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ABSTRAK 

PEMANFAATAN FRAKSI RESIDU SELULOSA DARI LIMBAH PADAT 
KULIT SINGKONG UNTUK PRODUKSI MIKROKOMPOSIT HIDROGEL 

 
 
 

Oleh 
 
 

RISMA HANDAYANI 
 
 
 
 

Jumlah limbah kulit singkong dari industri tapioka sangat melimpah di Indonesia.  
Limbah ini merupakan biopolimer yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi 
produk berharga sebagai bahan sediaan obat.  Tujuan dilakukan penelitian ini untuk 
meningkatkan nilai tambah dari limbah kulit singkong dengan cara mengkonversi 
limbah kulit singkong menjadi produk turunan karbohidrat berupa mikrokomposit 
selulosa. Konversi tersebut dilakukan dengan metode pencangkokan dan penautan-
silang mikrokomposit selulosa menggunakan akrilamida sebagai monomer, 
ammonium persulfat sebagai inisiator, dan N,N-metilen-bisakrilamida sebagai 
pengikat silang.  Reaksi kopolimerisasi dilakukan pada suhu 70C selama 3 jam, 
kemudian campurannya diendapkan dengan etanol dan metanol, serta direfluks 
menggunakan aseton selama 1 jam.  Hasil dari reaksi kopolimerisasi ini berupa 
mikrokomposit hidrogel kemudian dikarakterisasi menggunakan Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR) dan Scanning Electron Microscopy (SEM)..  Pada suhu 
ruang, hidrogel dapat mengembang dalam air mencapai 3022,2%.  Penghambatan 
pertumbuhan bakteri dari mikrokomposit hidrogel yang mengandung antibiotik 
amoksisilin diujikan ke bakteri Escherichia coli ATCC 25922 dan Staphylococcus 
aureus ATCC 25923.  Hasil uji membuktikan bahwa hidrogel yang mengandung 
antibiotik amoksisilin mampu menghambat pertumbuhan bakteri.  Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa mikrokomposit hidrogel memiliki potensi untuk aplikasi 
biomedis sebagai bahan sediaan obat.  
 
 
Kata kunci: Limbah kulit singkong, kopolimerisasi, mikrokomposit hidrogel, 
persentase pembengkakan, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 



 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

UTILIZATION OF CELLULOSE RESIDUAL FRACTION FROM CASSAVA 
PEEL WASTE TO PRODUCE MICRO COMPOSITE HYDROGEL 

 
 

By 
 
 

RISMA HANDAYANI 
 
 
 
 

The amount of cassava peel waste from the tapioca industry is very abundant in 
Indonesia.  Cassava peel is a biopolymer that has great potential to be used as raw 
material for medicine.  The goal of this research is to increase the value of cassava peel 
waste by converting it into carbohydrate derivative product called microcomposite 
cellulose.  The conversion was carried out by grafting crosslinking copolymerization 
of microcomposite cellulose using acrylamide as a monomer, ammonium persulfate as 
an initiator, and N,N-methylene-bisacrylamide as a crosslinker.  Copolymerization was 
conducted at 70C for 3 h.  The mixture was precipitated with ethanol and methanol 
and refluxed for 1 hour using acetone.  The result of this copolymerization is a 
microcomposite hydrogel and being characterized by Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscope (SEM).  Under optimal 
conditions, the hydrogel could be swollen in the water and reached 3022,2%.  Bacterial 
growth inhibition of amoxicillin-loaded hydrogel was tested on Escherichia coli ATCC 
25922 and Staphylococcus aureus ATCC 25923.  The test result proved that the 
amoxicillin-loaded hydrogel was able to inhibit bacterial growth.  Based on the results 
of the study, it can be concluded that microcomposite hydrogels have potential in 
biomedical as a raw material for medicine. 
 
 
Keywords:Cassava peel waste, micro cellulose, copolymerization, micro composite 
hydrogel. 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 
 
Luasnya pangsa pasar obat di Indonesia meningkat seiring dengan pertambahan 

jumlah penduduk setiap tahunnya.  Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2016, sebanyak 208 industri farmasi di 

Indonesia mayoritas bergerak pada bidang formulasi atau pembuatan obat jadi.  Hal 

tersebut yang menyebabkan kebutuhan bahan baku obat hampir 90% adalah impor.  

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan baku impor, ditambah dengan 

melemahnya nilai kurs rupiah pasti akan meningkatkan biaya produksi.  Kekayaan 

alam di Indonesia, baik flora maupun fauna, dapat dipertimbangkan dalam rangka 

mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.  Sumber daya hayati yang 

dapat dimanfaatkan, misalnya tanaman singkong (BPOM, 2016). 

 
Singkong merupakan sumber karbohidrat yang pemanfaatannya masih sebatas 

dikonsumsi saja, sedangkan kulit dan onggoknya hanya menjadi limbah.  Kulit 

singkong memiliki kandungan pati 44 – 59%, serat kasar 17,5 – 27,4%, air 7,9 – 10 

%, protein 1,5 –  3,7 %, dan lemak 0,8 –  2,1 %, (Richana, 2013).  Pati dan serat kasar 

merupakan biopolimer yang bernilai ekonomis tinggi untuk dapat dikonversikan 

menjadi suatu produk turunan karbohidrat (Ismail et al., 2013), seperti mikroselulosa.  

Mikroselulosa merupakan selulosa yang terdepolimerisasi sebagian dan dimurnikan 

serta terdiri dari serbuk kristalin dengan partikel berpori.  Mikroselulosa memiliki 

sifat tidak berbau, derajat polimerisasi ≤ 350, tidak berasa (Schuh et al., 2013), dan 

mudah mengalir (Bhimte dan Tayade, 2007). 
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Mikroselulosa dibuat dengan cara hidrolisis menggunakan asam mineral encer pada 

suhu tinggi, kemudian dibilas dengan air sampai bebas asam, dikeringkan, dan 

dihaluskan secara mekanis.  Dalam bidang farmasi, mikroselulosa biasa digunakan 

sebagai bahan eksipien dalam pembuatan bahan baku obat (Bhimte dan Tayade, 

2007).  Cara memasukkan mikroselulosa ke dalam bahan baku obat yaitu dengan 

memanfaatkan selulosa dari kulit singkong untuk dikonversi menjadi mikroselulosa, 

kemudian direaksikan dengan monomer-monomer hingga dihasilkan produk akhir 

berupa polimer disebut mikrokomposit hidrogel. 

