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Obat dengan kemampuan penghantaran yang tepat diperoleh dengan adanya 

sistem penghantaran obat. Mikrokomposit selulosa limbah onggok singkong 

dalam bentuk hidrogel memiliki kemampuan penghantaran obat yang baik. Pada 

penelitian ini dilakukan pemisahan amilum pada limbah onggok singkong untuk 

mendapatkan residu berupa selulosa. Selulosa kemudian dihidrolisis 

menggunakan H2SO4 encer dan dilakukan sonikasi untuk mendapatkan partikel 

selulosa berukuran mikro. Mikroselulosa yang dihasilkan diolah menjadi hidrogel 

dengan metode taut silang antara akriamida dan metilen-bis-akrilamida. Hidrogel 

dikarakterisasi menggunakan scanning electron microscopy (SEM) dan fourier 

transform infrared spectroscopy ( FTIR). Penelitian ini berhasil dengan diperoleh 

mikrokristalin berukuran 1,190 m. Hidrogel memiliki kemampuan mengembang 

18 kali. Analisis FTIR menunjukkan beberapa daerah serapan pada 1654 cm
-1

 

menunjukkan pembacaan gugus C=O dan 3190 cm
-1

 menandakan pembacaan  

N-H yang menunjukkan bahwa proses pengikatan silang berhasil. Penggunaan 

amoksisilin konsentrasi 600 g/mL dalam pemuatan bahan mikrokomposit 

hidrogel yang diperoleh mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. Penelitian ini menunjukkan potensi limbah singkong 

sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku obat. 
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ABSTRACT 

 

 

 

PRODUCTION OF HYDROGEL MICROCOMPOSITE 

MATERIALS BASED ON CASSAVA WASTE 

FROM CELLULOSE FRACTION RESIDUE 

 

 

By 

 

 

RENNY ANDRELIA ANTIKA 

 

 

 

Drugs with proper delivery capability are obtained by means of a drug delivery 

system. Cassava waste cellulose microcomposite in the form of hydrogel has good 

drug delivery ability. In this research, starch was separated from cassava waste to 

obtain a residue in the form of cellulose. Cellulose was then hydrolyzed using 

dilute H2SO4 and sonicated to obtain micro-sized cellulose particles. The resulting 

microcellulose was processed into hydrogel by cross-linking method between 

acrylamide and methylene-bis-acrylamide. Hydrogels were characterized using 

scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR). This research was successful by obtaining microcrystals measuring 1,190 

m. The hydrogel has the ability to expand 18 times. FTIR analysis showed 

several absorption regions at 1654 cm
-1

 indicating a reading of the C=O group and 

3190 cm
-1

 indicating an N-H reading indicating that the crosslinking process was 

successful. The use of amoxicillin concentration of 600 g/mL in loading 

hydrogel microcomposite material that can inhibit the growth of Escherichia coli 

and Staphylococcus aureus. This research shows the potential of cassava waste as 

a material that can be used for medicinal raw materials. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 
 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena luasnya lahan pertanian dan 

sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian salah satunya adalah 

pertanian singkong.  Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2015), jumlah 

produksi singkong di Indonesia mencapai 21.801.415 ton/tahun dengan luas lahan 

panen mencapai 949.253 hektar.  Provinsi Lampung sebagai produsen singkong 

terbesar di Indonesia dengan produksi singkong mencapai 8,45 juta ton/tahun 

menurut data BPS Lampung (2017).  Selain digunakan sebagai makanan pokok, 

singkong juga digunakan dalam industri pembuatan tepung tapioka.  Dalam 

proses pembuatan tepung tapioka ini dihasilkan limbah padat berupa ampas 

singkong atau yang biasa disebut dengan onggok.  Onggok yang dihasilkan cukup 

banyak yakni sekitar 2/3 bagian dari bahan mentahnya (Retnowati, 2009).  

Onggok mengandung serat kasar sebesar 4,26% dan kandungan karbohidrat 

mencapai 63–68% (Amalia, 2012).  Karena kandungan tersebut, onggok singkong 

dianggap sebagai bahan yang potensial untuk pelepasan molekul bioaktif 

terkontrol, salah satunya adalah obat (Dafe et al., 2017).  

 

Obat memerlukan sistem penghantar untuk dapat sampai ke tempat target aksinya 

yang disebut drug delivery system (Winarti, 2013).  Bahan yang digunakan dalam 

pembuatan drug delivery system dapat berasal dari polimer alam seperti suatu 

polisakarida.  Sejauh ini bahan dasar pembuatan drug delivery system berupa 

gelatin, baik dari kulit babi maupun kulit dan tulang sapi (Hastuti, 2007).  Namun, 

bahan dasar yang berasal dari gelatin memiliki beberapa kelemahan diantaranya, 

penggunaan gelatin dari sapi beresiko terkontaminasi virus seperti; foot and mouth 
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disease (FMD), bovine spongiform encephalopathy (BSE), dan swine influenza 

(Eveline et al., 2011; Irwandi et al., 2009).  Sedangkan gelatin berbahan dasar 

babi menjadi masalah bagi kaum muslim.  Oleh karena itu, serat kasar dari 

onggok singkong dapat digunakan sebagai polisakarida alternatif sebagai sistem 

penghantar obat.  Dengan begitu, bahan obat akan lebih aman, halal, dan kecil 

kemungkinannya terkontaminasi virus (Benny et al., 2014). 

 

Beberapa studi penelitian telah membahas inovasi polisakarida menjadi bahan 

sediaan obat yang dikombinasikan dengan Akril Amida (AAm) dalam bentuk 

mikrokomposit hidrogel.  Material penyusun mikrokomposit hidrogel 

mengandung polimer yang mempunyai ikatan silang.  AAm memiliki gugus         

–COOH yang dapat diionisasi, sehingga rantai polimer ini dapat diberi ikatan 

silang pada gugus –OH.  Ikatan silang yang terbentuk menjadikan mikrokomposit 

hidrogel memiliki kemampuan menyerap air atau larutan dalam jumlah yang 

besar.  Mikrokomposit hidrogel dibentuk melalui proses polimerisasi cangkok 

atau disebut dengan metode grafting (Pourjavadi et al., 2007). 

