selulosa kebanyakan bersifat kuat dan 

keras.  Hal ini yang menyebabkan proses penguraian selulosa secara alami 

berlangsung sangat lambat (Azizah dan Nurziah, 2018).  

 

Selulosa memiliki bentuk yang berserat, tidak larut dalam berbagai pelarut, dan 

tahan terhadap berbagai perlakuan dengan berbagai bahan kimia, selain asam 

kuat.  Hal ini disebabkan adanya ikatan hidrogen yang menghubungkan satu 

gugus hidroksil dengan gugus hidroksil lainnya dalam rantai selulosa (Karlsson, 

2006).  Selulosa dapat ditemukan dalam bentuk limbah pertanian seperti ampas 

tebu, jerami padi, singkong, jagung, dan tumbuhan lainnya.  Kandungan selulosa 

pada umumnya berkisar antara 40-50% dari berat kering bahan berlignoselulosa 
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(Fitriasari dkk., 2019).  Perubahan kandungan selulosa pada tiap bahan akan 

dipengaruhi oleh jenis biomassa, umur tanaman, lokasi tumbuh dan faktor 

lingkungan. 

 

 

 
 

 

Gambar 3. Struktur selulosa (Mulyadi, 2019). 
 
 

Selulosa memiliki dua bagian utama, yaitu bagian kristalin dengan bentuk struktur 

yang teratur dan bagian amorf yang memiliki struktur tidak teratur (Balu, 2009).  

Bagian kristalin selulosa dibentuk oleh ikatan hidrogen antara selulosa dengan 

gaya Van Der Waals antara molekul glukosa.  Bagian ini memiliki struktur yang 

kuat dengan susunan yang rapat sehingga cenderung sulit diputuskan ikatannya.  

Besarnya rasio antara bagian amorf dan kristalin selulosa dinyatakan dengan 

derajat kristalinitas selulosa (Fitriasari dkk., 2019).  Derajat kristalinitas selulosa 

umumnya berkisar pada angka 40-60% bergantung pada asal dan metode 

pengukuran derajat kristalinitas selulosa (Evans et al., 1995).   

 

Selulosa memiliki stabilitas yang relatif baik terhadap panas.  Daerah kristalin 

pada selulosa memperbaiki stabilitas termal yang terdapat pada kayu (Yang et al., 

2006).  Proses degradasi termal pada selulosa baru berlangsung pada suhu diatas 

200 °C, dimana pada suhu tersebut transisi gelas selulosa terjadi.  Sedangkan pada 

suhu 231-253 °C selulosa akan mengalami pelunakan (Szczesniak et al., 2008).  
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2.4.  Enzim Amilase 

 

 

Enzim merupakan sekelompok protein yang berfungsi sebagai biokatalisator 

dalam proses biologis (Lehninger, 1982).  Salah satu enzim yang memiliki 

peranan penting adalah enzim amilase.  Enzim amilase memiliki kemampuan 

untuk menghidrolisis pati menjadi molekul yang lebih sederhana seperti glukosa 

(Reddy et al., 2003).  Enzim amilase dapat dihasilkan dari berbagai sumber 

seperti tanaman, binatang, dan juga mikroorganisme.  Enzim amilase yang berasal 

dari mikroorganisme lebih sering digunakan karena penggunaan enzim amilase 

yang berasal dari mikroba dapat menghasilkan enzim dalam jumlah yang besar 

dan lebih mudah diisolasi (Purnawan dkk, 2015).  Enzim amilase banyak 

digunakan dalam bidang industri, terutama industri tekstil dan pangan.  Enzim 

amilase digunakan bersama enzim protease untuk memperhalus tekstur pada 

industri tekstil.  Selain itu, enzim amilase juga digunakan dalam proses 

pembuatan roti, sirup, dan bir pada industri pangan.  Peran enzim dalam industri 

pangan terus mengalami kemajuan dengan dilakukanya proses optimasi terhadap 

kondisi kerja enzim, sehingga enzim dapat berfungsi dengan baik (Prayitno dkk, 

2011).   

