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Bacterial Nanocellulosa (BNC) dilaporkan memiliki banyak aplikasi di berbagai 

bidang, tidak hanya biomedis, tetapi juga dalam berbagai macam industri 

minuman, tekstil, dan berbagai sektor manufaktur. BNC dapat diproduksi dari 

kelompok strain mikroba Acetobacter xylinum dalam medium pertumbuhan 

substrat kaya karbon. Faktanya, produksi BNC dalam skala industri masih 

terkendala oleh biaya fermentasi yang sangat mahal. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan kondisi optimum produksi BNC menggunakan sumber 

substrat alternatif dari limbah cair molase, sebagai pengganti substrat karbon 

glukosa untuk produksi BNC. Tahapan penelitian ini meliputi proses isolasi 

mikroba penghasil BNC, uji seleksi dalam media padat GEY, produksi BNC, 

perhitungan nilai persentase Water Hold Capacity (WHC), dan karakterisasi hasil 

BNC menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Hasil seleksi mikroba 

menggunakan media GEY diperoleh isolat Kc-T-1 yang mampu menghasilkan 

indeks halo sebesar 2,2. Variasi konsentrasi medium molase 6% dengan waktu 

inkubasi 14 hari dalam kondisi statis menunjukkan kondisi yang optimum dalam 

produksi BNC, mampu dihasilkan berat pelikel basah 12,8 g. Persentase nilai 

WHC pelikel BNC dari medium HS, M-1, M-2 dan M-3 berada pada rentang 

96%-99%. Analisis SEM menunjukkan besaran partikel BNC telah berada pada 

kisaran ukuran nano dengan diameter 43,94 - 65,50 nm pada perbesaran 20.00 kali 

dan 39,00 - 56,53 nm pada perbesaran 30.00 kali. 

 

Kata Kunci: Bacterial Nanocellulose (BNC), Limbah Cair Molase, Acetobacter 

xylinum, Kombucha, Media Hestrin-Schramm (HS). 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PRODUCTION OF BACTERIAL NANOCELLULOSE (BNC) BY LOCAL 

ISOLATE Kc-T-1 KOMBUCHA FROM SUGAR CANE MOLASSES 

 

 

By 

 

 

Luthfi Azizah 

 

 

 

 

Bacterial Nanocellulosa (BNC) is reported to have many applications in various 

fields, not only in biomedical but also in various beverage industries, textiles, and 

various manufacturing sectors. BNC can be produced by a group of microbial 

strains of Acetobacter xylinum in a carbon-rich substrate growth medium. In fact, 

the production of BNC on an industrial scale is still constrained by the very high 

fermentation cost. This study aimed to obtain the optimum conditions for BNC 

production using an alternative substrate source from molasses wastewater as a 

substitute for glucose carbon substrate for BNC production. The stages of this 

research include the isolation of BNC-producing microbes, selection test in GEY 

solid media, BNC production, calculation of the percentage value of Water Hold 

Capacity (WHC), and characterization of BNC results using a Scanning Electron 

Microscope (SEM). The results of microbial selection using GEY media obtained 

isolates of Kc-T-1, which were able to produce a halo index of 2.2. Variations in 

the concentration of 6% molasses medium with an incubation time of 14 days 

under static conditions showed the optimum conditions for BNC production, 

capable of producing 12.8 g of a wet pellicle. The percentage of BNC pellicle 

WHC value from HS, M-1, M-2 and M-3 medium was 96%-99%. SEM analysis 

showed that the BNC particle size was in the nano-size range with a diameter of 

43.94 - 65.50 nm at 20.00 times magnification and 39.00 - 56.53 nm at 30.00 

times magnification. 

 

Keywords : Bacterial Nanocellulose (BNC), Sugarcane Molasses, Acetobacter 

xylinum,  Kombucha, Hestrin-Schramm (HS) Medium. 
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Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu. 
-Ali Bin Abi Thalib- 

 
 

نرْيَ  ْيُع َاْجَر اْلُمْحسر َ ََل ُيضر ْ فَارنَّ اّللٰه  َواْصِبر
Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang 

yang berbuat kebaikan  

(QS. Al-Hud:115) 

 

 

َها َما ٱْكَتَسَبتْ  ُ نَ ْفًسا إرَلَّ ُوْسَعَها ۚ ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ   ۗ ََل ُيَكلٰرُف ٱّللَّ
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya  

(QS. Al-Baqarah:286) 
 
 

ُكمْ     َوإرنْ  َأَسْأتُْ  فَ َلَها َنُفسر   إرنْ  َأْحَسنُتمْ  َأْحَسنُتمْ  ِلر
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri…. 
(QS. Al-Isra:7) 

 
 

ًرا ْس رر  ُي ْس ُع ْل عَ  ا  إرنَّ  َم
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  

(QS. Al-Insyirah:7) 
 
 

ةر   اَد َه بر  َوالشَّ ْي َغ ْل الرر  ا ُُتَدُّونَ  إرَله  َع ونَ    َوَس ُن ْؤمر ُم ْل هُ  َوا وُل مْ  َوَرُس ُك َل َم ََيَى اّللَُّ  َع َس وا َف ُل َم ْع لر  ا َوُق
ونَ  ُل َم ْع  َ مْ  ت ُت  ْ ن َا ُك مْ  ِبر ُك بٰرُئ  َ ن  ُ ي  َ  ف

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 

(QS. At-Taubah:105). 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Perkembangan suatu matriks polimer yang paling melimpah serta banyak 

diminati oleh para ilmuwan hingga kini adalah serat dari selulosa. Selulosa 

dianggap sebagai sumber bahan mentah yang hampir tidak ada habisnya untuk 

meningkatkan permintaan produk yang ramah lingkungan dan biokompatibel. 

Wilayah Asia Pasifik memiliki pendapatan tertinggi untuk pasar selulosa pada 

tahun 2015, dengan nilai sekitar USD 7,4 miliar. Pada tahun 2026, diperkirakan 

harga selulosa di pasar global bisa mencapai USD 305,08 miliar (Naomi et al., 

2020).  

 

Berdasarkan kelimpahannya selulosa dapat diperoleh dari selulosa tanaman dan 

selulosa bakterial. Selulosa tanaman banyak diperoleh dari bagian intrinsik kayu, 

yang berupa lignoselulosa, hemiselulosa dan lignin. Namun pada pengolahannya, 

selulosa tanaman memerlukan serangkaian proses yang panjang dan juga rumit 

untuk memperoleh bentuk yang murni. Berbeda dengan selulosa tanaman, 

selulosa bakterial dapat diproduksi dengan cara mengisolasi beberapa spesies 

bakteri gram negatif, diantaranya seperti Acetobacter, Pseudomonas, Salmonella 

Agrobacterium, Aerobacter, Achromobacter, Azotobacter, Rhizobium, Sarcina, 

dan Salmonella (Rangaswamy et al., 2015). 

 

Bacterial nanocellulose (BNC) adalah polisakarida linier dan tidak bercabang 

yang disintesis oleh bakteri dengan rumus kimia (C6H11O5), yang hanya terdiri 

dari β- Unit D-glukopiranosa dan dihubungkan oleh ikatan β-1,4-glikosidik. 