 

Hidrogel atau yang umumnya dikenal sebagai gel penyerap air memiliki struktur 

hidrofilik yang mampu mengikat dan mempertahankan air namun tidak larut 

dalam air.  Telah diketahui bahwa kehadiran gugus hidrofilik, fleksibilitas rantai 

polimer tinggi, serta ketersediaan volume bebas yang besar antara rantai polimer, 

akan meningkatkan kapasitas pembengkakan hidrogel.  Kapasitas air yang dapat 

diserap mencapai 100 kali lipat dari berat keringnya (Zhang et al., 2007).  Selain 

memiliki kemampuan mengikat dan mempertahankan air dalam jumlah besar, 

hidrogel juga dapat melepaskannya secara terkendali (Suo et al.,2007; Li et al., 

2007; Zhang et al., 2006; Peng et al., 2008). 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian pembuatan 

mikrokomposit hidrogel berbahan dasar serat kasar dari onggok singkong yang 

ditambahkan dengan AAm melalui metode grafting.  Selanjutnya, mikrokomposit 

hidrogel yang terbentuk dianalisis gugus fungsinya dengan menggunakan Fourier 

Transform Infra Red (FTIR), analisis morfologi menggunakan Scanning Electron 
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Microscope (SEM), analisis kemampuan serapan amoksisilin dalam hidrogel, dan 

uji aktivitas antibakteri melalui metode difusi menggunakan bakteri Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengonversi serat kasar onggok singkong menjadi mikroselulosa. 

2. Memproduksi dan mengkarakterisasi mikrokomposit hidrogel dari 

mikroselulosa. 

3. Mengetahui kinerja mikrokomposit hidrogel dari onggok singkong dalam 

pemanfaatannya sebagai drug delivery system. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan 

dengan pemanfaatan limbah onggok singkong serta memberikan inovasi di bidang 

farmasi dengan drug delivery system melalui mikrokomposit hidrogel. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Onggok Singkong 

 

Singkong merupakan sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia setelah 

padi dan jagung. Singkong memiliki nama lain seperti ubi kayu, ketela pohon, tela 

kaspo atau kasape.  Singkong termasuk salah satu tanaman asli benua Amerika 

yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia seperti Afrika, Madagaskar, India, 

Tiongkok, dan masuk ke Indonesia pada tahun 1852 (Asro, 2016).  Kandungan 

karbohidrat singkong cukup tinggi yaitu 72,49% – 85,99 % sedangkan kadar 

airnya 14,09 % (Amri, 2005). 

Menurut Wahyu (2009), klasifikasi singkong adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo  : Euphorbiales  

Famili   : Euphorbiaceae  

Genus   : Manihot  

Spesies  : Manihot esculenta Crantz  

Selain digunakan sebagai makanan pokok, singkong juga digunakan dalam 

industri pembuatan tepung tapioka.  Dari proses pengolahan singkong menjadi 

tepung tapioka, dihasilkan limbah sekitar 2/3 bagian dari bahan mentahnya.  

Dimana limbah tersebut berupa limbah padat yang biasa disebut onggok atau 

ampas singkong (Retnowati dan Sutanti, 2009).  Meningkatnya jumlah produksi 

tapioka diikuti dengan meningkatnya limbah berupa onggok.  Jumlah onggok 

tapioka yang dihasilkan dari industri kecil dengan bahan baku lima kg per hari 
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menghasilkan onggok tapioka sebanyak 3,75 kg.  Sedangkan industri menengah 

dengan bahan baku rata-rata sebanyak 20 kg per hari menghasilkan 15 kg onggok 

tapioka dan industri besar dengan bahan baku 600 kg per hari dapat menghasilkan 

onggok tapioka sebanyak 450 kg (Puspitasari, 2009).  Meskipun dikatakan 

sebagai limbah, onggok masih mengandung zat-zat yang potensial untuk 

dimanfaatkan, antara lain: 

 

Tabel 1. Komposisi kimia onggok  

Kandungan Jumlah (%) 

Protein kasar 2,2 

Protein sejati 2,2 

Abu 2,4 

Serat kasar 31,6 

Karbohidrat 51,8 

 

 

 

Oleh karena kandungan yang dimiliki, onggok dapat diolah menjadi pakan ternak, 

bahan pangan, lemak atau minyak onggok sebagai bahan pembuat sabun, bahan 

obat nyamuk, bahan kertas, bahan pelumas, sebagai pengkilap cat, dan sebagai 

bahan obat-obatan (Virlandia dkk., 2005). 

 

2.2 Selulosa 

 

Selulosa merupakan biopolimer yang dapat diperoleh dari hasil pertanian.  

Selulosa menjadi komponen utama penyusun dinding sel tanaman yang 

merupakan polimer glukosa yang tersusun dari unit-unit β–1,4–glukosa yang 

dihubungkan dengan ikatan β–1,4–D–glikosida (Han et al., 1995).  Bentuk 

polimer ini memungkinkan selulosa saling menumpuk atau terikat menjadi bentuk 

serat yang sangat kuat.  Selulosa sebagai komponen terbesar dari lignoselulosa 

yang membentuk mikrofibril berstruktur kristalin dan amorf.  Struktur kimia 

selulosa terdiri dari unsur C, O, H yang membentuk rumus molekul (C6H10O5)n.  

Reaktivitas dan sifat selulosa sangat dipengaruhi oleh gugus hidroksilnya (OH), 

gugus –OH tersebut dapat berinteraksi dengan gugus –S, –O, dan –N membentuk 

ikatan hidrogen.  Adapun gugus –OH pada selulosa juga dapat berikatan dengan 
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gugus –H pada air sehingga membuat selulosa bersifat hidrofilik (Placket, 2011).  

Panjang molekul selulosa disebut dengan derajat polimerisasi.  Derajat 

polimerisasi selulosa tergantung pada jenis tanaman dan umumnya dalam kisaran 

200–27.000 unit glukosa.  Selulosa terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu α–selulosa, 

–selulosa, dan –selulosa berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutannya 

dalam larutan NaOH. α–selulosa adalah bagian selulosa yang tidak larut dalam 

larutan alkali kuat (NaOH). –selulosa adalah bagian selulosa yang larut dalam 

media alkali dan mengendap jika dinetralkan, sedangkan –selulosa adalah bagian 

selulosa yang larut dalam alkali dan tetap larut jika larutan dinetralkan. α-selulosa 

biasa digunakan sebagai penentu tingkat kemurnian selulosa (Sumada dkk., 2011). 