 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, enzim amilase dapat dikelompokkan menjadi 

tiga golongan enzim sebagai berikut: 

 

 

2.4.1.  Enzim α-amilase 

 

 

Enzim α-amilase memiliki kemampuan untuk menghidrolisis α-1,4 glikosidik 

secara acak dan menghasilkan dekstrin, monosakarida, dan oligosakarida.  Enzim 

α-amilase atau enzim endo- α-1,4-glucan glucanohydrolase ini memiliki fungsi 

spesifik untuk menghidrolisis ikatan α-1,4-glikosidik tetapi mampu melewati titik 

percabangan ikatan α-1,6 glikosidik untuk memutuskan ikatan-ikatan α-1,4 

glikosidik yang berada disebrangnya sehingga menghasilkan isomaltase.  Enzim 

α-amilase dapat bekerja secara optimum pada suhu 40 °C dengan pH optimum 

pada kisaran pH 7,5 (Soeka, 2010).  
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Mekanisme kerja enzim amilase pada molekul amilosa terbagi menjadi dua tahap.  

Pada tahapan pertama, terjadi proses degradasi secara acak amilosa menjadi 

maltosa dan maltotriosa.  Degradasi ini diikuti dengan turunnya viskositas larutan 

dalam waktu yang singkat.  Tahap selanjutnya yaitu pembentukan glukosa dan 

maltosa.  Berbeda dengan proses yang terjadi pada amilosa, kerja enzim α-amilase 

pada amilopektin akan menghasilkan produk berupa glukosa,maltosa, dan satu 

seri α-limit dekstrin, serta oligosakarida yang memiliki empat atau lebih glukosa 

dengan ikatan α-1,6 glikosidik (Winarno, 2010).  Enzim α-amilase dapat 

ditemukan pada saliva (ludah) dan juga pada pankreas (Tazkiah et al., 2019). 

 

 

2.4.2. Enzim β-amilase 

 

 

Enzim β-amilase atau α-1,4 glukan maltohidrolase merupakan enzim yang mampu 

memecah dua unit glukosa yang terdapat pada ujung amilum secara berurutan dan 

menghasilkan maltosa (Tazkiah et al., 2019).  Enzim β-amilase memecah ikatan 

α-1,4 glikosidik tetapi tidak mampu melewati ikatan percabangan α-1,6 glikosidik 

dengan produk berupa maltosa dengan konfigurasi beta.  Kemampuan β-amilase 

dalam memecah pati menjadi maltosa menghasilkan rasa manis pada buah yang 

sudah matang.   

 

 

2.4.3. Enzim γ-amilase 

 

 

Enzim γ-amilase atau enzim glukoamilase merupakan enzim yang memutus ikatan 

α-1,4 glikosidik dan ikatan α-1,6 glikosidik terakhir yang terletak pada ujung 

rantai amilosa dan amilopektin sehingga menghasilkan produk berupa glukosa 

(Shipra et al., 2011).  Enzim γ-amilase terdapat di dalam hati (Poedjiadi dan 

Supriyanti, 2006).  Enzim ini bekerja optimum pada lingkungan asam, dengan 

nilai pH optimum 3 (Ompusunggu et al., 2013). 
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2.5.  Mikroselulosa 

 

 

Mikroselulosa merupakan material yang berasal dari selulosa berukuran mikro 

dengan ukuran partikel diantara 0,03-20 µm (Ledyastuti et al, 2018).  

Mikroseluosa dapat diperoleh dengan hidrolisis asam dari molekul selulosa.  

Mikroselulosa memiliki keunggulan jika dibandingkan selulosa pada umumnya, 

dimana pada mikroselulosa terjadi peningkatan beberapa aspek diantaranya luas 

permukaan yang tinggi, stabilitas termal, dan reaktifitas kimia yang baik 

(Ledyastuti et al, 2019).  Mikroselulosa memiliki stabilitas termal pada suhu 

disekitar 200 °C (Trace et al, 2016).  Berbagai kemampuan yang dimiliki 

mikroselulosa menyebabkan partikel ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang kehidupan, diantaranya sebagai bahan baku pembuatan mikrokomposit 