Struktur polimer ini terdiri dari serat nano ultra halus, dicirikan oleh penampang 

serat yang lebih kecil, yang berkontribusi pada porositas tinggi dan membentuk 
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konstruksi berbentuk jaring tiga dimensi yang distabilkan oleh ikatan hidrogen 

intramolekul (Ludwicka et al.,2020). Sifat-sifat lain yang khas dari BNC 

diantaranya memiliki kekuatan tarik yang tinggi, biokompatibilitas yang luar 

biasa, kemampuan terurai secara hayati, hidrasi yang kuat, dan kapasitas menahan 

air yang sangat baik (Khalil et al., 2014). 

 

Pemanfaatan material nano termasuk BNC sangat berkembang pesat dalam bidang 

pengobatan dan dunia kedokteran, terutama dalam hal transplantasi implan seperti 

untuk mengisi rongga pada tulang yang patah juga dapat mengurangi kondisi 

peradangan (Stanisławska, 2016). Selain dalam bidang medis, pemanfaatan BNC 

ada di berbagai bidang, misalnya dalam bidang pangan yakni dalam pembuatan 

Nata de Coco. BNC juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pengemasan bersama 

dengan biopoliester mikroba seperti polihidroksialkanoat (PHA) (Kianoush et al., 

2016). Potensi lainnya, BNC juga dapat diterapkan pada pembuatan kertas dalam 

skala komersial (Sijabat et al., 2019). 

 

Produksi BNC umumnya dihasilkan oleh kelompok strain bakteri asam asetat 

dalam media yang mengandung nutrisi termasuk glukosa sebagai sumber karbon 

(Stanisławska, 2016). Namun, dalam skala industri produksi BNC masih 

terkendala oleh biaya fermentasi yang terbilang tinggi. Studi terbaru 

mengungkapkan potensi limbah kaya karbon mampu dijadikan sebagai media 

fermentasi alternatif untuk menghasilkan BNC. Strategi pemanfaatan limbah 

sebagai media alternatif tidak hanya dapat menurunkan biaya produksi, tetapi juga 

mengatasi masalah lingkungan yang mungkin timbul dari limbah yang tidak 

diolah secara optimal (Angela et al., 2020). Pembaruan dan pemanfaatan bahan-

bahan alternatif untuk memproduksi BNC, dapat terus dikembangkan untuk 

mengetahui potensi limbah dan menemukan media kultur baru dengan efisiensi 

yang lebih tinggi (Costa et al., 2018).  

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan studi komprehensif produksi BNC 

dengan pemanfaatan bahan alternatif limbah sebagai sarana untuk meningkatkan 

hasil dan mengurangi biaya produksi BNC, seperti residu dari ekstrak anggur 

(Rani et al., 2011), penggunaan limbah gliserol dari biodiesel (Vazquez et al., 
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2013), limbah industri pengolahan manisan jujube (Wang et al., 2014), residu dari 

agroindustri nanas (Algar et al., 2015), dan limbah curam jagung (Costa et al., 

2017). Hasilnya menunjukkan penggunaan bahan tersebut dapat digunakan untuk 

produksi BNC serta mengurangi pencemaran lingkungan yang terkait dengan 

pembuangan limbah industri.  

Pemanfaatan limbah yang paling populer untuk memproduksi BNC adalah dengan 

penggunaan molase atau tetes tebu sebagai alternatif pengganti substrat karbon. 

Produksi BNC dalam medium molase bit telah dilakukan oleh (Bae and Shoda, 

2004) dan (Keshk et al., 2006). Sementara Cakar et al., (2014) melakukan 

produksi BNC berdasarkan pada pengaruh kondisi semi-kontinyu dalam medium 

molase. Lebih lanjut, optimasi dan karakterisasi produksi BNC dari gula bit 

molase dalam kondisi statis juga telah dilakukan hingga diperoleh hasil BNC 

dalam kisaran nano berdasarkan karakterisasinya (Emre and Kalender, 2021). 

Studi lain menunjukkan medium molase mampu menghasilkan BNC terbaik dan 

paling optimum dari perbandingan tiga variasi medium berbeda yakni medium 

Hestrin-Schramm (HS), molase bit dan whey keju. Hasil terbaik diperoleh dari 

medium molase kemudian diikuti oleh medium whey keju dan yang terakhir 

medium HS (Salari et al., 2019). Variasi limbah kurma, ara, dan molase serta 

glukosa juga menghasilkan BNC tertinggi pada medium molase konsentrasi awal 

(v/v) 10% dengan berat 3,9 g/L (Abol-fotouh et al., 2020).  

Selain itu, Machado et al., (2018) telah membuktikan pengurangan biaya dari 

medium alternatif molase cukup signifikan dari 7,35% menjadi 20,06% jika 

dibandingkan dengan media kultur HS dan glukosa. Artinya, penggunaan medium 

molase adalah cara yang layak untuk proses eskalasi produksi BNC. Selain media 

fermentasi yang sesuai, adanya strain mikroba yang sesuai juga memainkan peran 

kunci dalam meningkatkan produksi BNC dalam molase (Angela et al., 2020). 

Berdasarkan pada uraian tersebut, dilakukan produksi BNC menggunakan 

medium molase dari isolat asal kombucha.  
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1.2. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh isolat murni yang berpotensi untuk dapat menghasilkan BNC. 

2. Memperoleh kondisi optimum produksi BNC menggunakan substrat dari 

limbah cair molase dengan konsentrasi yang berbeda. 

3. Mengetahui hasil karakterisasi pelikel BNC menggunakan Scanning 

Electron Microscope (SEM). 

 

 

1.3. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

eksplorasi pemanfaatan molase sebagai media produksi BNC menggunakan isolat 

dari kombucha yang telah melalui tahap isolasi dan kultivasi. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

2.1. Selulosa 

 

2.1.1. Pengertian Selulosa 
 

Selulosa adalah struktur polimer paling melimpah di alam yang terdiri dari 

serangkaian unit monomer glukosa yang dihubungkan oleh rantai β-1,4-D 

glikosidik. Selulosa banyak ditemukan di alam terutama pada biomassa tanaman. 

Menurut (Herawati, 2019) selulosa mengandung karbon 44,4%, hidrogen 6,17%, 

dan oksigen 49,39%. Selulosa adalah salah satu komponen penyusun dinding sel 

(35-50%) yang berfungsi untuk mempertahankan struktur serta bentuk tanaman 

dengan ikatan yang stabil dan tidak mudah putus (Sembiring, 2019). Adapun 

struktur dari selulosa dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

 
 

Gambar 1. Polimer glukosa dengan ikatan β-1,4 glikosidik dalam rantai linear 

(Sumber: Effendi et al.,2015). 