 

Selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dengan menggunakan asam atau 

enzim (Dewi, 2002).  Jika ikatan ini diputus baik secara hidrolisis asam maupun 

enzimatis, akan dihasilkan komponen penyusun selulosa berupa oligosakarida 

bahkan glukosa.  Selulosa berperan sebagai bahan baku dalam industri kertas, 

tekstil, biofuel, makanan, obat-obatan, dan sebagai bahan dasar dan agen. 

penstabil produk makanan (Horn et al., 2012).  Keunggulan polimer jenis ini 

adalah tersedia sepanjang tahun (renewable) dan mudah hancur secara alami 

(biodegradable). 

 

.  

Gambar 1. Struktur selulosa 
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2.3 Mikroselulosa 

 

Mikroselulosa merupakan selulosa yang terdepolimerisasi sebagian, memiliki 

diameter 1-100 µ m, berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan berbentuk 

serbuk kristalin yang terdiri atas partikel berpori (Schuh et al., 2013). Kristal 

Selulosa merupakan blok kristal yang berdampingan dengan blok amorf secara 

acak disepanjang serat selulosa (Lee et al., 2014).  Metode yang paling banyak 

digunakan untuk memproduksi mikrokristal selulosa adalah hidrolisis asam 

dengan waktu dan suhu tertentu agar bagian amorf selulosa dapat dihilangkan 

sehingga diperoleh kristal selulosa (Siro and Plackett, 2010). Asam yang digunakan 

dalam hidrolisis selulosa adalah asam ancer karena asam yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan kristalin selulosa terdekstruksi menjadi karbon, yang ditandai 

warna selulosa semakin coklat. (Herawan dkk., 2013 ).  Mikrokristal selulosa 

banyak digunakan dalam industri farmasi sebagai senyawa eksipien terbaik 

dalam pembuatan tablet cetak langsung (Bhimte dan Tayade, 2007).  

Depolimerisasi selulosa menjadi mikrokristal selulosa melalui hidrolisis asam 

disajikan pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 2. Depolimerisasi selulosa (Lee et al., 2014) 
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2.4 Akrilamida 

 

Akrilamida atau yang disebut juga 2-propenamida, etilen karboksi amida, akrilik 

amida, vinil amida adalah senyawa kimia dengan rumus molekul C3H5NO 

berbentuk padatan kristalin berwarna putih, tidak berbau, memiliki bobot molekul 

71,09 g/mol, mempunyai titik leleh 87,5 C dan titik didih 125 C.  Akrilamida, 

larut dalam air, metanol, etanol, dimetil eter dan aseton, serta tidak larut dalam 

benzena dan heptana. (Otles and Smith, 2004). 

 

Tabel 2. Kelarutan akrilamida dalam 100 g/mL pelarut pada suhu 30 C 

Air Etanol  Aseton Metanol  Klorofom Benzena  Heptana 

215,5 66,2 63,1 15,5 2,66 0,346 0,0068 

 

 

 

Akrilamida mempunyai dua grup fungsional utama yaitu ikatan rangkap karbon-

karbon vinil dan sebuah kelompok amida.  Akrilamida umum digunakan pada 

proses pengolahan plastik, pengemasan makanan, produksi karet síntesis, dan 

sebagai pemurni air.  Gel akrilamida berperan pada proses elektroforesis 

sedangkan kopolimer akrilamida berfungsi juga sebagai bahan flokulasi dan 

pengental (Otles and Smith, 2004). 

 

 

(a)      (b) 

Gambar 3. Struktur (a) akrilamida dan (b) poliakrilamida 

 

 

 

Akrilamida dikenal sebagai senyawa antara dalam pembuatan polimernya yakni 

poliakrilamida sejak tahun 1950-an.  Poliakrilamida adalah padatan berwarna 

putih, tidak berbau, larut dalam air dan tidak larut dalam solvent seperti metanol, 
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aseton dan heksana.  Sedikit larut dalam gliserol, etilen glikol, asam asetat glasial, 

formamida dan asam laktat.  Poliakrilamida digunakan sebagai flokulan dan 

koagulan dalam proses pengolahan air minum dan limbah, poliakrilamida juga 

digunakan dalam pengatur viskositas pada pemrosesan minyak mentah, bahan 

pengikat pada pabrik kertas, produksi perekat, dan gel kosmetik (Matthaus, 2009). 

 

2.5 Metode Grafting 

 

Grafting adalah salah satu teknik kopolimerisasi untuk memodifikasi sifat kimia 

dan sifat fisika dari polimer alami dan sintetis.  Polimer adalah molekul rantai 

panjang yang tersusun oleh monomernya.  Polimer dapat diklasifikasikan menurut 

beberapa kelompok.  Berdasarkan strukturnya, polimer dikelompokkan menjadi 

polimer linier (lurus), bercabang, dan polimer jaringan tiga dimensi atau sambung 

silang.  Berdasarkan sifat termalnya, polimer diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

termoplastik polimer dan termoset polimer.  Termoplastik polimer adalah polimer 

yang dapat melunak setelah dipanaskan dan kembali lagi ke struktur asalnya 

setelah didinginkan.  Sedangkan termoset polimer adalah polimer yang tidak 

mudah melunak dan tidak kembali ke struktur asalnya setelah dipanaskan   

(Kumar and Gupta, 1998). 

 

Klasifikasi polimer berdasarkan penyusunnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

homopolimer dan kopolimer.  Polimer yang tersusun atas satu jenis monomer 

disebut homopolimer, sedangkan polimer yang tersusun atas dua jenis monomer 

disebut kopolimer.  Poliakrilamida termasuk pada jenis homopolimer karena 

hanya mengandung akrilamida sebagai monomer (Kumar and Gupta, 1998).  

Molekul-molekul pada kopolimeriasi graft terdiri dari dua atau lebih bagian 

polimerik dengan komposisi yang berbeda dan bergabung bersama secara kimia.  

Kopolimerisasi graft bertujuan mengubah sifat struktur dari polimer-polimer 

pembentuk dengan cara pencangkokan. 