hidrogel, maupun sebagai zat aditif pada produk komposit yang ramah 

lingkungan.  Ukuran yang lebih kecil dalam skala mikro, dapat meningkatkan luas 

permukaan partikel sehingga kekuatan komposit juga meningkat.  Menurut (Lin, 

2009), penambahan serat selulosa dengan ukuran mikro dapat memperbaiki serta 

meningkatkan sifat barrier, sifat mekanis, dan kemampuan agregasi yang baik 

antara mikroselulosa dengan partikel lain.  Mikroselulosa memiliki luas interface 

yang lebih besar, sehingga apabila dikompositkan dengan distribusi yang merata 

dapat meningkatkan sifat relaksasi.  Hal ini akan menghasilkan komposit yang 

memiliki fleksibilitas, kekakuan, serta stabilitas panas dan listrik yang lebih baik 

(Maryam et al, 2019).   

 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk sintesis mikroselulosa, 

diantaranya sebagai berikut: 

 

 

2.5.1. Metode Mekanik 

 

 

Pembuatan mikroselulosa dengan metode mekanik dapat dilakukan dengan 

menggunakan gelombang ultrasonikasi yang dapat menyebabkan menurunnya 

ukuran selulosa yang dihasilkan.  Gelombang ultrasonik merupakan gelombang 

yang mempunyai frekuensi diluar pendengaran manusia.  Proses sonikasi yang 
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digunakan dalam peralatan laboratorium pada umumnya memiliki frekuensi yang 

berkisar antara 20- 40 kHz, sedangkan batas pendengaran normal manusia 

berkisar antara 16-18 kHz.   

 

 

 
 

 

Gambar 4. Pembentukan mikroselulosa dengan ultrasonikasi ( Li et al., 2012). 

 

 

Daya dan waktu yang digunakan dalam proses ultrasonikasi dapat mempengaruhi 

mikroselulosa yang dihasilkan. Ultrasonikasi menggunakan daya sebesar 1500 

Watt dapat menghasilkan selulosa dengan ukuran 50-250 x 10-20 nm (Li et al., 

2012).  Penggunaan daya ultrasonikasi yang tinggi dapat menyebabkan 

terputusnya ikatan glikosidik yang kuat dan juga ikatan hidrogen yang saling 

berhubungan.  Akan tetapi, apabila digunakan daya  rendah pada proses 

ultrasonikasi hanya ikatan lemah daerah amorf yang terputus (Utami, 2018).  

Semakin lama waktu yang digunakan dalam proses ultrasonikasi, maka akan 

semakin tinggi pula tingkat penurunan ukuran yang terjadi pada selulosa.  Hal ini 

terjadi akibat banyaknya ikatan hidrogen yang putus pada selulosa (Li et al., 

2012). 
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2.5.2. Metode Kimia 

 

 

Proses produksi mikroselulosa menggunakan metode kimia dapat dilakukan 

dengan hidrolisis asam.  Selulosa tersusun atas daerah amorf dan daerah kristalin, 

dimana daerah amorf memiliki densitas yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan daerah kristalin.  Hidrolisis menggunakan asam kuat dapat menghilangkan 

bagian amorf dari rantai selulosa sehingga bagian kristalin selulosa dapat diisolasi 

(Isdin, 2010).   

 

 

 
 

 

Gambar 5. Hidrolisis selulosa menggunakan asam (Yue, 2007). 

 

 

Penggunaan asam dalam proses sintesis mikroselulosa memiliki beberapa 

kekurangan, diantaranya yaitu penggunaan asam-asam kuat yang bersifat racun, 

berbahaya, dan korosif terhadap reaktor.  Selain itu, limbah asam yang dihasilkan 

harus diproses terlebih dahulu agar ramah lingkungan (Effendi et al., 2015). 