 

 

Selulosa merupakan salah satu hidrokoloid yang dapat diolah dari bahan baku 

limbah pertanian. Selulosa termasuk polimer hidrofilik dengan tiga gugus 

hidroksil reaktif tiap unit hidroglukosa, tersusun atas ribuan gugus anhidroglukosa 

yang tersambung melalui ikatan 1,4-β-glukosida membentuk molekul berantai 
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yang panjang dan linier (Singh et al., 2017). Gugus hidroksil ini telah 

dimanfaatkan untuk memodifikasi selulosa dengan memasukkan gugus fungsi 

tertentu pada selulosa melalui teknik pencangkokan (Mulyadi, 2019). Selulosa 

mikroba dapat diproduksi dengan membiakkan strain Acetobacter xylinum, 

direklasifikasi sebagai genus Gluconacetobacter, yang biasanya ditemukan pada 

buah-buahan yang membusuk, sayuran, cuka, jus buah, dan minuman beralkohol. 

Bakteri dari genus ini mengubah etanol menjadi asam asetat (Rangaswamy et al., 

2015). 

 

 

2.1.2. Sumber Selulosa 
 

2.1.2.1. Selulosa Tanaman 

 

Selulosa yang berasal dari tanaman bersumber dari kayu dan tumbuhan lain yang 

tidak pernah tersedia dalam bentuk yang murni, melainkan masih berupa 

lignoselulosa, hemiselulosa, lignin dan pektin. Sehingga perlu perlakuan khusus 

untuk dapat mengisolasi selulosa dari tanaman, misalnya pemisahan senyawa lain 

dengan bantuan alkali atau yang dikenal dengan metode hidrolisis alkali. 

Beberapa komposisi kimiawi dari biomassa-biomassa penghasil selulosa tanaman 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Komposisi kimiawi dari beberapa biomassa penghasil selulosa 

Sumber 
Komposisi (%) 

Selulosa Hemiselulosa Lignin Ekstrak 

Kayu keras 43-47 25-35 16-24 2-8 

Kayu lunak 40-44 25-29 25-31 1-5 

Bagasse 40 30 20 10 

Bonggol Jagung 45 35 15 5 

Batang Jagung 35 25 35 5 

Kapas 95 2 1 0.4 

Jerami Gandum 30 35 15 5 

Sumber : Gea (2010). 
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Gugus hidroksil dari selulosa membentuk ikatan hidrogen intra dan juga ikatan 

antar molekul. Selulosa dapat diperoleh dengan mengisolasi dinding sel tanaman, 

bahan berkayu, kulit pohon, dan tanaman laut. Serat kapas mengandung 95% 

selulosa, sedangkan kayu 40-50% selulosa. Jumlah selulosa dalam serat bervariasi 

menurut sumbernya dan biasanya jumlah serat tersebut akan berkaitan dengan 

bahan-bahan seperti air, lilin, pektin, protein, lignin dan substansi-substansi 

mineral. Selulosa yang diperoleh dari kayu memerlukan proses yang panjang 

untuk menghilangkan hemiselulosa dan lignin (Howard et al., 2003). 

 

 

2.1.2.2. Selulosa Bakteri 

 

Sumber kedua adalah biosintesis selulosa oleh mikroorganisme, termasuk bakteri 

(Acetobacter, Aerobacter, Pseudomonas), alga dan jamur. Alga dan jamur 

termasuk sintesis in-vitro enzimatik mulai dari selobiosil fluorida, dan 

kemosintesis dari glukosa dengan polimerisasi pembukaan cincin turunan 

benzilasi. Namun dari ketiga bakteri tersebut, Acetobacter xylinum adalah satu-

satunya spesies yang diketahui mampu menghasilkan selulosa dalam jumlah yang 

banyak (Gea, 2010). 

 

Selulosa bakteri diproduksi oleh strain bakteri Acetobacter xylinum, termasuk 

bagian genus Gluconacetobacter, yang biasanya ditemukan pada buah-buahan 

yang membusuk, sayuran, cuka, jus buah, dan minuman beralkohol (Harsini dan 

Susilowati, 2020). Ini adalah bakteri Gram-negatif, bentuk batang dan sangat 

aerobik (Ludwicka et al., 2020). Selulosa yang diproduksi dalam sel bakteri 

membentuk mikrofibril dari makromolekul yang bergabung dalam struktur yang 

sangat halus. Bakteri dari keluarga ini mengubah etanol menjadi asam asetat 

(Rangaswamy et al., 2015).  

 

Selulosa bakteri terdiri dari jaringan tiga dimensi fibril selulosa ultra halus 

dengan diameter dalam kisaran 80–150 nm dan dapat menampung hingga 99% 

air dalam keadaan awal yang tidak pernah kering sehingga inilah alasan selulosa 

bakteri (BC) sangat murni (tidak mengandung hemiselulosa dan lignin) dan 

hanya terdapat sedikit gugus karbonil dan karboksil. Sumber selulosa lain adalah 
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dari hewan, yang disebut tunicin atau selulosa hewan karena diperoleh dari 

organisme bahari tertentu dari kelas Tunicata (Gea, 2010). Berikut adalah 

gambar dari beberapa sumber selulosa. 

 

 

 

Gambar 2. Sumber selulosa (a) kayu keras (pohon beech), (b) bambu, (c) kapas, 

(d) sisal, (e) tunicine, dan (f) Gluconacetobacter xylinum   

(Sumber : Gea, 2010). 

 

 

2.1.2.3. Perbedaan Selulosa Bakteri dan Selulosa Tanaman 

 

Serat selulosa yang berasal dari bakteri lebih murni daripada serat selulosa 

yang berasal dari tanaman. Serat selulosa yang berasal dari tanaman harus 

melalui proses pemurnian dengan cara menghilangkan hemiselulosa, lignin, 

dan juga zat ekstraktif tumbuhan lainnya yang terdapat dalam kayu. Namun 

serat selulosa yang berasal dari bakteri dapat langsung digunakan karena 

merupakan selulosa murni. Selulosa mikrobial yang dapat dipanen setelah 

kultivasi selama 1 minggu lebih potensial dibandingkan dengan selulosa kayu 

yang baru bisa dipanen setelah 4-6 tahun (Harsini dan Susilowati, 2020). 

Selulosa bakteri memiliki kristalinitas yang tinggi (lebih dari 80%) serta 

memiliki kapasitas penyerapan air yang sangat baik. Selulosa mikroba 

memiliki luas permukaan spesifik yang besar, nilai retensi air yang lebih tinggi, 

memiliki kekuatan tarik yang tinggi dibandingkan dengan selulosa tanaman 
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(Effendi et al., 2015). Tabel 2 berikut menunjukkan beberapa perbandingan 

selulosa yang diperoleh dari tanaman dan selulosa dari bakteri. 

 

 

Tabel 2. Perbandingan Selulosa Tumbuhan dan Bakteri. 