 

Pengikat silang (cross-linking) adalah salah satu bahan yang digunakan pada 

metode pengikatan secara kimiawi.  Penggunaan pengikat silang yaitu sebagai 

penghubung antara polimer yang satu dengan polimer yang lainnya.  Pada 
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pembuatan hidrogel, pengikat silang yang digunakan akan menghasilkan ikatan 

kovalen pada polimer yang bereaksi.  Ada beberapa bahan kimia yang dapat 

digunakan sebagai pengikat silang, yaitu glutaraldehid, metilen bisakrilamida, dan 

masih banyak lainnya (Adi, 2012). 

 

2.6 Hidrogel 

 

2.6.1. Definisi 

Hidrogel adalah suatu jaringan rantai polimer hidrofilik yang saling terikat silang 

satu sama lain.  Selain itu, hidrogel mampu menyerap air hingga lebih dari 99% 

(Rohindra et al., 2004).  Sifat fisikokimia dari hidrogel tidak hanya tergantung 

dari struktur molekul, struktur gel dan banyaknya ikatan silang, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kandungan dan keadaan air di dalam hidrogel tersebut.  Hidrogel 

dapat mengembang dan menyusut pada kondisi pH tertentu (Kumar, 2000). 

 

2.6.2. Klasifikasi Hidrogel 

Menurut Berger (2004), hidrogel dibagi ke dalam tiga kelompok sesuai dengan 

jaringan aslinya, yaitu : 

a) Jaringan yang berbentuk jerat  

Tipe ini terbatas penggunaannya karena kurangnya kekuatan mekanikal 

dan mempunyai kecenderungan untuk tidak larut.  Selain itu, tipe ini juga 

tidak menunjukkan sifat yang mudah dikontrol seperti respon terhadap 

perubahan lingkungan fisikokimia seperti pH dan temperatur. 

b) Jaringan yang berbentuk ikatan silang secara kovalen  

Tipe ini merupakan jenis yang paling sering digunakan.  Pada tipe ini, 

rantai polimer dihubungkan oleh ikatan silang.  Jaringan tipe ini, dapat 

digunakan untuk pengkompleksan logam pada medium asam.  Kapasitas 

penyerapan tergantung dari luasnya jaringan tersebut, dimana semakin luas 

jaringan maka akan semakin menurun kemampuan untuk menyerap.  

c) Jaringan yang dibentuk dari jaringan jerat dan ikatan silang 

Jaringan ini dimodifikasikan dari jaringan jerat dan ikatan silang, dimana 

sifatnya antara tipe jaringan yang pertama dan yang kedua. 
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Hidrogel yang berikatan secara kimia maupun fisika, memiliki kelebihan dan 

peranan masing-masing.  Hidrogel yang berikatan secara fisika digunakan untuk 

penggunaan yang relatif cepat karena ikatannya yang cukup lemah sehingga 

dalam media asam yang encer pada waktu tertentu sudah mengalami 

pembengkakan dan akhirnya melarut.  Sedangkan hidrogel yang berikatan secara 

kimia, ikatannya kuat sehingga dalam kondisi asam masih bisa bertahan cukup 

lama (Risfidian dkk., 2007). 

 

2.6.3. Mekanisme kerja hidrogel  

Hidrogel memiliki kemampuan untuk menyerap dan melepas air.  Pada saat 

terjadi kontak dengan air, gugus hidrofilik yang bersifat polar dari hidrogel akan 

terhidrasi oleh molekul air dan terbentuk ikatan  primer.  Proses pembentukan 

ikatan primer ini dapat terjadi karena adanya struktur rongga berukuran mikro 

pada jaringan polimer hidrogel yang memungkinkan terjadinya ikatan antara 

molekul air dan gugus polar hidrogel (Ostrowska–Czubenko and Gierszewska, 

2009).  Hidrogel akan membengkak dan berakibat terbukanya struktur hidrogel 

yang bersifat hidrofobik.  Struktur yang bersifat hidrofobik tersebut juga memiliki 

kemampuan untuk mengikat air, dengan membentuk ikatan sekunder.  Total 

jumlah air dari ikatan primer dan sekunder disebut juga sebagai total bound water 

(Gulrez et al., 2011).  Selain itu, air juga dapat diserap melalui gaya osmosis 

sampai tercapainya titik kesetimbangan.  Proses pelepasan air yang telah terserap 

oleh hidrogel dapat terjadi apabila kestabilan ikatan antara air dan struktur 

hidrogel yang terbentuk selama proses penyerapan terganggu.  Beberapa stimulan 

luar yang dapat mengganggu stabilitas ikatan struktural hidrogel dan air, 

diantaranya yaitu perbedaan temperatur, tekanan, kelembaban, derajat keasaman 

dari media aplikasinya, dan juga kehadiran bahan kimia lain. 

 

2.6.4. Material dan aplikasi hidrogel 

Hidrogel dapat dibuat dari polimer alami maupun sintetis.  Terdapat tiga 

komponen utama material pembentuk hidrogel yaitu polimer utama, polimer 

sekunder, dan material perantara pengkait silang (cross-linking agent).  Polimer 

utama digunakan sebagai bahan dasar pembentuk hidrogel.  Sedangkan polimer 
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sekunder digunakan untuk menambah kualitas hidrogel.  Keberadaan dua polimer 

tersebut dapat dikombinasikan tergantung sifat-sifat hidrogel yang akan dicapai.  

Untuk meningkatkan biokompatibilitas terhadap lingkungan, maka penggunaan 

polimer sintetik diminimalisir dan digantikan dengan bahan alternatif yakni 

polimer alami seperti selulosa (Sannino et al., 2009; Chang et al., 2011). 

 

Di bidang pertanian, hidrogel diaplikasikan terbatas pada budidaya tanaman hias,  

Hidrogel memiliki potensi besar untuk diaplikasikan di lahan pertanian terutama 

di lahan kering.  Dalam dunia industri, hidrogel disintesis menggunakan polimer 

sintetis yang diproduksi dari monomer acrylic (termasuk acrylic acid dan 

akrilamida) sebagai material utama.  Akan tetapi, karena isu ekonomis dan 

lingkungan, penelitian lanjutan kemudian lebih diarahkan untuk menggunakan 

bahan utama polimer alami yang bersifat abundant, biocompatible, dan 

biodegradable termasuk di dalamnya adalah kitosan, selulosa, pati, dan getah 

alam, seperti xhantan, guar, dan alginat (Zohuriaan-Mehr and Kabiri, 2008).  