 
Hidrogel merupakan jaringan tiga dimensi yang terdiri dari jaringan homopolimer 

atau kopolimer, bersifat hidrofilik, dan mampu menyerap air dalam jumlah besar 

(Peppas et al., 2000).  Penggunaan mikroselulosa sebagai bahan untuk pembuatan 

hidrogel diketahui dapat meningkatkan kristalinitas, aspek rasio, luas permukaan serta 

kemampuan biodegradasi (Jahan et al, 2010).  Aplikasi hidrogel sangat banyak di 

dalam dunia farmasi dan kedokteran.  Baru-baru ini, hidrogel yang bersifat 

biodegradable telah digunakan cukup luas sebagai drug delivery.  Aplikasinya dalam 

drug delivery menghadirkan keuntungan unik, seperti peningkatan biokompabilitas 

dan fleksibilitas dalam mengendalikan stabilitas dan sifat difusi obat.  Selain itu, 

dapat digunakan pada saat penargetan obat ke bagian tertentu di dalam tubuh 

(Kamath dan Park, 1993).  

 
Umumnya, material penyusun hidrogel adalah polimer hidrofilik yang memiliki 

ikatan silang, linear, atau bercabang.  Material ini dapat dibentuk dari polimer yang 

larut dalam air menggunakan metode iradiasi atau konvensional (Pourjavadi et al., 

2007). Pencangkokan-penautan silang merupakan salah satu metode konvensional 

yang digunakan untuk menyintesis polimer ini.  Metode ini melibatkan pencangkokan 

monomer (akrilamida) pada backbone dari rantai polimer, seperti mikroselulosa 

(Yokoyama et al., 1986), selanjutnya dengan berbagai penginisiasian yang diikuti 

dengan penautan silang oleh crosslinker hidrofilik (metilen bisakrilamida) hingga 

terbentuk polimer berupa hidrogel sebagai produk akhir (Hennink dan Nostrum, 

2002).   
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Pada penelitian ini, akan dilakukan pemisahan pati dan selulosa pada kulit singkong, 

kemudian selulosa dari hasil residu akan diubah menjadi mikroselulosa menggunakan 

reaksi kopolimerisasi pencangkokan-penautan silang (grafting crosslinking).  

Mikroselulosa yang dihasilkan akan dianalisis ukuran partikelnya menggunakan 

Particle Size Analyzer (PSA), selanjutnya direaksikan dengan akrilamida dan metilen 

bisakrilamida untuk menghasilkan produk akhir berupa hidrogel.  Hidrogel kemudian 

akan dikarakterisasi menggunakan instrumen Fourier Transform Infra Red  (FTIR) 

dan Scanning Electron Microscope (SEM).  Kemudian, hidrogel akan diuji kapasitas 

penyerapan air(swelling), serta uji penghambatan pertumbuhan bakteri terhadap isolat 

bakteri E. coli ATCC 25922 dan S. aureus ATCC 25923 menggunakan antibiotik 

amoksisilin. 

 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
 
 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat mikrokomposit hidrogel dari fraksi residu selulosa limbah kulit 

singkong. 

2. Mengamati hasil karakterisasi hidrogel dari fraksi residu limbah kulit singkong 

menggunakan FTIR dan SEM. 

3. Mengamati kemampuan hidrogel dalam menyerap air, mengembang (swelling), 

serta menghambat pertumbuhan bakteri E. coli ATCC 25922 dan S. aureus 

ATCC 25923. 
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1.3. Manfaat Penelitian 
 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberi informasi tentang pembuatan mikrokomposit hidrogel dari fraksi residu 

selulosa limbah kulit singkong. 

2. Mengetahui hasil karakterisasi hidrogel dari fraksi residu limbah kulit singkong 

menggunakan FTIR dan SEM. 

3. Memberi informasi tentang kemampuan hidrogel dalam menyerap air, 

mengembang (swelling), serta menghambat pertumbuhan bakteri E. coli ATCC 

25922 dan S. aureus ATCC 25923. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

2.1 Singkong 
 
 
Singkong yang memiliki nama latin Manihot esculenta merupakan tanaman yang 

biasa hidup di negara tropis.  Kandungan karbohidrat yang tinggi pada singkong 

menjadikannya sebagai bahan baku olahan pangan yang biasa dikonsumsi oleh 

masyarakat.  Menurut data yang dipublikasi oleh Kementrian Pertanian di Indonesia, 

jumlah produksi ubi kayu pada tahun 2019 mencapai 16,35 juta ton.  Selain dijadikan 

untuk olahan pangan, pemanfaatan singkong juga banyak dikembangkan dalam 

berbagai bidang industri, seperti industri pakan ternak, pembuatan etanol (Ado et al., 

2009), dan sebagai bahan baku sediaan obat. 

 

 

Gambar 1. Kulit singkong (Rahma, 2018). 
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Pemanfaatan singkong di berbagai bidang industri menghasilkan limbah berupa kulit 

(Gambar 1) dan onggok yang cukup besar.  Limbah ini dianggap tidak memiliki 

manfaat yang akhirnya hanya dibuang begitu saja.  Misalnya pada kulit singkong, jika 

ditinjau dari komposisinya (Tabel 1), kandungan pati yang cukup besar membuat 

kulit singkong dapat bernilai ekonomis tinggi jika dikonversi menjadi produk seperti 

bahan baku sediaan obat.  

 
Tabel 1. Kandungan komposisi kulit singkong (Richana, 2013) 

Komposisi Kadar (%) 
Air 7,9 - 10,32 
Pati 44 – 59 
Protein 1,5 - 3,7 
Lemak 0,8 - 2,1 
Abu 0,2 - 2,3 
Serat 17,5 - 27,4 
Ca 0442 - 0,77 
Mg 0,12 - 0,24 
P 0,02 - 0,10 
HCN 0,0018 - 0,3094 

 
 
2.2 Selulosa 
 
 
Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman.  Kandungan 

selulosa pada dinding sel tanaman tingkat tinggi sekitar 35-50% dari berat kering 

tanaman.  Selulosa merupakan polimer glukosa dengan ikatan β-1,4-glikosidik dalam 

rantai lurus.  Bangun dasar selulosa berupa suatu selobiosa yaitu dimer dari glukosa.  

Rantai panjang selulosa terhubung secara bersama melalui ikatan hidrogen dan gaya 

van der Waals (Perez et al., 2002).  Gaya van der Waals serta ikatan hidrogen pada 

selulosa menyebabkan selulosa tersusun secara teratur dan membentuk kristalin dan 

daerah yang tidak tersusun secara teratur dan membentuk daerah non-kristalin atau 

amorf, seperti pada Gambar 2.  Selulosa mengandung 50-90% daerah kristal dan 

sisanya adalah daerah amorf (Shuanqi et al., 2011). 
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Gambar 2. Daerah amorf dan kristalin pada selulosa (Lee et al., 2014). 
 