Karakteristik Selulosa Bakteri Selulosa Tanaman 

Sumber Genera Agrobacterium, dan 

Gluconacetobacter, Sarcina 

Kapas, kayu, serat kulit 

pohon, serat biji, serat  

Kemurnian Murni secara alami Tidak murni. Adanya 

lignin, dan hemiselulosa 

Daya Tarik 200-300 Mpa 750–1080 MPa dengan 

kepadatan 1450–1590 

kg.m – 23 

Sifat Lunak Tinggi. Karena modulus 

elastisitas yang besar secara 

virtual dapat dibentuk dalam 

bentuk apapun 

Rendah. Susunan serat 

mikro saling silang 

memberikan bentuk pada 

lignoselulosa 

pH optimal 5.4-6.3 Tidak berlaku pH  

Daya hancur Lambat. Sel hewan tidak 

dapat membelah. Namun, 

degradasi hanya mungkin 

terjadi dengan non-

enzimatis, hidrolisis dan 

larutan asam 

Lambat. Karena susunan 

struktur pita yang rumit 

dan adanya kotoran pada 

nanoselulosa. 

 

Stabilitas Tinggi. Karena degradasi 

rendah 

Tinggi. Karena ikatan 

hidrogen padat di pita 

pengaturan struktur 

selulosa asli 

Sumber : Naomi et al., (2020). 
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2.1.3. Sifat-Sifat Selulosa 
 

Karakteristik sifat selulosa terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Selulosa rantai 

panjang mempunyai sifat fisik yang lebih kuat, lebih tahan lama terhadap 

degradasi yang disebabkan oleh pengaruh panas, bahan kimia maupun pengaruh 

biologis. Selulosa merupakan polimer yang relatif stabil dikarenakan adanya 

ikatan hidrogen. Selulosa tidak larut dalam pelarut air dan tidak memiliki titik 

leleh. Serat selulosa juga memiliki fleksibilitas dan elastisitas yang baik sehingga 

dapat mempertahankan aspect ratio (perbandingan panjang terhadap diameter 

(P/d)) yang tinggi selama proses produksi. Selulosa memiliki beberapa 

keuntungan yang cukup menjanjikan (Keshk, 2014). 

 

Berdasarkan sifat fisik dan kimia serta kemampuan yang lebih baik dalam 

memperluas aplikasinya, selulosa dibuat dalam berbagai turunannya diantaranya 

turunan ester dan eter. Ester selulosa banyak digunakan sebagai serat dan plastik, 

sedangkan eter selulosa sebagai pengikat dan bahan tambahan untuk mortir 

khusus atau kimia khusus untuk bangunan dan konstruksi juga stabilisator 

viskositas pada cat, makanan, produk farmasetik, dan lain-lain (Bae and Shoda, 

2004). Selulosa juga merupakan bahan dasar dalam pembuatan kertas. Seratnya 

mempunyai kekuatan dan durabilitas yang tinggi. Bahkan dalam keadaan basah, 

serat selulosa alami tidak kehilangan kekuatannya (Charreau et al., 2013). 

 

Berikut beberapa sifat lain dari selulosa, yaitu: 

a. Selulosa dalam kristal mempunyai kekuatan lebih baik jika dibandingkan 

dengan bentuk amorfnya. 

b. Terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia maupun secara mekanis 

sehingga berat molekulnya menurun. 

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

larutan alkali. 

d. Selulosa bersifat higroskopis pada keadaan kering, keras dan rapuh. Bila 

selulosa cukup banyak mengandung air maka akan bersifat lunak. Jadi fungsi 

air disini adalah sebagai pelunak. 
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2.1.4. Bakteri Asam Asetat pada Selulosa 

 

Selulosa bakteri diproduksi oleh kelompok bakteri asam asetat dalam medium 

sintetik maupun non sintetik melalui proses fermentasi. Produksi selulosa pada 

bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu strain bakteri, metode fermentasi, 

kondisi lingkungan, dan media pertumbuhan (Rangaswamy et al., 2015). 

Bakteri asam asetat (Acetic acid bacteria) didefinisikan dalam keluarga  

Acetobacteraceae dan mereka dicirikan oleh kemampuannya untuk mengoksidasi 

etanol menjadi asam asetat. Klasifikasi terbaru dari bakteri asam asetat termasuk 

Acetobacter,  Acidomonas, Asia, Gluconacetobacter, Gluconobacter,  Kozakia, 

Swaminathania dan Saccharibacter. Bakteri asam asetat umumnya ditemukan di 

alam karena dapat menggunakan berbagai macam substrat dan bakteri ini telah 

diisolasi dari minuman beralkohol, cuka, buah dan jus buah, bunga, madu, tebu, 

tanah dan air (Yanti dkk., 2017). Kombucha, termasuk minuman fermentasi teh 

yang juga dapat disintesis dari strain bakteri Acetobacter xylinum, Acetobacter 

xylinoides, Bacterium gluconicum dan ragi termasuk Schizosaccharomyces 

pombe, Saccharomyces ludwigii. Sumber karbon utama dan tradisional yang 

digunakan dalam pembuatan kombucha adalah jenis gula sukrosa. Ragi akan 

menghidrolisisnya menjadi glukosa dan fruktosa menggunakan invertase dan 

memfermentasinya menjadi etanol sebelum dioksidasi menjadi asam asetat 

(Vohra et al., 2019). 

 

 

2.1.5. Produksi Selulosa 
 

Ada tiga metode untuk memproduksi selulosa bakteri; yaitu kondisi statis, 

kondisi goyang dan sistem disk berputar. Setiap metode memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kultur statis sangat sederhana dan metode tradisional, tetapi jumlah 

pelikel yang terbentuk pada permukaan media lebih sedikit dibandingkan dengan 

metode lain karena pertumbuhan bakteri penghasil selulosa relatif lambat. Alasan 

lambatnya pertumbuhan organisme aerobik ini adalah karena pelikel di antarmuka 

udara/cairan membentuk penghalang yang efektif antara oksigen atmosfer di satu 

sisi dan nutrisi di sisi lain, mengurangi laju oksigen menembus pelikel ke sel-sel 

di dalamnya (Sutikno dkk., 2014). 
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2.1.5.1. Isolasi Selulosa 

 

Isolasi selulosa dapat dilakukan dengan berbagai perlakuan, yakni dengan metode 

biologis atau enzimatik, metode mekanis, dan metode kimia. Pada setiap metode 

isolasi, selulosa tidak dapat diperoleh dalam keadaan murni, namun diperoleh 

sebagai hasil yang kurang murni yang biasanya disebut 𝑎-selulosa. Istilah ini 

untuk selulosa kayu yang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida kuat. 

Bagian yang larut dalam media alkali tetapi dapat mengendap dari larutan yang 

dinetralkan disebut beta-selulosa. Gamma (γ) selulosa adalah nama untuk bagian 

yang tepat larut meskipun dalam larutan yang dinetralkan (Herawati, 2019). 

 

 

2.1.5.2. Hidrolisis Alkali 

 

Perlakuan hidrolisis alkali, metode yang paling umum digunakan untuk 

delignifikasi bahan lignoselulosa. Perlakuan ini dilakukan dengan tujuan 

mengganggu struktur lignin dan memungkinkan pemisahan hubungan struktural 

antara lignin dan selulosa. Dalam perlakuan ini juga mengakibatkan putusnya 

ikatan pada rantai selulosa. Metode ini merupakan proses yang sederhana, 

ekonomis dan ramah lingkungan.  