 

2.6.5. Teknik sintesis hidrogel  

 

Hidrogel mempunyai jaringan terikat silang (cross linked) yang apabila terkena air 

akan membentuk suatu jaringan makromolekul tiga dimensi dengan kemampuan 

menyerap air yang jauh melebihi berat atau volumenya sendiri dan tidak larut air 

(Zohuriaan-Mehr and Kabiri, 2008).  Berdasarkan teknik pengikat silang yang 

digunakan, teknik sintesis hidrogel dapat dikategorikan menjadi empat metode 

(Kunzler, 2003; Abdelhalim, 2006; Gulrez et al., 2011), diantaranya ialah:  

 

2.6.5.1 Metode polimerisasi radikal bebas  

Metode polimerisasi radikal bebas merupakan metode dasar yang sering 

digunakan dalam sintesis hidrogel.  Metode ini terdiri atas empat tahap meliputi 

proses inisiasi, propagasi, transfer rantai dan terminasi.  Pada proses inisiasi, 

radikal bebas dibentuk menggunakan inisiator termal, ultraviolet, maupun redoks.  

Radikal bebas yang sudah terbentuk kemudian bereaksi dengan monomer yang 

merubahnya menjadi bentuk aktif.  Proses ini berulang, sehingga terbentuk 
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banyak monomer aktif pada proses propagasi.  Selanjutnya, proses propagasi 

berhenti apabila terbentuk suatu matrik rantai panjang radikal bebas yang stabil 

dan atau terjadinya transfer rantai radikal bebas untuk membentuk rantai baru.  

Metode ini dapat digunakan pada material hidrogel, sintetik maupun alami. 

 

2.6.5.2 Metode pengkaitan-silang secara fisik  

Metode pengkaitan-silang secara fisik menghasilkan hidrogel yang bersifat non 

permanen.  Keunggulan metode ini adalah prosesnya yang relatif mudah dan tidak 

memerlukan perantara pengikat silang, yang pada kasus tertentu, penggunaan 

material perantara mengharuskan proses purifikasi lanjutan sebelum produk 

hidrogel dapat diaplikasikan.   

 

2.6.5.3 Metode pengkaitan-silang secara kimiawi 

Metode pengkaitan-silang secara kimiawi merupakan teknik sintesis hidrogel 

yang menggunakan bahan-bahan kimia tambahan sebagai perantara pengikat 

silang untuk menghasilkan ikatan kovalen antar polimer yang bereaksi.  Fungsi 

material perantara adalah sebagai jembatan penghubung antara polimer utama dan 

sekunder untuk membentuk satu ikatan kovalen.  Selain itu, material perantara 

juga digunakan sebagai material yang berfungsi untuk mengaktivasi permukaan 

polimer utama sehingga dapat bereaksi dengan material sekunder.  Contoh bahan 

kimia yang termasuk dalam perantara pengikat silang ini adalah aldehid (termasuk 

di dalamnya adalah glutaraldehid).  Metode ini menghasilkan hidrogel yang 

bersifat permanen dan dapat diaplikasikan pada material sintetik, alami, maupun 

kombinasi keduanya. 

 

2.6.5.4 Metode pengkaitan-silang menggunakan radiasi  

Metode radiasi memanfaatkan radiasi berenergi tinggi (seperti sinar gamma dan 

radiasi elektron) untuk membentuk kelompok fungsional di permukaan polimer 

utama, sehingga mampu membentuk rantai polimer yang terkait-silang.  Metode 

ini mempunyai keunggulan yaitu mampu menghasilkan hidrogel murni yang 

hanya terdiri atas satu material, sehingga meminimalisasi resiko yang berkaitan 

dengan biokompatibilitas dengan lingkungan.  Akan tetapi, metode ini juga 
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memiliki kelemahan yaitu memerlukan peralatan yang relatif mahal, sehingga 

terkendala dalam proses produksinya.  Proses radiasi dapat dilakukan pada media 

cair, pasta, dan solid. 

 

2.7 Obat 

 

2.7.1. Definisi 

Menurut Syamsuni (2007), obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang 

digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna 

mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.  Menurut Tjay dan 

Rahardjo (2007), obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati 

yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah 

penyakit berikut gejalanya.   

 

2.7.2. Kategori bentuk sediaan oabat 

Terdapat empat kategori bentuk sediaan obat, yakni bentuk padat, semi padat, 

cair/larutan, dan gas. 

2.7.2.1 Bentuk Padat 

a. Serbuk  

Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk 

pemakaian oral/dalam atau untuk pemakaian luar.  

b. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan 

pengisi.  

c. Pil  

Pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan 

obat.  

d. Kapsul  

Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras 

atau lunak yang dapat larut. 

e. Supositoria  

Supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, yang 

diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra.  
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2.7.2.2 Bentuk Semi Padat  

a. Salep (Unguenta) 

Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit 

atau selaput lendir. 

b. Krim 

Krim adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat 

terlarut terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai.  

c. Pasta 

Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat 

yang ditujukan untuk pemakaian topikal.  

d. Gel 

Gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspense yang dibuat dari partikel 

anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu 

cairan.  

 

2.7.2.3 Bentuk Cair/Larutan 

a. Larutan  

Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang 

terlarut.  

b. Larutan Oral  

Larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung 

satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau berwarna 

yang larut dalam air atau campuran konsolven-air.  

c. Sirup  

Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain kadar tinggi.  

d. Eliksir  

Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, selain 

obat mengandung juga zat tambahan, seperti gula atau zat pemanis lain, zat warna, 

zat pewangi, dan zat pengawet, dan digunakan sebagai obat dalam.  

e. Suspensi 

Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus 

dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. 
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2.7.2.4 Bentuk Gas 

a. Inhaler 

Inhaler adalah obat berbentuk gas untuk dihirup. 

b. Spray 

Spray adalah obat yang disemprotkan ke lubang tubuh seperti telinga, hidung, dan 

mulut. Namun bisa disemprotkan ke area kulit yang menderita sakit  

(Syamsuni, 2007).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai bulan September 2021 di 