 
Rantai selulosa memiliki gugus fungsional berupa gugus hidroksil.  Gugus –OH ini 

dapat berinteraksi satu sama lain dengan gugus –O, –S, dan –N membentuk ikatan 

hidrogen.  Permukaan selulosa bersifat hidrofilik karena adanya gugus –OH. Rantai 

selulosa memilihi gugus –H di kedua ujungnya.  Ujung –C1 memiliki sifat pereduksi.  

Strukturnya distabilkan oleh ikatan hidrogen yang kuat di sepanjang rantai.  Selulosa 

tersusun atas lebih dari 1000 unit glukosa yang terikat oleh ikatan β-1,4-glikosidik 

dan dapat didekomposisi oleh berbagai organisme selulolitik menjadi senyawa C 

sederhana.  Selulosa adalah polimer glukosa yang tidak bercabang.  Bentuk polimer 

ini memungkinkan selulosa saling terikat membentuk serat yang sangat kuat.  

Panjang molekul selulosa ditentukan oleh jumlah unit glukan di dalam polimer, 

disebut dengan derajat polimerisasi.  Derajat polimerase selulosa tergantung pada 

jenis tanaman dan umumnya dalam kisaran 2000 – 27000 unit glukan.   

Winarno (2002) menyebutkan bahwa selulosa diklasifikasikan berdasarkan panjang 

rantai (derajat polimerisasinya) diantaranya sebagai berikut: 

a. Alpha (α) Selulosa 

Selulosa jenis ini mempunyai rantai yang panjang, tidak larut dalam air, sukar 

larut dalam lingkungan alkali, dan merupakan penyusun utama selulosa. 

b. Beta (β) Selulosa 

Selulosa jenis ini memiliki rantai yang pendek dan larut dalam lingkungan alkali. 

Apabila ada penambahan asam akan menghasilkan endapan. 

c. Gamma (γ) Selulosa 
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Selulosa jenis ini memiliki rantai yang lebih pendek dan larut dalam lingkungan 

alkali. Apabila diberi asam tidak akan menghasilkan endapan. 

 
Keberadaan selulosa di alam sangat melimpah.  Selulosa ada sebagai sisa tanaman 

atau dalam bentuk sisa pertanian dan perkebunan, seperti jerami padi, tandan kosong 

kelapa sawit, gandum, kulit tebu, dan lain sebagainya.  Selulosa disintesiskan di atas 

permukaan dinding sel yang berada di antara membran plasma sedangkan komponen 

dinding sel yang lain biasanya disintesis di dalam bagian sel tumbuhan.  Enzim yang 

bertugas mensintesis selulosa dinamakan selulosa sintase.  Apabila selulosa 

disintesiskan maka akan dihasilkan selulosa mikrofibril yang berada pada permukaan 

dalam sel, yang kemudian selulosa mikrofibril akan mengikat satu sama lain hingga 

membentuk selulosa makrofibril yang berada pada permukaan tengah sel.  Selulosa 

makrofibril kemudian membesar membentuk serat yang dinamakan serat selulosa.  

 
Selulosa jika diamati dari strukturnya (Gambar 3) memiliki sifat fisik dan kimia.  

Rantai panjang yang dimiliki selulosa memiliki sifat fisik lebih kuat dan tahan lama 

terhadap degradasi yang disebabkan oleh pengaruh biologis.  Sifat fisik lainnya yang 

dimiliki oleh selulosa menurut Fengel dan Wenger (1995) diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia, maupun secara mekanis 

sehingga berat molekulnya menurun. 

b. Sukar larut dalam air maupun pelarut organik, namun sebagian mudah larut dalam 

larutan yang alkali. 

c. Selulosa bersifat higroskopis, keras, dan rapuh dalam keadaan kering,  

d. Selulosa dengan bentuk kristal memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan 

dengan bentuk amorfnya.  

 
Selain sifat fisik, selulosa juga memiliki sifat kimia seperti yang disebutkan oleh 

Solechudin dan Wibisono, (2002) diantaranya sebagai berikut: 

a. Selulosa terhidrolisa sempurna dalam suasana asam akan menghasilkan glukosa. 

b. Hidrolisa parsial dari selulosa akan menghasilkan maltosa (disakarida). 
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c. Hidrolisa berlebih akan menghasilkan asam oksalat. 

d. Hidrolisa lengkap dengan HCl 40% dalam air hanya menghasilkan D-glukosa. 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Selulosa (Sixta, 2006) 
 
 
2.3 Hidrolisis 
 
 
Proses penguraian suatu polimer menjadi monomer-monomernya oleh molekul air 

dikenal dengan istilah hidrolisis (Fessenden dan Fessenden, 1997).  Pada peristiwa 

hidrolisis selulosa, air akan menyerang biomassa dengan ikatan β-1,4-glikosidik 

menghasilkan monomer gula penyusunnya (Nasrulloh, 2009).  Reaksi hidrolisis 

umumnya berjalan sangat lambat.  Maka dari itu, dibutuhkan katalisator berupa asam 

atau enzim.  Hidrolisis dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya suhu reaksi, 

waktu reaksi, dan konsentrasi katalisator. Secara umum, teknik hidrolisis dibagi 

menjadi dua, yaitu hidrolisis dengan enzim dan hidrolisis dengan asam.  

 
 
2.3.1 Hidrolisis enzimatik 
 
 
Hidrolisis enzimatik merupakan proses penguraian polimer yang kompleks menjadi 

monomer-monomer penyusunnya dengan bantuan enzim sebagai katalisator.  

Kelemahan dari hidrolisis enzimatik, diantaranya proses hidrolisis membutuhkan 

waktu yang lama dan harga enzim yang cukup mahal dibandingkan dengan 

katalisator berupa asam.  Namun, di samping kelemahannya, enzim juga memiliki 

beberapa keuntungan, yaitu tidak terjadi degradasi gula hasil hidrolisis, berpotensi 
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memberikan hasil yang tinggi, biaya pemeliharaan alat relatif rendah karena tidak ada 

bahan yang bersifat korosif (Hendriks dan Zeeman, 2009).   

 
 
2.3.2 Hidrolisis asam 
 
 
Pada hidrolisis asam polimer selulosa akan didegradasi menjadi monomer berupa 

gula-gula penyusunnya.  Asam yang umum digunakan untuk hidrolisis asam, 

diantaranya asam sulfat, asam perklorat, dan asam klorida (Taherzadeh dan Karimi, 

2008).  Hidrolisis asam dapat diklasifikasikan menjadi dua pendekatan umum, 

diantaranya hidrolisis asam dengan konsentrasi rendah pada suhu tinggi serta 

hidrolisis asam dengan konsentrasi tinggi pada suhu rendah.  Kedua pendekatan 

tersebut ditentukan berdasarkan beberapa hal, diantaranya laju hidrolisis, total biaya 

produksi, hasil total hidrolisis, serta tingkat degradasi produk (Kosaric et al., 1983).   