 

 

2.1.5.3. Hidrolisis Asam 

 

Perlakuan hidrolisis asam, proses umum yang paling banyak digunakan karena  

membutuhkan waktu reaksi yang lebih pendek daripada proses lainnya. Asam 

bersenyawaan klorida, asam peroksida sering digunakan dalam perlakuan asam ini 

karena selain berfungsi sebagai delignifikasi juga berfungsi sebagai pemutih 

(Sutari, 2020). 

 

 

2.1.6. Faktor yang Mempengaruhi Produksi Selulosa 

 

Produksi selulosa pada bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu strain 

bakteri, metode fermentasi, kondisi lingkungan, media pertumbuhan dan 

pembentukan produk sampingan (Rangaswamy et al., 2015). Faktor lingkungan 

yang mempengaruhi produksi selulosa adalah pH, temperatur, dan ketersediaan 
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oksigen (Chawla et al., 2009). Produksi selulosa juga dipengaruhi oleh kondisi 

bakteri yang digunakan dalam produksi selulosa, seperti umur bakteri dalam 

inokulum, dan jumlah inokulum yang digunakan sebagai starter dalam produksi 

selulosa. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan selulosa, diantaranya: 

 

 

2.1.6.1. Media Pertumbuhan (Sumber Karbon) 

 

Karbon merupakan sumber penting untuk pertumbuhan dan produksi sel. Selama 

proses sintesis selulosa oleh bakteri, glukosa berperan sebagai sumber energi. 

Konsentrasi gula yang tinggi, glukosa diubah oleh membran Acetobacter 

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

 

 

2.1.6.2. Media Pertumbuhan (Sumber Nitrogen) 

 

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

berat kering sel. Sumber nitrogen yang dapat digunakan antara lain; pepton, 

ammonium nitrat, ammonium sulfat, ammonium klorida dan yeast extract 

(Rangaswamy et al., 2015).  

 

 

2.1.6.3. Kondisi Lingkungan (pH)  

 

pH optimum medium kultur untuk produksi selulosa bakteri berkisar pada rentang 

pH antara 4,0 – 6,0  produksi selulosa menurun jika pH dibawah 4. Penurunan pH 

selama fermentasi terjadi karena adanya akumulasi asam glukonat atau asam 

laktat di dalam cairan kultur (Park et al., 2014). 

 

 

2.1.6.4. Kondisi Lingkungan (Suhu) 

 

Temperatur merupakan pengaruh utama pada struktur kristal dan morfologi dari 

selulosa bakteri yang diproduksi (Rangaswamy et al., 2015). Suhu optimum 

produksi selulosa berada antara rentang 20º – 40º C . 
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2.1.6.5. Kondisi Lingkungan (Oksigen terlarut) 

 

Oksigen terlarut di dalam medium kultur merupakan faktor penting yang 

berpengaruh terhadap produksi selulosa. Pada kultur statis substrat dialirkan 

secara menyeluruh melalui difusi, karena adanya sumber karbon maka 

ketersediaan oksigen menjadi faktor pembatas bagi metabolisme sel. Hal ini tentu 

memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan dan kualitas selulosa. 

 

 

2.2. Bacterial Nanocellulose (BNC) 
 

2.2.1. Pengertian Bacterial Nanocellulose (BNC) 
 

Nanoselulosa merupakan suatu polimer selulosa dengan ukuran partikel yang 

bersifat nano. Nanoselulosa memiliki diameter 1-100 nm dan panjang 500-

2000 nm. Kekuatan tarik pelikel BNC telah diukur pada 2 MPa, yang 

merupakan nilai yang sangat baik dengan mempertimbangkan kandungan air. 

Berdasarkan kemampuan dari nanoselulosa tersebut, maka partikel dari 

nanoselulosa dimanfaatkan sebagai filler penguat dari suatu polimer. 

Nanoselulosa juga dimanfaatkan sebagai aditif untuk produk-produk 

biodegradable, penguat membran, media pembawa obat serta implan, dan 

sebagai pengental untuk dispersi (Ioelovich, 2012). 

 

Nanoselulosa secara umum dibagi menjadi 3 tipe utama yaitu cellulose 

nanocrystallin, cellulose nanofibril, dan bacterial nanocellulose. Ketiga tipe 

nanoselulosa tersebut memiliki komposisi kimia yang sama namun berbeda dalam 

hal morfologi, ukuran partikel, kristalisasi, bergantung pada sumber biomassa dan 

metode ekstraksi yang digunakan. Selulosa nanofibril dikenal juga dengan sebutan 

selulosa mikrofibril, biasa diekstrak dari selulosa fibril menggunakan proses 

mekanis dimana bagian kristalin dan amorf masih tetap ada. Nanokristal dapat 

diperoleh dari serat asli hasil dari hidrolisis asam. Hasil dari proses hidrolisis 

asam berupa nanopartikel kristal dan bertekstur kaku (Ningtyas dkk, 2020). 

 

Produksi BNC didasarkan pada pertumbuhan strain bakteri (Gluconacetobacter 

xylinus paling sering) dalam media yang mengandung glukosa sebagai sumber 
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karbon. Media mengandung oksigen juga memiliki pH di bawah 5 dan suhu 

optimal untuk proses pembuatan (25- 29ºC) (Stanisławska, 2016). 

 

 

2.2.2. Ciri-Ciri Bacterial Nanocellulose (BNC) 

 

Ciri struktur morfologi bacterial nanocellulose dapat digambarkan sebagai 

struktur serat yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu fibril, mikrofibril dan 

ikatan mikrofibril. Lebih spesifiknya ukuran panjang nanoselulosa adalah ratusan 

nano meter, dengan diameter 1,5 - 3,5 nm, 10-30 nm dan sekitar 100 nm. BNC 

dalam keadaan kering memiliki sifat unik seperti: kemurnian kimiawi tinggi, 

kekuatan mekanik baik, fleksibilitas tinggi, daya serap tinggi, dengan  sifat 

morfologi jaringan yang baik (Stanisławska, 2016). 

 

Ciri-ciri lainnya adalah struktur nano yang dapat dianalisis menggunakan SEM 

(Scanning Electron Microscope) dan TEM (Transmission Electron Microscope). 

Pada hasil analisis profil SEM hanya dapat diketahui dari profil kenampakan 

permukaannya saja, sedangkan dengan alat TEM dapat diketahui profil struktur 

pada bagian dalamnya (Herawati, 2019). 

 

 

2.2.3. Biosintesis Bacterial Nanocellulose (BNC) 
 

Berbagai metode telah dipelajari secara intensif untuk menentukan jalur 

biosintesis dari metabolisme Acetobacter xylinum. Jalur dari glukosa substrat ke 

selulosa melibatkan setidaknya empat tahap reaksi biokimia.  