Laboratorium Biokimia, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.  Analisis Particle Size Analyzer (PSA) 

dilakukan di Universitas Padjajaran, analisis Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

dan Scanning Electron Microscope (SEM) dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT) Laboratorium Teknologi dan Sentra Inovasi Terpadu (LTSIT) Universitas 

Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan  

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain alat-alat gelas, bunsen, 

jarum ose, mikropipet, pipet tetes, neraca analitik, termometer, hot plate, magnetic 

stirrer, batang pengaduk kaca, sentrifus, autoclave,oven, rak tabung reaksi, pH 

indikator, waterbath, laminar air flow, inkubator, gunting, blender, pengayak, 

cawan petri, labu leher tiga, kondensor, ultrasonikator, refluks, spatula, lemari 

pendingin, freeze dryer, Particle Size Analyzer (PSA), Fourier Transform Infra 

Red (FTIR) dan Scanning Electron Microscope (SEM). 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tepung onggok singkong, 

iodin (I2), H2SO4 5 M, aseton, metanol, etanol, kantong teh, Nutrient Agar (NA), 

Nutrient Broth (NB), akuades, Ammonium persulfat (APS), Akril Amida (Aam), 

Metilen bis-akrilamida (MBA), kertas saring, amoksisilin, Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. 
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3.3 Metode Penelitian 

 

3.3.1 Ekstraksi Selulosa 

3.3.1.1 Preparasi sampel 

Limbah onggok singkong diperoleh dari Kabupaten Lampung Tengah, 

Provinsi Lampung.  Onggok diperas untuk mengurangi kadar air yang 

masih tersisa, kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 3 hari.  

Onggok kering kemudian digiling dan diayak hingga menjadi tepung 

onggok dengan ukuran  250 m.  

 

3.3.1.2 Penghilangan Kandungan Amilum Onggok Singkong 

Sebanyak 10 gram tepung onggok singkong dimasukkan dalam 

Erlenmeyer, kemudian ditambah 100 mL akuades lalu dipanaskan pada 

suhu 50
 
C selama 7 menit dan didinginkan pada suhu ruang.  Setelah 

dingin, koloid onggok disentrifugasi untuk memisahkan filtrat dan 

endapannya.  Endapan yang diperoleh kemudian digunakan dalam proses 

pembuatan mikroselulosa dari tepung onggok singkong. 

 

3.3.2 Pembuatan Mikroselulosa 

 

3.3.2.1 Hidrolisis Asam 

Sebanyak 200 mL H2SO4 5 M dimasukkan ke dalam erlenmeyer 500 mL 

kemudian dipanaskan pada hot plate stirrer dan diaduk hingga suhunya  

45 C.  Selanjutnya ditambahkan 10 gram serbuk selulosa untuk 

dihidrolisis selama 60 menit pada suhu 45 C.  Setelah suspensi terbentuk 

kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit 

kemudian didekantasi.  Endapan yang diperoleh ditambah sedikit akuades 

dan Na2CO3 5% b/v hingga diperoleh pH 7 pada pH indikator.  

 

3.3.2.2 Sonikasi  

Endapan yang telah dinetralkan kemudian ditambah akuades hingga 

terbentuk suspensi dengan konsentrasi 5%.  Suspensi yang terbentuk 
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disonikasi pada daya 40 KHz selama 60 menit (Muharram dkk., 2020).  

Kemudian suspensi disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 

menit lalu didekantasi.  Selanjutnya endapan hasil sentrifugasi dikeringkan 

menggunakan vacuum freeze dryer. Setelah itu endapan diuji 

menggunakan PSA untuk mengetahui ukuran mikroselulosa yang 

terbentuk. 

 

3.3.3 Pembuatan Hidrogel 

 

Mikroselulosa kering seberat 2 gram dimasukkan ke dalam labu leher tiga 

yang telah dilengkapi dengan kondensor, termometer dan batang 

pengaduk.  Kemudian tambahkan akuades sebanyak 70 mL hingga 

membentuk pulp lalu dipanaskan hingga suhu 95
 
C selama 30 menit.  

Setelah 30 menit, suhu diturunkan menjadi 60 C, kemudian ditambahkan 

ammonium peroksidisulfat dan diaduk selama 15 menit.  Selanjutnya 

dimasukkan campuran 10 g monomer akrilamida dan 10 mg peanut silang  

metilen bis-akrilamida yang telah dilarutkan ke dalam 80 mL akuades.  

Suhu dinaikkan secara bertahap menjadi 70
 
C selama 3 jam.  Produk yang 

terbentuk kemudian diendapkan menggunakan etanol dan metanol.  

Selanjutnya campuran direfluks menggunakan aseton selama 1 jam.  

Dikeringkan padatan yang dihasilkan menggunakan oven dengan suhu    

60 C (Liang et al., 2009). 

 

3.3.4 Karakterisasi Hidrogel 

 

3.3.4.1 Kemampuan Pembengkakan 

Sample hidrogel kering ditimbang sebanyak 1 gram (W0) lalu direndam 

dalam 500 mL air suling pada suhu kamar selama 24 jam. Selanjutnya 

pisahkan hidrogel dengan air yang tersisa menggunakan saringan 100 

mesh, kemudian ditimbang hingga berat konstant (Wt). 

(Figueroa et al., 2020).  
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3.3.4.2 Analisis SEM dan FTIR 

Sample hidrogel kering dianalisis menggunakan FTIR dan SEM untuk 

mengetahui gugus fungsi dan morfologi hidrogel. 

 

3.3.4.3 Uji Penghambatan Pertumbuhan Bakteri 

Hidrogel kering diambil sebanyak 0,1 gram kemudian direndam dalam 

larutan antibiotik encer selama 48 jam lalu ditimbang hingga mencapai 

berat konstan.  Digunakan antibiotik jenis amoksisilin untuk pengujian 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia coli.  

Kandungan antibiotik yang digunakan sebanyak 600 dan 1200g.  

Digunakan pula hidrogel tanpa penambahan antibiotik sebagai kontrol 

negatif (Figueroa et al., 2020). 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 
Preparasi Limbah Onggok Singkong 

 

Ekstraksi Selulosa 
 

Hidrolisis Asam 

H2SO4 5M 45 C 60 menit 
 

Pembuatan Hidrogel 
 

Ultrasonikasi 40 kHz 60 menit 
 

Karakterisasi Hidrogel 
 

Kemampuan Penyerapan Air 

dan Persentasi Pembengkakan 

Analisis SEM dan FTIR 

Uji Penghambatan 

Pertumbuhan Bakteri 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Telah dilakukan proses konversi tepung onggok singkong menjadi 

mikroselulosa dengan metode hidrolisis asam dan ultrasonifikasi sehingga 

dihasilkan partikel selulosa dengan ukuran 1,190 m. 