 
Penambahan asam dengan konsentrasi tertentu akan mempengaruhi kandungan 

glukosa, namun jika konsentrasi melebihi batas optimal maka kandungan glukosa 

akan menurun.  Hidrolisis asam memiliki mekanisme yang bersifat memecah ikatan 

selulosa secara acak menjadi produk-produk selain glukosa, seperti, hidroksi metil 

furfural, asam levulinik, asam asetat, furan, fenolik, dan senyawa lainnya.  

Kelemahan dari metode hidrolisis menggunakan asam yaitu dihasilkan degradasi gula 

saat reaksi hidrolisis serta bersifat korosif bagi lingkungan (Taherzadeh dan Karimi, 

2008). 

 
 
2.4 Hidrogel 
 
 
Hidrogel adalah jaringan polimer hidrofilik tiga dimensi yang dapat menyerap air 

dalam jumlah besar.  Jaringan hidrogel terdiri dari jaringan homo-polimer atau 

kopolimer.  Jenis jaringan hidrogel terbagi menjadi dua berdasarkan ikatan silang 

jaringan, diantaranya jaringan fisik dan jaringan kimia (Elsayed, 2019).  Hidrogel 
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telah ditinjau oleh banyak peneliti dan masing-masing memiliki pandangan yang 

spesifik mengenai hidrogel, seperti bagaimana cara preparasi dan sifat formulasi dari 

hidrogel (Prinsy et al., 2015), sumber jaringan hidrogel (Kulicke dan Nottelmann, 

1989) , prosedur preparasi pembuatan hidrogel sintetik (Peppas, 1987), serta preparasi 

hidrogel dari polimer alam, seperti polisakarida dan protein (Ichikawa dan Nakajima, 

1996).  Beberapa hidrogel dapat mengalami perubahan yang kontinyu akibat adanya 

rangsangan ekternal, seperti perubahan suhu, pH, jenis pelarut, cahaya, kekuatan 

ionik (baik medan magnet ataupun listrik), dan adanya agen pengkelat ((Elsayed, 

2019). 

 
 
2.4.1 Klasifikasi hidrogel 
 
 
Hidrogel dapat dibuat menggunakan bahan baku yang berbeda dan dengan teknik 

yang berbeda pula.  Oleh sebab itu, hidrogen diklasifikasikan menurut beberapa sudut 

pandang berikut: 

a. Hidrogel berdasarkan jenis ikatan silang 

Hidrogel berdasarkan jenis ikatan silang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, 

diantaranya teknik pengikatan silang fisika dan kimia.(Enas, 2015).  Jenis ikatan 

silang fisika biasanya dibuat dengan menggunakan metode kristalisasi, interaksi 

ionik, pembentukan kompleks stereo, dan ikatan hidrogen.  Pembuatan hidrogel 

dengan bahan baku polisakarida, seperti kitosan, karboksi metil, dan dekstran 

merupakan ikatan silang fisika dengan modifikasi hidrofobik (Maitra dan Shukla, 

2014; Hennink dan Nostrum, 2002).  Sedangkan jenis ikatan silang secara 

kimiawi biasanya menggunakan metode grafting monomer (pencangkokan) pada 

bagian backbone polimer atau biasanya menggunakan zat pengikat untuk 

menggabungkan dua atau lebih polimer.  Ikatan silang tersebut dapat terjadi 

karena adanya interaksi dari kelompok fungsional, seperti –OH, -COOH, dan –

NH2 dengan agen pengikat silang yaitu akrilamida (Yokoyama et al., 1986).  
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b. Hidrogel berdasarkan sumber sediaan 

Klasifikasi hidrogel berdasarkan sumber sediaan dibagi menjadi tiga, yaitu alami, 

sintetis, dan hibrid.  Hidrogel alami biasanya dibuat dari polimer bersifat 

biodegradable, seperti protein dan polisakarida.  Penggunaan polisakarida 

cenderung lebih disukai daripada polimer sintetis karena biaya murah, dapat 

diuraikan, mudah didapat, serta tidak beracun bagi lingkungan (El-sayed et al., 

2011).  Sedangkan pada hidrogel sintetik biasanya dibuat menggunakan teknik 

polimerisasi kimia.  Contoh polimer yang biasa digunakan adalah polilaktida, 

poliglikolida, dan poli ε-kaprolakton.  Kemudian hidrogen hibrid yang merupakan 

gabungan dari monomer atau polimer alami dan sintetik yang sengaja dirancang 

untuk menggabungkan keunggulan polimer alami dan sintetik (El-sayed et al., 

2011).  Misalnya, beberapa monomer vinil ditambahkan ke dalam jaringan 

polisakarida alami, maka akan menghasilkan hidrogel dengan jumlah gugus 

fungsi lebih banyak serta dapat meningkaatkan sifat mekanik dari polimer alam 

itu sendiri tanpa menghilangkan sifat biodegradable nya. 

 
c. Hidrogel berdasarkan komposisi polimer 

Klasifikasi hidrogel berdasarkan komposisi polimer dibagi menjadi tiga jenis, 

diantaranya homopolimerik, kopolimerik, dan Multi-polymer Interpenetratig/ 

Interprenating Polymer Network (IPN). Homopolimerik adalah hidrogel yang 

jaringan polimernya dibuat dengan cara menggabungkan sejumlah unit berulang 

atau disebut monomer yang merupakan unit struktur dasar terdiri dari jaringan 

polimer tunggal (Po R, 1994).  Kopolimerik adalah hidrogel yang tersusun atas 

dua atau lebih monomer atau polimer berbeda yang salah satunya memiliki sifat 

hidrofilik dan tersusun secara acak (Chin dan Al-Dayel,  1985).  Sedangkan pada 

hidrogel jenis IPN merupakan gabungan dari dua jenis polimer (Lipatov, 2002).  

Penggabungan ini dilakukan dengan cara merendam hidrogel prapolimerisasi ke 

dalam monomer dan larutan inisiator.  IPN dinilai lebih efektif dalam menjaga 

respon terhadap pH dan suhu karena tidak adanya jaringan elastis interpenetrasi 
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yang membatas, namun tetap memiliki keuntungan seperti ukuran pori yang 

dimodifikasi (Nilimanka, 2013).   

 
d. Klasifikasi berdasarkan morfologi jaringan, penampilan fisik, dan jaringan 

muatan listrik 

Berdasarkan morfologi jaringan, hidrogel diklasifikasikan menjadi empat, 

diantaranya non-kristal, semi-kristal, berikatan hidrogen, dan hidrokoloid (Enas, 

2015).  Berdasarkan penampilan fisiknya, hidrogel memiliki bentuk berbeda 

seperti matriks, film, atau mikrosfer tergantung dari teknik polimerisasi yang 

terlibat dalam proses preparasi (Sonali et al., 2017).  Berdasarkan jaringan muatan 

listriknya, hidrogel dibagi menjadi non-ionik (netral), ionik, elektrolit amfoter 

(mengandung gugus fungsi asa basa), dan zwitter ion (mengandung gugus anion 

dan kation di setiap unitnya) (Prinsy et al., 2015).   