 

Pertama, glukosa diubah menjadi glukosa-6-fosfat oleh enzim glukonase; ini 

diikuti dengan isomerisasi glukosa-6-fosfat menjadi glukosa-1-fosfat oleh 

fosfoglukomutase. Ketiga, glukosa-1-fosfat diubah menjadi UDP-glukosa1-fosfat, 

sebelum diubah menjadi pyrophosporylase. Kemudian, enzim ini diaktivasi oleh 

nukleotida siklik (c-di-GMP). Aktivator sintase selulosa c-di-GMP disintesis di 

Acetobacter xylinum oleh enzim diguanylate cyclise, dan konsentrasinya diatur 

oleh aksi fosfodiesterase. Akhirnya, UDPG dipolimerisasi menjadi selulosa oleh 

sintase selulosa (Gea, 2010). 
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Biosintesis bacterial nanocellulose merupakan proses yang sangat kompleks, 

tidak hanya pada pembentukan rantai β-1,4-glukan, tetapi juga pada penetapan 

susunan supramolekuler dan serat dalam polimer padat yang terbentuk  

Mekanisme pembentukan selulosa dianggap berbeda pada tumbuhan tinggi dan 

bakteri. Sintesis bacterial nanocellulose adalah proses multi-langkah yang diatur 

secara tepat dan khusus, yang melibatkan sejumlah besar enzim individu dan 

kompleks protein katalitik dan pengatur, yang struktur supramolekulernya belum 

didefinisikan dengan baik. Jalur dan mekanisme sintesis uridine diphosphoglucose 

(UDPGlc) relatif sudah dikenal, sedangkan mekanisme molekuler polimerisasi 

glukosa menjadi rantai panjang dan tidak bercabang yang masih perlu untuk terus 

dilakukan eksplorasi (Chawla et al., 2009). 

 

 

2.2.4. Aplikasi Bacterial Nanocellulose (BNC) 
 

Beberapa nanoselulosa dapat digunakan sesuai dengan karakteristik sifat 

fungsionalnya. Beberapa studi tentang penerapan nanofiber cellulose (CNF), 

nanocrystal cellulose (CNC) dan bacterial nanocellulose (BNC) banyak 

digunakan untuk pengganti lemak, zat pengental, sifat pengikat air mirip dengan 

komponen probiotik. Selain itu, aplikasi nanoselulosa untuk dunia kesehatan yang 

cukup luas meliputi penyembuhan, restrukturisasi tulang, pemberian obat dan 

aplikasi lainnya. (Park et al., 2014). 

 

Beberapa aplikasi nanoselulosa bakterial (BNC) dalam dunia kesehatan seperti :  

a. Implan bioaktif tulang rawan - menghilangkan enzim proteolitik, sitokin dan 

spesies oksigen reaktif, melindungi tubuh dari pembentukan peradangan dan 

melindunginya dari karsinogenesis (Stanisławska, 2016). 

b. Prototipe pembuluh darah yang paling sering dimanfaatkan dalam pengobatan 

dapat ditemukan sebagai neurotube dengan tabung panjang berukuran 5-25 cm 

atau lebih ditandai dengan stabilitas dan kekuatan mekanik yang baik serta 

ketahanan terhadap air, cairan lain, ion, partikel kecil; mereka dapat disterilkan 

dengan metode konvensional (Stanisławska, 2016). 

c. Implan bedah, tracheotomy tube (bedah rekonstruktif) katup jantung buatan, 

pembuluh darah berupa tuba atau neurotubes (regenerasi saraf) dimana 
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nanoselulosa bakteri mampu menutupi jaringan epitel khusus untuk organ 

dimana ia ditanamkan (Stanisławska, 2016). 

 

 

2.2.5. Karakterisasi BNC menggunakan SEM 

 

Hasil produksi BNC dimurnikan lalu dikarakterisasi menggunakan scanning 

electron microscope (SEM) untuk mengetahui karakteristik morfologi BNC. 

Beberapa keunggulan penggunaan SEM adalah memiliki daya pisah tinggi, 

menampilkan data permukaan spesimen, dan kemudahan dalam menyimpan 

spesimen (Singh et al., 2017). Selain itu, SEM mampu meminimalisasi gas yang 

dapat bereaksi dengan sampel atau mengendap pada sampel, baik gas dari sampel 

ataupun dari mikroskop. Mikrograf permukaan nanoselulosa yang dihasilkan 

dengan media alternatif HS standar, menunjukkan dispersi serat dan adhesi 

antarmuka. Struktur jaringan selulosa kompak terdiri dari perakitan acak dari 

serat. Pelikel BNC yang dimurnikan terdiri dari nanofibril ultra halus dan tidak 

ada perbedaan ukuran yang signifikan (Costa et al., 2017). 

 

 
 

Gambar 3. Tampilan SEM dari BNC yang diproduksi dalam medium molase 

 

 

Gambar 3 diatas menunjukkan tampilan penampang struktur mikrofibril BNC 

dalam medium molase dibawah kondisi statis dengan perbesaran sampai 15,000 

kali (Emre Z & Kalender, 2021). Struktur molekul pada BNC memberikan sifat 

khas yang unik seperti degradabilitas, kiralitas, dan perubahan kimia yang luas 

diresmikan oleh reaktivitas donor yang tinggi dari gugus OH. Kelompok hidroksil 

yang terfungsionalisasi, dekstrosa homopolimer-polimerik rantai kaku linier 
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dicirikan oleh kapasitas modifikasi kimia yang luas, hidrofilisitas yang kuat dan 

biokompatibilitas yang relevan. Ia memiliki daerah teratur dan tidak teratur, 

dimana domain teratur sebagian besar kristal dan molekul teratur memegang jalur 

istimewa sejajar dengan rantai di fibril yang sangat halus atau serat seperti untai 

yang disebut mikrofibril serta dapat membentuk guncangan permukaan pada 

mikrofibril. Jaringan ikatan hidrogen yang luas memberikan selulosa sejumlah 

struktur dan morfologi serat kristalin (Stanisławska, 2016). 

 

 

2.3. Tetes Tebu (Molasses) 

 

Sugar Cane Molasse (SCM) atau yang biasa di kenal dengan tetes tebu adalah 

sejenis sirup berwarna hitam yang merupakan produk sampingan dari industri 

gula yang mengandung jenis gula, senyawa nitrogen, mineral, vitamin, 

karbohidrat, asam non-nitrogen dan asam nukleat dll. Molase tak dapat 

dikristalkan karena mengandung glukosa dan fruktosa yang sulit mengkristal. 

Media HS (Hestrin-Schram), yang mengandung SCM sebagai sumber karbon 

alternatif, dapat memperbesar produksi selulosa bakteri. Molase terdiri dari 35% 

sukrosa, 7% fruktosa dan 9% glukosa berdasarkan berat kering, tetapi nilai ini 

dapat bervariasi tergantung pada bahan baku dan proses masing-masing industri 

(Premjet et al., 2007).  Tampilan dari limbah cair molase atau tetes tebu dapat 

dilihat pada Gambar 4 berikut. 