2. Telah diproduksi mikrokomposit hidrogel dari mikroselulosa melalui metode 

taut silang antara akrilamida dengan metilen bis-akrilamida yang dibuktikan 

dengan hasil uji FTIR dan uji pembengkakan.  Hasil uji FTIR menunjukkan 

adanya gugus-gugus dari molekul selulosa, akrilamida, dan metilen bis-

akrilamida.  Sedangkan pada uji pembengkakan menunjukkan bahwa hidrogel 

yang terbentuk mampu menyerap air sebesar 18 kali lipat dari berat awalnya.  

3. Mikrokomposit hidrogel yang terbentuk dapat dimanfaatkan sebagai drug 

delivery system karena memiliki kemampuan menyerap antibiotik dan 

dibuktikan dengan adanya zona penghambatan pertumbuhan bakteri sebesar 

12mm dan 13mm pada isolat Eschericia coli dan pada isolat Staphylococcus 

aureus sebesar 21 mm dan 24 mm. 
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5.2 Saran 

 

Adapun saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengkonversi selulosa menjadi bentuk nanoselulosa untuk memperluas pori-

pori hidrogel sehingga hidrogel memiliki kemampuan menyerap air yang lebih 

besar. 

2. Mengukur kadar antibiotik yang dapat terserap oleh hidrogel dan menghitung 

kemampuannya dalam melepaskan antibiotik per satuan waktu. 

3. Mengembangkan potensi hidrogel pada jenis obat-obatan lain selain antibiotik.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Abdelhalim, I. M. E. S. 2006. Preparation, Characterization, and In-Vitro 

Evaluation of Chitosan-Based Smart Hydrogels for Controlled Drug 

Release. Department of Chemistry, Doctor of Philosophy, Massey 

University. New Zealand. 

Adi, S. H. 2012. Aplikasi Hidrogel Untuk Efisiensi Irigasi Sumber Daya Lahan.  

Teknologi Nano Untuk Pertanian. 6: 1-16. 

Amalia, S. 2012. Pengaruh Level Penggunaan Cassabio Dalam Konsentrat 

Terhadap Fermeabilitas dan Kecernaan Ransum Ruminansia (In Vitro). 

Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Amri, K. 2005. Biokonversi Penangkal Bau. Majalah Intisari. Jakarta. 

Asro, M. 2016. Sintesis Pati Sitrat dari Pati Singkong (Manihot Utilissima P.) 

dengan Metode Kering.Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. 

Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut 

Provinsi. www. BPS.com. diakses pada 22 Maret 2021. 

Badan Pusat Statistik. 2015. Data Jumlah Produksi Singkong Indonesia. www. 

BPS.com. diakses pada 22 Maret 2021. 

Benny, I. S., Gunasekar, V., and Ponnusami, V. 2014. Review on Application of 

Xanthan Gum in Drug Delivery. International Journal of Pharmaceutics 

and Technology Research. 6(4): 1322–1326. 

Berger, J., Reist, M., Mayer, J. M., Felt, O., Peppas, N. A.,  and Gurny, R. 2004. 

Structure and Interactions in Covalently and Ionically Crosslinked 

Chitosan Hydrogels for Biomedical Applications. European Journal of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 57: 19-34 

Bhimte, N. A and Tayade, P. T. 2007. Evaluation of Microstalline Celluse 

Prepared  from Sisl Fibers as A Tablet  Excipient: A Technical Note. 

Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists and 

Technology. 8(1): E1-E7.  

 



 

 

 

Dafe, A., Etemadi, H., Dilmaghani, A., and Mahdavinia, G.R. 2017.Investigation 

of Pectin/Starch Hydrogel as A Carrier for Oral Delivery of Probiotic 

Bacteria. International Journal of Biological Macromolecules. 97: 536–

543. 

Dewi. 2002. Hidrolisis Limbah Hasil Pertanian Secara Enzimatik. Akta Agrosia. 

5: 67–71. 

Eveline, J., Santoso, I., Widjaja. 2011. Kajian Konsentrasi dan Rasio Gelatin dari 

Kulit Ikan Patin dan Kappa Karagenan pada Pembuatan Jeli. Jurnal 

Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia. 14(2): 98-105. 

Figueroa, A.V.T., Martinez, C.J.P., Castro, T.D.C., Martinez, E.B., Madueno, 

M.A.G.C., Alegria, A.M.G., Ceniceros, T.E.L., and Villegas, L.A. 2020. 

Composyte Hydrogel of Poly(Acrylamide) and Starch as Potential 

System for Controlled Release of Amoxicillin and Inhibition of Bacterial 

Growth. Journal of Chemistry. (2020). 

Gulrez, S. K. H., Al-Assaf, S., and Phillips, G. O. 2011. Hydrogels: Methods of 

Preparation, Characterisation and Applications. Progress in Molecular 

and Environmental Bioengineering-From Analysis and Modeling to 

Technology Applications. 646-649. 

Han, S. J., Y. J. Yoo., H.S. Kang. 1995. Characterization of  Bifunctional 

Cellulase and Its Structural Gene. Journal of Biological Chemistry. 270: 

26012-26019. 

Hastuti, D., I. Sumpe. 2007. Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin. 

Mediagro. 3(1): 39-48. 

Herawan, T., R. M. Sinaga., K. Sofwan., Gozali, A. 2013. Pembuatan 

Mikrokristal Selulosa Tandan Kosong Sawit Sebagai Bahan Pengisi 

Tablet Karoten Sawit. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. 

 

Horn, S. J., Vaaje-Kolstad, G., Westereng, B., Eijsink, V. G. H. 2012. Novel 

Enzymes for The Degradation of Cellulose. Biotechnology for Biofuels. 

5(1): 1-12. 

Jumantara, B. A. 2011. Modifikasi Selulosa Ampas Sagu dengan Polimerisasi 

Pencangkokan dan Penautan-Silangan. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. 

Bogor. 