 
 
2.4.2 Karakteristik hidrogel 
 
 
a. Pembengkakan (swelling) 

Pembengkakan atau swelling merupakan karakteristik hidrogel untuk menunjukan 

kemampuannya dalam menyerap sejumlah besar air atau cairan hingga mencapai 

ratusan kali berat keringnya.  Perubahan volume hidrogel oleh hidrasi ditunjukan 

pada gambar 4. Pembengkakan hidrogel biasa dikenal dengan Swelling Water 

Ratio (SWR) yang mana merupakan rasio antara hidrogel yang sudah 

mengembang dengan hidrogel yang masih kering.  SWR sendri dipengaruhi oleh 

rasio ikatan silang, konsentrasi pelarut, dan kualitas pelarut selain struktur 

kimianya (El-sayed et al., 2011). 
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Gambar 4. Transisi volume hidrogel dengan hidrasi dan dehidrasi (Elsayed, 2019). 
 
b. Sifat mekanik hidrogel 

Sifat mekanik dari hidrogel ini sangat penting untuk menentukan tempat yang 

cocok dalam penggunaan hidrogel.  Misalnya, dalam pengaplikasian biomedis, 

sebagai matriks untuk pemberian obat, sebagai bahan pembalut luka, dan 

rekayasa jaringan (Kawase et al., 1997) 

 
c. Biokompatibel 

Penggunaan hidrogel dalam bidang biomedis tentu harus menghasilkan hidrogel 

yang bersifat biokompatibel dan tidak beracun.  Biokompabilitas mempunyai dua 

parameter utama, yaitu bio-safety dan bio-functionality.  Contoh bio-safety 

,seperti tidak adanya sitotoksisitas, mutagenesis, dan karsinogenesis. Sedangkan 

contoh bio-functional yaitu terkait dengan ilmu rekayasa jaringan karena sifat 

jaringan pembangun adalah terus berinteraksi dengan tubuh melalui proses 

penyembuhan (Dwivedi et al., 2001).  

 
 
2.4.3 Aplikasi hidrogel 
 
 
a. Pengolahan air mengandung limbah 

Hidrogel digunakan untuk menghilangkan polutan dari lingkungan, misalnya 

menghilangkan logam berat dari air sisa limbah industri.  Beberapa pewarna 
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kationik yang diketahui bersifat karsinogenik juga dapat dihilangkan 

menggunakan hidrogel (Marwa et al., 2017).  

 
b. Bidang kedokteran 

Hidrogel banyak diaplikasikan dalam bidang medis, seperti untuk pengobatan 

luka pada kulit dan rekayasa jaringan.  Penggunaan hidrogel dalam dunia 

kedokteran karena responnya yang sensitif terhadap beberapa kondisi lingkungan, 

seperti suhu, pH, dan cahaya.  Misalnya, hidrogel poly(Am-co-AA) sensitif 

terhadap pH  akan menghasilkan hidrogel dengan sifat sistem yang cepat tanggap 

(Kamoun et al., 2017; Raneque et al., 2013).  

 
c. Bidang pertanian 

Penggunaan hidrogel dalam bidang pertanian telah diterapkan sejak 60 tahun 

yang lalu karena kemampuannya menampung air yang besar.  Aplikasi hidrogel 

dalam bidang pertanian dikembangkan untuk meningkatkan sifat fisik tanah, 

melalui peningkatan efisiensi penggunaan air, kapasitas menahan air, kinerja 

tanaman, pengurangan frekuensi irigasi, dan pengurangan frekuensi pemadatan 

(Buchholz dan Graham, 1998).  Hidrogel juga dapat dikembangkan sebagai 

pupuk yang dapat memberikan nutrisi bagi tanaman, seperti nitrogen, fosfor, 

kalium, dan seng (Talaat et al.,, 2008) 

 
d. Aplikasi dalam drug delivery 

Hidrogel dalam aplikasi drug delivery memberikan manfaat untuk 

mempertahankan konsentrasi obat yang tinggi terhadap jaringan di sekitarnya 

dalam waktu lama (Hoare dan Kohane, 2008).  Selain itu, hidrogel juga memiliki 

cara yang tepat dan dapat mengontrol waktu yang tepat dalam mengirimkan obat 

ke jaringan tertentu (Fariba dan Ebrahim, 2009). 
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2.4.4 Analisis hidrogel 
 
 
a. Fourier Transfrom Infrared (FTIR) 

Spektroskopi FTIR merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi 

struktur molekul suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu dengan resapan 

radiasi infra merah.  Spekrtoskopi ini umumnya memancarkan sinar inframerah di 

bagian spektrum elektromagnetik yang terletak di antara daerah tampak dan daerah 

gelombang mikro dengan kerapatan kurang dari 100 cm-1 dan panjang gelombang 

lebih dari 100 µm yang kemudian diserap oleh molekul organik dan diubah menjadi 

energi putaran molekul (Hartomo, 1986).  Serapan radiasi inframerah oleh suatu 

molekul dapat terjadi akibat adanya interaksi vibrasi ikatan kimia yang menyebabkan 

terjadinya perubahan polarisabilitas dengan gelombang listrik elektromagnetik.  Pada 

hidrogel, spektroskopi ini digunakan untuk melihat spektrum gugus fungsi dari 

hidrogel kering.  Munculnya puncak serapan pada daerah gugus fungsi dalam 

spektrum inframerah menunjukkan bahwa beberapa gugus fungsi tersebut terdapat 

dalam senyawa yang dianalisis.  Begitu juga, jika puncak tidak muncul pada daerah 

gugus fungsi sebuah spektrum inramerah berarti tidak ada gugus fungsi yang 

menyerap pada daerah itu (Pine et al., 1980).   

 
b. Scanning Electron Microscope (SEM) 

SEM merupakan mikroskop elektron yang didesain untuk dapat menganalisis dari 

objek padat secara langsung dengan perbesaran 10 - 3000000 kali, kedalaman 0,4 - 4 

mm, dan resolusi sebesar 1 – 10 mm (Yahya et al., 2017).  SEM banyak digunakan 

karena memiliki kombinasi unik, seperti persiapan spesimen yang simpel dan mudah, 

kapabilitas tampilan yang bagus serta fleksibel.  Berkas yang dipancarkan akan jatuh 

pada sampel kemudian akan dipantulkan dan didifraksikan.  Elektron yang terdifraksi 

akan diamati dalam bentuk pola-pola difraksi.  Pola-pola tersebut sangat bergantung 

pada bentuk dan ukuran sel satuan dari sampel.  SEM memiliki prinsip kerja, dimana 

dua sinar digunakan secara simultan.  Satu strike spesimen digunakan untuk menguji 

dan strike yang lain, CRT (Cathode Ray Tube), digunakan untuk memberi tampilan 
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pada operator.  Adanya tumbukan pada spesimen akan menghasilkan dihasilkan satu 

jenis elektron dan emisi foton.  Prinsip kerja SEM adalah berkas elektron berenergi 

tinggi ditembakkan ke permukaan benda (Fernanda, 2017). 