 

 

 

Gambar 4. Limbah Cair Molase  

Sumber:(https://www.iribb.org) 

 

 

https://www.iribb.org/
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Faktor utama yang mempengaruhi produksi selulosa oleh A. xylinum adalah 

tekanan oksigen pada permukaan kultur. Oksigen pada lapisan pemukaan akan 

meningkatkan massa sel dan enzim pembentuk selulosa sehingga akan terjadi 

kenaikan produksi selulosa. Selain sebagai sumber karbon, penggunaan medium 

yang berbasis molase juga memberikan keuntungan lain, yaitu dapat mengatur 

pH. Medium berbasis molase dapat menjaga pH di atas 5,3 sehingga proses 

fermentasi berlangsung lebih cepat (Febrianti, 2019). 

 

 

2.4. Pengukuran Brix 
 

Indeks bias merupakan salah satu dari sifat optik yang penting dari medium suatu 

bahan. Nilai indeks bias banyak digunakan untuk menginterpretasi suatu data 

spektroskopi. Dalam bidang kimia, indeks bias banyak digunakan untuk 

mengetahui konsentrasi dan komposisi larutan, untuk mengetahui kadaluarsa 

suatu bahan dan untuk menentukan kemurnian minyak goreng. Metode yang 

digunakan juga bermacam-macam, antara lain dengan metode interferometri Mch-

Zender, interferometri Febry-Perot, dan interferometri Michelson yang 

menggunakan Refraktometer. Nilai indeks bias refraktometer, dikenal dengan 

nilai Brix. Nilai brix konstan untuk suatu zat pada kondisi suhu dan tekanan 

standar. Ukuran padatan terlarut dalam larutan berkorelasi dengan fraksi nilai 

komponen. Nilai brix telah banyak digunakan untuk menentukan konsentrasi 

suatu zat seperti obat, makanan, buah, jus, dan larutan nutrisi parenteral (Chang, 

2004). 

 

Nilai Brix didefinisikan sebagai jumlah sukrosa dalam gram yang ada dalam 

setiap 100 g cairan dan dinyatakan dalam persen Brix (%Bx) yang mana ini 

berarti bahwa satu gram sukrosa dalam 100 g larutan sama dengan satu derajat 

Brix. Nilai parameter ini dapat berkisar dari 1 hingga 100, dan ini penting untuk 

menentukan kadar gula dalam larutan gula. Brix mengacu pada jumlah sukrosa 

dalam larutan gula mentah (Elewa et al., 2022). 

 

Hand brix refractometer bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya ketika 

melalui suatu larutan. Ketika cahaya datang dari udara menuju larutan, maka 
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kecepatannya akan akan berkurang. Sumber cahaya ditransmisikan oleh serat 

optik ke dalam salah satu sisi prisma dan secara internal akan dipantulkan ke 

interface prisma dan sampel larutan. Bagian cahaya ini akan dipantulkan kembali 

ke sisi yang berlawanan pada sudut tertentu yang tergantung dari indeks bias 

larutannya (Algus, 2014). 

 

Adapun bagian-bagian dari hand brix refractometer sebagai berikut: 

a. Day Light (Kaca), berfungsi untuk melindungi prisma dari goresan debu 

atau benda asing lainnya. Selain itu, untuk menjaga agar larutan pada 

prisma tidak jatuh. 

b. Prisma (biru), merupakan bagian paling sensitif terhadap goresan. Prisma 

berfungsi untuk pembacaan skala dari zat terlarut dan mengubah cahaya 

polikromatis (cahaya) menjadi monokromatis. 

c. Knop pengatur skala, berfungsi dalam hal kalibrasi alat menggunakan 

akuades.  

d. Lensa, berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam 

prisma. 

e. Handle, berfungsi sebagai pegangan dan untuk mengatur suhu agar stabil. 

f. Biomaterial strip dan skala, biomaterial strip terletak di dalam yang mana 

berfungsi untuk mengatur suhu secara otomatis agar stabil berada pada 

range 18-28 ºC. Sementara skala, berfungsi untuk mengetahui konsentrasi 

dan nilai brix. 

g. Eye piece, berfungsi sebagai tempat untuk melihat pembacaan skala dalam 

prisma. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  
 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 – April 2022 di Laboratorium 

Biokimia Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. Analisis SEM dilakukan 

di Laboratorium Terpadu Sentra Inovasi Terpadu (LTSIT) Universitas Lampung.  

 

 

3.2. Alat dan Bahan 
 

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

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

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

Refraktometer Brix (0-32%),  rak tabung, neraca digital, kasa, mikropipet, kapas, 

jarum ose, sentrifugasi, tabung sentrifugasi, inkubator, oven kertas filter, dan 

penangas air. 

 

Bahan–bahan yang digunakan adalah D-glukosa, sukrosa, pepton, yeast extract 

agar, yeast extract powder, Na2HPO4, asam sitrat, etanol 70%, NaOH, NaCl, 

akuades, agar powder, isolat kombucha dari daerah Tangerang, dan tetes 

tebu/molase. 

 

 

3.3. Metode Penelitian 
 

Pada penelitian ini dilakukan isolasi dan optimasi bakteri penghasil BNC melalui 

metode spread plate (teknik sebar) dan streak plate (teknik gores). Isolat bakteri 

yang diperoleh kemudian di uji aktivitas selulosa secara kualitatif melalui 

pembentukan halo zone (zona bening).  
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3.4. Prosedur Penelitian  

 

3.4.1. Tahap Persiapan 

 

Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan mikroba yang tidak diinginkan pada 

media maupun alat. Alat-alat gelas yang akan digunakan dicuci terlebih dahulu, 

dikeringkan/dilap, kemudian dibungkus menggunakan kertas dalam keadaan rapat 

lalu disterilisasi menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121ºC dan 

tekanan 1 atm. Kemudian alat-alat gelas tersebut dikeringkan menggunakan oven 

dengan suhu 100oC. 

 
 
3.4.2. Isolasi Mikroba dari Isolat Kombucha 
 

Sampel kombucha diperoleh dari daerah Tangerang. Media adaptasi kultur 

mikroba disiapkan dengan volume penyusun yang berbeda. Penamaan medium 

adaptasi dengan kode A berisi 35 ml inokulan dan 15 ml HS standar, sementara 

medium B berisi 40 ml inokulan dan 10 ml HS standar, serta medium C berisi 45 

ml inokulan dan 5 ml HS standar. 

 

Media adaptasi yang sudah dibuat, diukur nilai brix untuk mengetahui konsentrasi 

kadar glukosa dalam medium. Setelah itu diinkubasi pada suhu ruang selama 7 

hari dalam kondisi statis. Pelikel kombucha yang tumbuh dalam medium HS baru, 

lalu dicuci dengan akuades dan NaOH, kemudian sampel di haluskan 

menggunakan mortar. Sebanyak 1 g pelikel halus kombucha dimasukkan dalam 9 

ml air salin (0,96%). Pengenceran dilakukan sebanyak 6 kali, setelah itu diambil 

sebanyak 1 ml dan di spread pada media HS agar yang mengandung 2 g glukosa, 

0,5 g pepton, 0,5 g yeast extract, 0,27 g Na2HPO4, 1,2 g asam sitrat dan 1,5 g agar 

powder. Waktu inkubasi selama 48 jam. 