 

 

2.5.3. Metode Biologis 

 

 

Metode biologis untuk menghasilkan mikroselulosa dilakukan menggunakan 

bantuan enzim.  Mikroselulosa dapat diperoleh dari proses pemotongan pada 

bagian amorf secara spesifik pada rantai selulosa.  Proses top-down dengan 

metode enzimatis digunakan untuk menghasilkan mikroselulosa yang berguna 

sebagai komponen penguat dari polimer mikrokomposit dengan performa yang 
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tinggi (George et al., 2011).  Salah satu jenis enzim yang digunakan yaitu enzim 

endoglucanase celluclast yang dapat menghasilkan mikroselulosa dari bahan pulp 

yang didaur ulang.  Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

proses ini, diantaranya suhu hidrolisis, waktu hidrolisis, dan rasio konsentrasi 

enzim terhadap selulosa (Felison et al., 2009).  Selulosa yang diperoleh berukuran 

20-80 x 100-1800 nm.  

 

 

 
 

 

Gambar 6. Skema metode enzimatis: (a) Serat selulosa bakteri (b) hidrolisis 

enzimatis serat selulosa (c) pembentukan kristal (d) polimer komposit yang 

terbentuk karena mikrokristal terikat dalam rantai polimer (George et al., 2011). 
 

 

Kekurangan yang terdapat pada metode biologis menggunakan enzim yaitu dalam 

biaya yang dibutuhkan, dan sulitnya memperoleh enzim tertentu dalam keadaan 

yang murni.  Selain itu, metode ini memerlukan waktu yang relatif lebih lama 

apabila dibandingkan dengan metode kimia (Effendi et al., 2015). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-September 2021 di Laboratorium 

Biokimia, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Lampung.  Analisis menggunakan spektrofotometer UV-vis Cary 100 

dilakukan di Laboratorium Biokimia, Universitas Lampung.  Analisis 

menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) dilakukan di UPT 

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung, dan 

analisis Particle Size Analyzer (PSA) dilakukan di Laboratorium Sentral 

Univeristas Padjajaran. 

 

 

3.2.  Alat dan Bahan 

 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, micropipet, 

neraca analitik, gunting, kertas saring, plastic wrap, alumunium foil, kasa, kapas, 

magnetic stirrer, hotplate, autoclave, oven, laminar air flow, bunsen, jarum ose, 

shaker inkubator, inkubator, sentrifuse, tabung sentrifuse, spektrofotometer UV-

Vis Cary 100, Scanning Electron Microscope (SEM), dan Particle Size Analyzer 

(PSA). 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah onggok, akuades, Nutrient 

Agar (NA), Nutrient Broth (NB), pati, antibiotik kandistatin, buffer phosphate, 

natrium klorida (NaCl), dan larutan iodin (I2).  
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3.3.  Metode Penelitian 

 

 

3.3.1.  Isolasi Bakteri Indigen  

 

 

a. Preparasi Substrat Biomassa 

Sebanyak 200 g onggok dimasukkan ke dalam erlenmeyer, kemudian ditutup 

menggunakan plastic wrap yang telah diberi lubang udara.  Selanjutnya onggok 

tersebut dibiarkan selama1-6 hari hingga diperoleh onggok yang telah 

terdekomposisi.  Onggok yang terdekomposisi digunakan sebagai sampel untuk 

isolasi bakteri, sedangkan substrat yang digunakan untuk proses hidrolisis diambil 

dari onggok yang telah dikeringkan.  Onggok dijemur selama 2-3 hari dibawah 

sinar matahari, kemudian digiling dan diayak menggunakan saringan.   

 

b. Pembuatan NaCl Fisiologis 0,85 % 

Sebanyak 0,85 g NaCl ditimbang dan dilarutkan dalam 25 mL akuades di dalam 

gelas beaker 50 mL.  Selanjutnya larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 100 

mL, kemudian ditambahkan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan.  

Larutan NaCl yang akan digunakan disterilisasi menggunakan autoclave pada 

suhu 121 °C selama 15 menit.  