 
Pada hidrogel, SEM digunakan untuk menganalisis morfologi dan komposisi elemen 

dari hidrogel.  SEM terdiri dari dua komponen, yaitu kolom elektron yang merupakan 

model electron beam scanning dan display console yang merupakan elektron 

sekunder dimana terdapat CRT didalamnya. Alat tersebut akan menghasilkan sebuah 

elektron dari sumber elektron yang disebut electron gun dan dipercepat oleh anoda.  

Vacuum chamber dibutuhkan oleh berkas elektron agar tidak merusak permukaan 

spesimen.  Condenser lens berfungsi memfokuskan elektron yang akan ditembakkan 

ke arah sampel, lalu sinar elektron yang terfokus memindai ke arah seluruh sampel 

diarahkan oleh scanning coils.  Elektron yang mengenai sampel, maka sampel akan 

mengeluarkan elektron baru yang kemudian akan diperkuat dan besar amplitudonya 

kan ditampilkan pada layar monitor CRT (Fernanda, 2017). 

 
 
2.5 Obat 
 
 
Obat merupakan zat kimiawi, hewani maupun nabati dalam bentuk tunggal atau 

satuan dengan dosis yang layak yang digunakan untuk mempengaruhi atau 

menyelidiki sistem fisiologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

dan peningkatan kesehatan (Depkes RI, 2005).  Obat secara umum memiliki peranan, 

yaitu untuk pencegahan penyakit, menyembuhkan penyakit, rehabilitasi kesehatan, 

dan mengurangi rasa sakit (Chaerunisa et al., 2005) 

 
 
2.5.1 Penggolongan obat 
 
 
a. Berdasarkan jenisnya obat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 

- Obat bebas dan obat terbatas 
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Obat bebas merupakan obat yang dapat diperoleh tanpa menggunakan resep 

dokter.  Biasanya obat ini terdapat di apotek bahkan di warung, ditandai 

lingkar hijau bergaris tepi hitam.  Contoh obat bebas, yaitu paracetamol, 

vitamin C, aspirin, dan antasida. 

 
- Obat bebas terbatas merupakan obat yang masuk ke dalam daftar “W” yang 

dalam bahasa Belanda, yaitu “Waarschung” artinya perinatan.  Obat ini 

jumlah tertentu dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, dan ditandai dengan 

lingkaran biru bergaris tepi hitam (Chaerunisa et al., 2009).  Contoh obat 

bebas terbatas, yaitu chlorpheniramin maleat (CTM) dan mebendazol 

(Priyanto, 2010).  

 
- Obat keras 

Obat keras adalah obat yang masuk ke dalam daftar “G” yang dalam bahasa 

Belanda “Gevaarlijk” artinya berbahaya jika pemakaiannya tidak 

menggunakan resep dokter. Obat ini ditandai dengan lingkaran merah bergaris 

tepi hitam dengan huruf K di dalam lingkarannya (Chaerunisa et al., 2009).  

Contoh obat keras adalah amoksilin dan asam mefenamat (Priyanto, 2010). 

 
- Psikotropika dan narkotika 

Psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak 

dan merangsang suusnan syaraf pusat sehingga menyebabkan perubahan 

aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah zat yang berasal 

dari tanaman atau bukan tanaman baik secara sintesis ataupun semi sintesis 

dapat menimbulkan pengaruh tententu jika dimasukkan ke dalam tubuh 

(Chaerunisa et al., 2009).  

 
b. Berdasarkan mekanisme kerja obat, menurut Chaerunisa et al (2009) 

diklasifikasikan menjadi empat, diantaranya: 

- Obat yang bekerja terhadap penyakit, seperti penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri atau mikorba, misalnya antibiotik. 
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- Obat yang bekerja dengan cara mencegah patologis penyakit. Misalnya 

vaksin. 

- Obat yang bekerja dengan cara meneghilangkan gejala penyakit, seperti nyeri 

misalnya analgesik dan antipiretik. 

- Obat yang bekerja dengan cara mengganti atau menambah fungsi-fungsi zat 

yang kurang di dalam tubuh, misalnya vitamin. 

 
c. Berdasarkan cara pemberiannya, menurut Anief (1994) obat diklasifikasikan 

menjadi lima, yaitu: 

- Oral yaitu obat yang dimasukkan melalui mulut. 

- Parektal yaitu obat yang dimasukkan melalui rektal. 

- Sublingual yaitu obat yang diletakkan di bawah lidah, akan masuk melalui 

selaput lendir dan pembuluh darah. Biasanya obat ini dikonsumsi oleh 

penderita hipertensi. 

- Parenteral yaitu obat yang dimasukkan dengan cara disuntik melalui kulit dan 

akan masuk ke pembuluh darah. 

- Melalui selaput perut contohnya intraperitoneal. 

 
d. Obat berdasarkan efek yang ditimbulkannya menurut Anief (1994) 

diklasikifikasikan menjadi dua, yaitu: 

- Sistemik adalah obat yang masuk ke sistem peredaran darah dan diberikan 

secara oral. 

- Lokal adalah obat efeknya hanya ada pada tempat tertentu saja, misalnya pada 

telinga, kulit, atau mata. 

 
e. Obat berdasarkan lokasi pemakaiannya dapat diklasifikasikan menjadi dua (Anief, 

1994), diantaranya: 

- Obat dalam merupakan obat-obatan peroral, contohnya antibiotik dan 

acetaminophen. 

- Obat topikal merupakan obat hanya untuk pemakaian luar saja, seperti sulfur 

dan antibiotik. 
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2.5.2 Bentuk sediaan obat 
 
 
Bentuk sediaan obat digolongkan menjadi padat, semi padat, dan cair (Syamsuni, 

2007).  Sediaan obat padat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: 

- Serbuk merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan 

dan biasanya untuk pemakaian luar atau dengan oral saja. 