 

 

3.4.3. Uji Bakteri Penghasil BNC dengan Media Padat  

 

Isolat yang telah melalui tahap skrining, diseleksi lebih lanjut untuk pada media 

GEY (Glucose, Ethanol, Yeast) yang mengandung (2% Glukosa, 5% etanol, 1 % 

yeast extract , 0,3% CaCO3, dan 2% agar) pada suhu 30ºC. Selama 48 jam waktu 
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inkubasi, maka akan terbentuk zona bening di sekitar koloni. Adanya zona bening 

yang terbentuk, kemudian akan diukur diameter koloni maupun diameter zona 

bening untuk diketahui indeks selulosa yang diperoleh dari isolat tersebut. Zona 

bening yang terbentuk akibat dari proses pemecahan molekul glukosa yang telah 

dilakukan oleh bakteri akibat dari proses metabolisme sel bakteri secara 

ekstraseluler. Isolat dengan indeks halo terbesar kemudian diuji lebih lanjut. 

 

3.4.4. Skrining Isolat Bakteri Penghasil BNC 

 

Koloni yang tumbuh setelah masa inkubasi 48 jam, kemudian dilakukan skrining 

pada medium HS dengan komposisi yang sama. Media lalu dipanaskan hingga 

bahan larut dan pH medium dibuat menjadi 6. Sebanyak 2 ose kultur diambil 

untuk dilakukan peremajaan dengan metode streak plate sebanyak 2 sampai 3 kali 

penggoresan dengan masing-masing masa inkubasi 48 jam (Singh et al., 2017). 

 

 

3.4.5. Pembuatan Inokulum 

 

Sebanyak 2 ose dari stok kultur isolat kombucha, kemudian dimasukkan ke dalam 

25 mL media Hestrin-Schramm cair. Lalu diinkubasi pada suhu 30ºC selama satu 

malam (16 – 20 jam) dan dalam kondisi agitasi (dishaker) dengan kecepatan 150 

rpm. 

 

 

3.4.6. Produksi Bacterial Nanocellulose (BNC) 
 

Pada penelitian ini, produksi BNC dilakukan dengan cara memodifikasi medium 

HS standar menjadi medium molase. Medium (HS) cair sebagai kontrol, 

sementara akan digunakan pula medium molase lainnya dengan konsentrasi yang 

berbeda. Sebanyak 50 mL media kultur produksi (HS cair standar) dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer 250 mL, ditambahkan 5% (v/v) inokulum dan diinkubasi pada 

suhu 30°C (Costa et al., 2017). Medium molase yang diformulasikan yaitu (M-1) 

yang mengandung molase dengan konsentrasi 2% (v/v) sebagai substrat, (M-2) 

yang mengandung media molase 4%, serta (M-3) dengan konsentrasi molase 

sebesar 6% (v/v). 
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Tabel 3. Komposisi media yang digunakan untuk produksi BNC 

Komposisi Medium 
Variasi Media 

H-S M-1 M-2 M-3 

Glukosa (g/v) 1 - - - 

Pepton (g/v) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Yeast Extract (g/v) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Disodium phospat (g/v) 0,135 0,135 0,135 0,135 

Asam sitrat (g/v) 0,06 0,06 0,06 0,06 

Molase (%) - 2 4 6 

 

Selama proses produksi BNC, akan dilakukan dua perlakuan terhadap kondisi 

kultur. Pertama, dilakukan pengamatan terhadap pengaruh kondisi statis dan 

agitasi pada medium fermentasi untuk mengetahui morfologi karakteristik BNC 

yang dihasilkan. Lalu yang kedua, diamati pula pengaruh lama waktu inkubasi 

pada masing-masing medium pertumbuhan dengan variasi waktu 7 hari, 14 hari, 

dan 21 hari. Pelikel BNC yang kemudian dihasilkan akan dilakukan perbandingan 

sesuai dengan beberapa karakteristik, seperti berat pelikel, warna, dan persentase 

nilai Water Hold Capacity (WHC).  

 

 

3.4.7. Pengukuran Water Hold Capacity (WHC) 

 

Pelikel BNC yang terbentuk di permukaan medium diambil dan dicuci dengan 

menggunakan akuades untuk membersihkan sisa medium, selanjutnya direndam 

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

akuades beberapa kali hingga pH menjadi 7. Pelikel basah ditimbang terlebih 

dahulu lalu kemudian dikeringkan lalu ditimbang. 

 

Kemampuan mengikat air dari pelikel BNC diukur saat sebelum dan sesudah 

dikeringkan: 

 

Nilai WHC % =
(Berat basah − berat kering)

berat basah
× 100% 
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3.4.8. Karakterisasi BNC dengan Scanning Electron Microscope (SEM) 
 

Pelikel BNC kemudian dikarakterisasi menggunakan SEM untuk diketahui 

penampang morfologinya yang berukuran nano. Sampel film selulosa bakteri 

dikeringkan hingga beratnya konstan. Selanjutnya diiris kecil sekitar 0,5 cm2 dan 

ditempatkan dalam specimen holder Å, kemudian diamati dengan instrumen 

SEM. Gambar diambil dengan kekuatan tegangan 15 kV - 30 kV dan perbesaran 

30.00 kali (Costa et al., 2017). 
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3.5. Diagram Alir 
 

Adapun mekanisme tahapan alur penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 
  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses isolasi dan uji seleksi pada media padat GEY diperoleh isolat murni 

Kc-T-1 yang terpilih sebagai isolat penghasil BNC. 

2. Kondisi statis menunjukkan kondisi optimum dalam produksi BNC. 

3. Medium molase terbukti mampu menjadi substrat alternatif pengganti 

glukosa. Konsentrasi molase sebesar 6% menghasilkan berat pelikel BNC 

yang paling optimal daripada pelikel BNC dari medium lainnya. 

4. Nilai water hold capacity (WHC) pelikel BNC dari medium HS, medium 

M-1, M-2 dan M-3 berada pada rentang 96%-99%. Nilai tertinggi 

dihasilkan oleh pelikel BNC dari medium (M-1) sementara, nilai WHC 

terendah dihasilkan oleh pelikel BNC dari medium M-3. 

5. Hasil karakterisasi menggunakan SEM menunjukkan besaran partikel dari 

pelikel BNC berada pada ukuran nano dengan diameter 43,94-65,50 nm 

pada perbesaran 20.00 kali dan 39-56,53 nm pada perbesaran 30.00 kali 

serta memiliki struktur mikrofibril yang halus. 
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5.2. Saran 
 

Adapun saran yang perlu disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Memproduksi BNC dengan menggunakan medium molase saja tanpa 

bahan sintetik lainnya. 

2. Melakukan uji variasi lain berupa variasi sumber nitrogen, variasi pH, dan 

faktor pendukung lainnya untuk menghasilkan BNC. 

3. Melakukan karakterisasi yang lebih detail dan spesifik yang melibatkan 

FTIR, TEM, dan XRD. 
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