 

c. Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 

Media yang digunakan dalam proses isolasi bakteri amilolitik adalah media 

Nutrient Agar (NA) yang mengandung 0,2% yeast extract, 0,1% meat extract, 

1,5% agar, 0,5% pepton, dan 0,5% natrium klorida dalam 1000 mL akuades 

dengan penambahan substrat berupa 1% pati.  Media dibuat dengan cara 

melarutkan 2,8 g nutrient agar dan 1 gram pati menggunakan 100 mL akuades di 

dalam erlenmeyer 250 mL.  Selanjutnya erlenmeyer ditutup menggunakan sumbat 

dan media disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 °C selama 15 

menit.  Media yang telah steril diletakkan ke dalam laminar air flow dan ditunggu 

beberapa saat untuk menurunkan suhunya.  Setelah suhu mulai menurun, 

ditambahkan antibiotik kandistatin 50 µg/L (Satria dkk, 2010).  Selanjutnya media 

dituang ke dalam 5 cawan petri dengan volume 20 mL untuk masing-masing 

cawan. 
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d. Media Nutrient Broth (NB) 

Media nutrient broth digunakan sebagai media adaptasi bakteri amilolitik.  Media 

nutrient broth mengandung 0,3% beef extract dan 0,5% pepton.  Media NB dapat 

dibuat dengan melarutkan 1,3 gram nutrient broth dalam 100 mL akuades 

menggunakan erlenmeyer 250 mL. Selanjutnya erlenmeyer ditutup menggunakan 

sumbat dan media disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 °C 

selama 15 menit. 

 

e. Isolasi Bakteri 

Proses isolasi bakteri dilakukan menggunakan metode enrichment dan spread 

plate.  Sampel onggok yang telah terdekomposisi diambil sebanyak 1 spatula dan 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi 50 mL media Nutrient Broth (NB).  

Selanjutnya larutan diguncang dalam shaker incubator dengan kecepatan 120 rpm 

selama 24 jam.  Suspensi yang terbentuk kemudian diencerkan menggunakan 

larutan NaCl fisiologis 0,85% hingga pengenceran 10
-5

.  Sampel selanjutnya 

diambil sebanyak 0,1 mL untuk dituang pada medium NA menggunakan metode 

spread plate.  Selanjutnya media yang berisi isolat diinkubasi pada suhu 37 °C 

selama 48 jam.  Koloni tunggal bakteri yang tumbuh terpisah kemudian 

dimurnikan menggunakan medium NA dengan metode streak plate. 

 

f. Penapisan Bakteri Amilolitik  

Proses penapisan bakteri amilolitik dilakukan menggunakan media selektif 

Nutrient Agar (NA) seperti yang telah dibuat sebelumnya.  Isolat murni yang 

didapatkan dari hasil isolasi diinokulasikan ke dalam media penapisan dengan 

cara ditotol menggunakan lidi yang telah steril.  Media yang berisi inokulum 

diinkubasi pada suhu 37 °C selama 48 jam.  Media yang telah ditumbuhi bakteri 

kemudian disiram menggunakan larutan iodin 0,1% (w/v) hingga seluruh 

permukaan media tertutup oleh larutan iodin.  Bakteri yang memiliki aktivitas 

amilolitik akan ditunjukkan dengan munculnya zona bening pada media disekitar 

koloni bakteri (Naiola, 2008).  
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Adanya aktivitas amilolitik yang terdapat pada bakteri dinyatakan dalam bentuk 

Indeks Aktivitas Amilolitik (IAA) yang dapat diperoleh menggunakan rumus 

berikut : 

 

Indeks amilolitik = 
   

 
       (1) 

Keterangan : 

A = diameter zona bening (mm) 

B = diameter koloni (mm) 

 

g. Peremajaan Isolat Bakteri 

Proses peremajaan isolat dilakukan menggunakan media miring Nutrient Agar 

(NA).  Sebanyak satu ose biakan murni diinokulasikan ke dalam media agar 

miring, kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam.  Peremajaan 

dilakukan setiap dua minggu sekali untuk menjaga stok isolat.  

 

 

3.3.2. Penentuan Kurva Pertumbuhan Sel  

 

 

Proses penentuan kurva pertumbuhan sel dilakukan menggunakan media Nutrient 

Broth (NB).  Sebanyak 1,3 gram NB dilarutkan dalam 100 mL larutan buffer 

phosphate pH 7, lalu dipanaskan hingga larut.  Media disterilisasi menggunakan 

autoclave pada suhu 121 °C selama 15 menit.  Sebanyak 2 ose bakteri 

diinokulasikan ke dalam media NB dalam keadaan aseptis.  Media yang berisi 

bakteri diguncang menggunakan shaker inkubator dengan kecepatan 120 rpm 

selama 72 jam.  Pengukuran dilakukan setiap 12 jam sekali selama 72 jam.  