-  Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. 

- Pil merupakan padat berupa massa berbentuk bulat mengandung satu atau lebih 

bahan obat. 

- Kapsul merupakaan sediaan padat dibungkus oleh cangkang keras atau lunak dan 

dapat larut. 

- Supositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bentuk dan massa yang 

biasanya dimasukan melalui rektal, vagina, atau uretra.  

 
Sediaan obat semi padat dapat diklasifikasikan menjadi empat (Syamsuni, 2007), 

diantaranya: 

- Salep merupakan salah satu sediaan obat semi padat yang biasa digunakan pada 

bagian luar kulit atau selaput lendir. 

- Krim merupakan sediaan bahan obat semi padat yang terdiri dari satu atau lebih 

bahan obat larut dan terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. 

- Pasta merupakan salah satu jenis sediaan padat yang mengandung satu atau lebih 

jenis obat. 

- Gel merupakan sediaan obat semi padat yang terbuat dari partikel anorganik kecil 

atau olekul organik besar yang terdiri dari suspensi dan terpenetrasi oleh suatu 

cairan. 

 
Sediaan obat cair dapat diklasifikasikan menjadi lima (Syamsuni, 2007), diantaranya: 

- Larutan merupakan sediaan obat yang terdiri dari satu atau lebih zat kimia. 

Terlarut. 
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- Larutan oral merupakan sediaan cair yang terdiri dari satu atau lebih zat dengan 

atau tanpa bahan pewarna, pengharum, serta pemanis yang larut dalam air. 

- Sirup merupakan salah satu jenis sediaan obat cair mengandung sukrosa atau 

kadar gula lain yang cukup tinggi. 

- Eliksir merupakan salah satu sediaan obat cair yang berbau dan berasa sedap, 

karena selain mengandung obat biasanya ada tambahan pewarna, pemanis, serta 

pengharum lain. 

- Suspensi merupakan bentuk sediaan obat cair mengandung bahan obat padat 

berbentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa. 



 
 

 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1. Waktu dan Tempat 
 
 
Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam pada Bulan Februari 2021 hingga September 2021.  Analisis 

menggunakan spektrofotometer FTIR dan SEM dilakukan di UPT Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung. 

 
 
3.2. Alat dan Bahan 
 
 
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain, alat-alat gelas, seperti labu 

erlenmeyer, gelas ukur, gelas piala, labu leher tiga, pipet tetes.  Kemudian alat-alat 

lainnya, seperti mikropipet, termometer, neraca analitik, autoklaf, waterbath, spatula, 

batang pengaduk, hot plate, oven, gunting, magnetic stirer, sonikator, jarum ose, 

lemari pendingin, sentrifus, kondensor, refluks, bunsen, Laminar Air Flow (LAF), 

Particle Size Analizer (PSA), Prestige 41 Shimadzu Spektroskopi FTIR inframerah 

transformasi Fourier, dan Scanning Electron Microscope (SEM). 

 
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain, limbah kulit singkong 

yang didapatkan dari Pasar Rajabasa, kultur bakteri E. coli ATCC 25922 dan S. 

aureus ATCC 25923, H2SO4 5M, Na2CO3 5%, larutan iodin, nutrient agar, akuades, 

akrilamida (AA), N,N’- metilena bisakrilamida (MBA), ammonium persulfat 

(NH4)2S2O8, metanol, etanol, aseton, air suling, dan antibiotik amoksisilin. 
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3.3. Metode 
 
 
3.3.1. Karakterisasi sampel 
 
 
a. Preparasi sampel 

Kulit singkong yang didapat dari pasar Rajabasa, dipisahkan antara bagian luar 

(berwarna coklat) dan bagian dalam (berwarna putih).  Bagian dalam kulit disisihkan 

lalu dicuci hingga bersih.  Setelah dicuci, kulit singkong dijemur hingga kering.  Kulit 

singkong yang kering digunting hingga ukurannya kecil.  Kulit singkong yang telah 

digunting kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi tepung. 

 
b. Analisis serta pemisahan kandungan amilum dan selulosa pada tepung kulit 

singkong 

Proses ini dimulai dengan menimbang 2,5; 5,0; 7,5; dan 10,0 gram tepung kulit 

singkong.  Masing-masing tepung dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL lalu 

ditambahkan 100 mL akuades.  Keempat labu erlenmeyer dipanaskan dalam 

waterbath pada suhu 70C selama 10 menit dan didingankan pada suhu ruang.  

Setelah larutan dingin kemudian dari keempat konsentrasi dipilih yang paling optimal 

dengan cara diamati jumlah perbandingan antara endapan dengan filtratnya, yaitu 

50:50 .  Lalu, larutan disentrifus dan didekantasi untuk memisahkan antara filtrat 

dengan endapan.  Filtrat kemudian diambil 1 tetes lalu ditambahkan larutan iodin 

untuk menguji kandungan amilum.  Pengujian dengan larutan iodin dihentikan 

apabila filtrat sudah tidak berubah warna.  Endapan dari hasil sentrifus lalu 

dikeringkan menggunakan oven, setelah itu ditimbang untuk menentukan berat kering 

selulosa.  

 
 
3.3.2. Pembuatan mikroselulosa 
 
 
Mikroselulosa dapat dibuat dengan dua cara, yaitu hidrolisis asam dan sonikasi, 

dengan metode sebagai berikut: 
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a. Hidrolisis asam 

Proses hidrolisis dilakukan dengan menyiapkan 200 mL H2SO4 5M lalu dimasukkan 

ke dalam labu Erlenmeyer 500 mL.  Selanjutnya, larutan diaduk dan dipanaskan 

hingga suhunya 45C.  Setelah dipanaskan, larutan ditambahkan 10g serbuk selulosa 

yang telah dikeringkan sebelumnya, kemudian dilakukan proses hidrolisis dengan 

cara diaduk menggunakan stirer selama 60 menit pada suhu 45ᵒC.  Setelah itu, 

suspensi disentrifus dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Setelah 

disentrifus, larutan didekantasi untuk memisahlan filtrat dan endapan.  Endapan hasil 

sentrifus ditambahkan dengan sedikit akuades dan Na2CO3 5% b/v hingga pH 

mendekati netral.   

 
b. Sonikasi  

Sonikasi dilakukan menggunakan alat sonikator Elmasonic S100 H dengan frekuensi 

40 kHz dan daya 1500 W.  Proses sonikasi dilakukan untuk memperkecil ukuran 

partikel selulosa menjadi mikroselulosa dengan menambahkan akuades ke dalam 

suspensi.  Suspensi kemudian disonikasi selama 60 menit (Muharram et al., 2020).  