Kumar, A. and Gupta, R.K. 1998. Fundamental of Polymer. Mc Graw Hill 

International Edition. USA. 

Kumar, R. 2000. A Review of Chitin and Chitosan Applications. Reactive and 

Functional Polymers. 46: 1-27. 



 

 

 

Lee, H.V., Hamid, S. B. A., and Zain, S. K. 2014. Conversion of Lignocellulosic 

Biomass to Nanocellulose: Structure and Chemical Process. The 

Scientific World Journal. 2014: 20. 

 

Liang, R., Yuan, H. B., Xi, G. X., Zhou, Q. X. 2009. Synthesis of Wheat Straw-

G-Poly(Acrylic Acid) Superabsorbent Composites and Release of Urea 

From It. Carbohydrate Polymers. 77: 181-187. 

 

Matthaus, B. 2009. Acrylamide Formation During Frying. Dalam: Sahin, S., dan 

Sumnu, S.G.; editor. Advances in Deep-Fat Frying of Foods. Boca 

Raton: CRC Press. 141-151. 

Muharrom,H. R., Fahrurrozi, M., Sediawan, W. B. 2020. Preparasi dan 

Karakterisasi Nanokristal Selulosa Melalui Hidrolisis Asam Campuran 

(H2SO4 dan HCL) dari Jerami Padi. Di dalam: Prosiding Seminar 

Nasional Fakultas Agroindustri: Yogyakarta, 28 Januari 2020. 

Ophardt, C. E. 2003. Carbohydrate Mini Topics; Starch Iodine. Virtual 

Chembook. Elmhurst College.  

Ostrowska-Czubenko, J and Gierszewska D. M. 2009. Effect of Ionic 

Crosslinking on The Water State in Hydrogel Chitosan Membranes. 

Carbohydrate Polymers. 77(3): 590. 

Otles, S and Smith, O. 2004. Acrylamide in Food.  Electronic Journal of 

Environmental, Agricultural and Food Chemistry. 1: 723-726. 

Plackett, D. 2011. Biopolymer: New Materials for Sustainable Films and Coating. 

Wiley Publisher. United Kingdom. 

Pourjavadi, A. M., S. Amini-Fazl., and M. Ayyari. 2007. Optimization of 

Synthetic Condition CMC-G-Poly(Acrylic Acid)/ Celitecompsite 

Superabsorbent by Taguchi Method and Determination of its Absorbancy 

Under Load. eXPRESS Polymer Letters. 1(8) : 488-494. 

Puspitasari, R.P. 2009. Pembuatan Etanol dari Nira sorgum dengan Proses 

Fermentasi. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. 

Retnowati, Dwi dan Sutanti. 2009. Pemanfaatan Limbah Padat Ampas Singkong 

dan Lindur Sebagai Bahan Baku Pembuatan Etanol. Skripsi. Universitas 

Diponegoro. Semarang. 

Risfidian, M., Hidayati, N., Melany, N. R. 2007. Preparasi dan Karakterisasi 

Kompleks Kitosan Hidrogel-Tembaga(II). Jurnal Molekul. 2: 35-43. 

Rohindra, D. R., Ashveen, V. N., and Jagjit R. K. 2004. Swelling Properties of 

Chitosan Hydrogel. The South Pacific Journal of Natural Science. 22: 

32-35. 



 

 

 

Sannino, A., Demitri, C,. and Madaghiele, M. 2009. Biodegradable Cellulose-

based Hydrogels: Design and Applications. Materials. 2: 353. 

Schuh, V., Allard, K., Herrmann,  K., Gibis, M., Kohlus, T.,  Weiss, J. 2013. 

Carboxymethyl Cellulose (CMC) and Microcrystalline Cellulose 

(MCC) on Functional Characteristics of Emulsified Sausages. Meat 

Science. 93(2): 240-247. 

 

Silvianita, S., Nurmasari, I., Sulistio, A., Kurniawan, F., Sumarno. 2004. 

Kopolimerisasi dari Poliakrilamida Pada Pati Dengan Metode Grafting. 

di dalam: Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Kimia dan Proses. 

Semarang, 21-22 april 2004.Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh 

November. 

 

Siro, I., and D. Plackett. 2010. Microfibrillated Cellulose And New 

Nanocomposite Materials: A Review, Cellulose. (17): 459-494. 

 

Sumada, K., Tamara, P. E., dan Alkani, F. 2011. Kajian Proses Isolasi α-Selulosa 

dari Limbah Batang Tanaman Manihot esculenta Crants yang Efisien. 

Jurnal Teknik Kimia. 5: 2. 

Suo, A. L., Qian, J. M., and Yao, Y. 2007. Synthesis and Properties of 

Carboxymethyl Cellulose-Graftpoly (Acrylic Acid-Coacrylamide) as A 

Novel Cellulose-Based Superabsorbent. Journal of Applied Polymer 

Science.103(3): 1382-1388. 

Syamsuni. 2007. Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi. EGC. Jakarta.  

Tjay, H.T., dan Rahardjo, K. 2002. Obat-Obat Penting Edisi V. PT. Gramedia. 

Jakarta. 

Virlandia, F., Nurwidyasari., dan Anggraeni, M. 2005. Pemanfaatan Onggok 

Tapioka Sebagai Bahan Baku Pembuatan Minyak Melalui Teknologi 

Biokonversi. Karya Tulis. Universitas Padjadjaran. Bandung. 

Wahyu, M. K. 2009. Pemanfaatan Pati Singkong Sebagai Bahan Baku Edible 

Film. Karya Tulis Ilmiah. Universitas Padjadjaran. Bandung. 

Winarti, L. 2013 .Sistem Penghantaran Obat Tertarget, Macam, Jenis-Jenis Sistem 

Penghantaran, dan Aplikasinya. Stomatognatic. 10 (2): 75-81.  

Zhang, J. P., A. Li., and A.O. Wang. 2006. Study on Superabsorbent Composite. 

VI. Preparation, Characterization and Swelling Behaviors of Starch 

Phosphate-Graft-Acrylamide/Attapulgite Superabsorbent Composite. 

Carbohydrate Polymers. 65(2): 150-158. 

Zohuriaan-Mehr, M. J and Kabiri, M. 2008. Super Absorbent Polymer Materials : 

A Review. Iranian Polymer Journal. 17(6): 451