Waktu fermentasi ditentukan berdasarkan pengukuran Optical Density (OD) 

menggunakan spektrofotometer UV-VIS.  Fase pertumbuhan bakteri dapat diukur 

dari kekeruhan bakteri pada media cair pada panjang gelombang 600 nm 

(Zusfahair et al., 2016).   
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3.3.3. Penentuan Konsentrasi Substrat 

 

 

a. Pembuatan Media Inokulum 

Media inokulum dibuat menggunakan media Nutrient Broth (NB).  Sebanyak 0,68 

gram NB dilarutkan ke dalam 50 mL akuades. Selanjutnya erlenmeyer ditutup 

menggunakan sumbat dan media disterilisasi menggunakan autoclave dengan 

suhu 121 °C selama 15 menit. 

 

b. Pembuatan Media Hidrolisis 

Media hidrolisis yang digunakan adalah media Nutrient Broth (NB) yang telah 

ditambahkan substrat berupa tepung onggok.  Tahap pertama dalam proses 

pembuatan media hidrolisis adalah loading mass.  Media dibuat dengan 

melarutkan 1,3 gram nutrient broth dalam 100 mL buffer phosphate pH 7 dengan 

penambahan substrat dengan variasi konsentrasi 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 

15%.  Substrat dihomogenkan dan diamati tingkat kekeruhannya.  Larutan dengan 

konsentrasi terpilih selanjutnya ditutup menggunakan sumbat dan disterilisasi 

menggunakan autoclave dengan suhu 121 °C selama 15 menit.   

 

c. Penentuan Konsentrasi Substrat 

Penentuan konsentrasi substrat yang akan digunakan, dilakukan dengan 

menginokulasikan 2 ose bakteri ke dalam media inokulum.  Selanjutnya media 

diguncang menggunakan shaker selama 24 jam.  Media disentrifugasi selama 20 

menit untuk memperoleh biomassa sel yang dihasilkan dari media inokulum.  

Sebanyak 2 ose biomassa sel yang diperoleh dimasukkan kedalam media 

hidrolisis.  Media hidrolisis yang telah berisi bakteri diguncang menggunakan 

shaker inkubator selama 48 jam.  Proses pemisahan selulosa, dilakukan dengan 

cara menyaring selulosa menggunakan kertas saring. Residu yang diperoleh, 

kemudian dicuci menggunakan aliran akuades dan juga air panas untuk 

membersihkan medium yang tersisa.  Selulosa yang diperoleh dicuci kembali 

menggunakan aliran akuades hingga air hasil pencucian tidak lagi berwarna keruh 

dan tidak lagi berwarna biru ketika direaksikan dengan larutan iodin.  Residu 

selulosa yang diperoleh selanjutnya dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 

°C hingga beratnya konstan.  Selanjutnya ditimbang berat kering selulosa yang 
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diperoleh (Moeljopawiro et al., 2015).  Konsentrasi yang menghasilkan selulosa 

dengan berat kering paling tinggi dipilih sebagai konsentrasi yang akan digunakan 

dalam proses selanjutnya. 

 

 

3.3.4. Hidrolisis Biomassa Menggunakan Isolat Terpilih 

 

 

Proses hidrolisis diawali dengan menginokulasikan 2 ose bakteri indigen dengan 

aktivitas amilolitik terpilih ke dalam media inokulum.  Selanjutnya media 

diguncang menggunakan shaker selama 24 jam.  Media disentrifugasi selama 20 

menit untuk memperoleh biomassa sel yang dihasilkan dari media inokulum.  

Sebanyak 2 ose biomassa sel yang diperoleh dimasukkan kedalam media 

hidrolisis yang telah ditambahkan substrat berupa 10% tepung onggok.  Media 

hidrolisis yang telah berisi bakteri diguncang menggunakan shaker inkubator 

selama 48 jam.  