Setelah selesai, kemudian suspensi disentrifus dengan kecepatan 10.000 rpm lalu 

didekantasi, kemudian endapan dikeringkan menggunakan freeze dryer selama 75 

jam. 

 
c. Particle Size Analyzer (PSA) 

Mikroselulosa yang telah disonikasi, ditimbang sebanyak 16g lalu dilarutkan dengan 

100 mL akuades dan dianalisis menggunakan Particle Size Analyzer Beckman 

Coulter LS 13 320 di Universitas Padjajaran, Jatinangor.  Pengukuran dilakukan pada 

suhu kamar dengan rentang pengukuran 0,017 µm – 2000 µm. 

 
 
3.3.3. Pembuatan hidrogel 
 
 
Mikroselulosa yang telah dihasilkan sebelumnya, ditimbang sebanyak 2g dan 

ditempatkan ke dalam labu leher tiga 250 mL yang dilengkapi dengan kondensor, 
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termometer, dan pengaduk.  Kemudian ditambahkan akuades ke dalam mikroselulosa 

agar membentuk pulp, lalu dipanaskan hingga suhu 95C.  Kemudian suhu 

dipertahankan pada 95C sampai 30 menit lalu diturunkan hingga suhunya 60C.  

Selanjutnya ditambahkan 0,1g ammonium persulfat dan diaduk selama 15 menit.  

Sebanyak 10g akrilamida dan 0,01g MBA dilarutkan dalam 80 mL akuades, lalu 

dimasukkan ke dalam labu leher tiga.  Kemudian suhu ditingkatkan secara perlahan 

hingga 70C selama 3 jam.  Setelah itu, diendapkan menggunakan metanol dan etanol 

dengan perbandingan 1:1, lalu direfluks dengan aseton selama 1 jam. Padatan yang 

dihasilkan kemudian dikeringkan pada suhu 60C. 

 
 
3.3.4. Karakterisasi hidrogel 
 
 
a. Kapasitas penyerapan air 

Hidrogel yang telah dikeringkan, ditimbang sebanyak 0,1 g kemudian direndam 

dalam 200 mL air dan didiamkan selama 24 jam pada suhu kamar.  Berat hidrogel 

diamati dan dicatat.  Kemudian daya serap air dari hidrogel dihitung berdasarkan 

persamaan (1): 

𝑄𝑒𝑞 =
( )

                                                                                                            (1) 

Keterangan: 

𝑄𝑒𝑞 = daya serap air 

𝑚 = berat hidrogel kering (g) 

𝑚 = berat hidrogel setelah mengembang (g) 

 
b. Persentase pembengkakan 

Uji ini dilakukan dengan cara menimbang 0,1 g hidrogel, lalu dituangkan ke dalam 

200 mL air suling dan didiamkan selama 24 jam.  Persentase pembengkakan dari 

hidrogel ditentukan berdasarkan persamaan (2): 

𝑆𝑅 =
( )

𝑥 100%                                                                                                (2) 
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Keterangan: 

𝑆𝑅 = persentase pembengkakan/swelling (%) 

𝑚 = berat hidrogel kering (g) 

𝑚 = berat hidrogel setelah mengembang (g) 

 
c. Uji penyerapan amoksisilin 

Uji ini dilakukan dengan menimbang 0,1g sampel, kemudian sampel direndam dalam 

5 mL larutan amoksisilin (0,2 g/mL) selama 48 jam, kemudian perubahan fisik dari 

hidrogel diamati setelah 48 jam. 

 
d. Karakterisasi spektroskopi-Infra red (IR) dan Scanning Electron Microscope 

(SEM) 

Hidrogel dianalisis menggunakan instrumen FTIR dan SEM dilakukan di UPT 

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung. 

 
 
3.3.5. Uji Penghambatan pertumbuhan bakteri 
 
 
Uji ini dilakukan dengan cara menyiapkan hidrogel yang telah dihasilkan sebelumnya 

untuk diinfuskan dengan 600 µg dan 1200 µg amoksisilin.  Kemudian hidrogel 

lainnya yang bebas antibiotik sebagai kontrol negatif.  Selanjutnya hidrogel yang 

telah diinfuskan amoksisilin diuji terhadap isolat bakteri E coli ATCC 25922 dan S. 

aureus ATCC 25923.  Uji tersebut dilakukan dengan cara, kedua isolat bakteri 

diremajakan pada media nutrient agar.  Kemudian, hidrogel yang mengandung 

antibiotik ditempatkan di atas permukaan media agar, lalu diinkubasi pada suhu 37C 

selama 24 jam.  Setelah diinkubasi 24 jam.  Kemudian zona bening yang muncul 

diukur diameternya. 
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3.4. Diagram Alir 
 
 
Berikut adalah gambar diagram alir sebagai kerangka dasar penelitian: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1 Simpulan 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Reaksi kopolimerisasi pencangkokan-penautan silang berhasil memproduksi 

mikrokomposit hidrogel sebanyak 17,2516 g. 

2. Karakterisasi FTIR dari hidrogel menunjukkan keberhasilan dari reaksi 

kopolimerisasi dibuktikan dengan terbentuknya puncak pada bilangan gelombang 

1647 cm-1 yang merupakan gugus C = O pada rantai polimer hidrogel. 

3. Karakterisasi SEM menunjukkan terbentuknya jaringan penaut-silang dan pori-

pori pada polimer hidrogel. 

4. Mikrokomposit hidrogel memiliki daya serap air sebesar 30,2 g/g dan persentase 

pembengkakan sebesar 3022,2%. 

5. Hidrogel yang diinfuskan antibiotik amoksisilin dengan konsentrasi 600µg dan 

1200µg terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus ATCC 25923 

ditandai dengan terbentuknya zona bening masing-masing seluas 18 mm dan 25 

mm. 

6. Hidrogel yang diinfuskan antibiotik ciprofloxacin dengan konsentrasi 600µg dan 

1200µg terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli ATCC 25922 

ditandai dengan terbentuknya zona bening masing-masing seluas 9 mm dan 10 

mm. 
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5.2 Saran 
 
 
Penelitian yang telah dilakukan dapat menghasilkan mikrokomposit hidrogel dari 

reaksi kopolimerisasi pencangkokan-penautan silang antara selulosa, akrilamida, dan 

MBA.  Namun terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan pada penelitian ini, 

antara lain: 

1. Menentukan massa optimum dari selulosa, akrilamida, dan MBA sebelum 

melakukan reaksi kopolimerisasi. 

2. Gunakan gas nitrogen saat reaksi kopolimerisasi pencangkokan-penautan silang 

sedang dilakukan.  

3. Menghitung berapa antibiotik yang dikeluarkan oleh hidrogel untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli ATCC 25922 dan S. aureus ATCC 25923. 
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