 

Proses pemisahan selulosa, dilakukan dengan cara menyaring selulosa 

menggunakan kertas saring.  Selulosa yang diperoleh selanjutnya dicuci 

menggunakan akuades dan juga air panas untuk membersihkan medium yang 

tersisa.  Selulosa yang diperoleh dicuci kembali menggunakan aliran akuades 

hingga air hasil pencucian tidak lagi berwarna keruh dan tidak lagi berwarna biru 

ketika direaksikan dengan larutan iodin.  Residu selulosa selanjutnya dikeringkan 

menggunakan oven pada suhu 60 °C hingga beratnya konstan.  Selanjutnya 

ditimbang berat kering selulosa yang diperoleh (Moeljopawiro et al., 2015).  

Selulosa yang diperoleh selanjutnya dibagi menjadi dua bagian, sebagian diberi 

perlakuan asam dan sebagian lagi tidak diberi perlakuan asam.  Perlakuan asam 

dilakukan menggunakan       6,5 M dengan suhu 60 °C selama 1 jam 

(Wicaksono et al, 2013).  Setelah melalui perlakuan asam, larutan dinetralkan 

menggunakan        hingga diperoleh pH yang netral.  Selanjutnya larutan 

disentrufugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit, dan endapan selulosa 

yang diperoleh dikeringkan di dalam oven.   
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3.3.5. Preparasi dan Karakterisasi Mikroselulosa 

 

 

Pembuatan mikroselulosa dengan  metode mekanik ultrasonikasi menggunakan 

ultrasonikator 40 kHz bath sonicator Elmasonic S 300 (H).  Bubuk selulosa yang 

dihasilkan dilarutkan menggunakan akuades dengan konsentrasi 5% di dalam 

toples kaca.  Larutan kemudian disonikasi selama 60 menit dengan suhu 30 °C 

(Muharram dkk, 2020).  Suspensi kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 

5.000 rpm agar terjadi pemisahan antara pelet dengan supernatan. Bagian pelet 

kemudian dikeringkan menggunakan vacuum freeze dryer untuk selanjutnya 

dianalisis menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) dan Particle Size 

Analyzer (PSA). 
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3.4. Diagram Alir Penelitian 

 

 

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat dalam 

diagram alir pada Gambar 7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karakterisasi Mikroselulosa 

Penentuan Kurva Pertumbuhan 

Isolat Terpilih 

Isolat Terpilih 

Penapisan Bakteri Amilolitik 

Isolasi Bakteri 

Pemisahan Selulosa 

 

 

Gambar 7. Diagram alir penelitian. 

Preparasi Onggok 

Hidrolisis Pati Onggok 

Pembuatan Mikroselulosa

Penentuan Konsentrasi Substrat 

Onggok 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1.  Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Empat isolat diperoleh dari tahap isolasi, isolat dengan kode SCWB-19 

menjadi isolat terpilih dengan indeks amilolitik tertinggi sebesar 1,14. 

2. Isolat SCWB-19 memiliki waktu inkubasi optimum pada jam ke-48 dan 

konsentrasi substrat optimum dengan persentase 10%. 

3. Data analisis Particle Size Analyzer (PSA) menunjukkan bahwa telah 

diperoleh mikroselulosa dengan diameter rata-rata sebesar 1,256 µm dan 

1,360 µm. 

4. Analisis menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) 

menunjukkan bahwa, adanya penambahan perlakuan asam memberikan 

efek penghapusan lignin dan hemiselulosa pada mikroselulosa yang 

dihasilkan. 
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5.2.  Saran 

 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh terdapat beberapa hal yang masih perlu 

dioptimalkan pada penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. Mengidentifikasi jenis isolat yang digunakan, baik dengan pendekatan 

biokimia maupun molekuler.   

2. Menentukan waktu optimum proses sonikasi, untuk mengoptimalkan 

ukuran diameter mikroselulosa yang diperoleh. 

3. Melakukan varasi konsentrasi pada proses perlakuan asam.   
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