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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Lignoselulosa 

Bahan lignoselulosa biasanya didapatkan dari berbagai sumber, 

contohnya tangkai kayu, jerami padi, daun, rumput dan sebagainya. Komponen 

bahan lignoselulosa terdiri dari polimer selulosa, hemiselulosa dan lignin yang 

kompleks. Pada proses degradasi, penggunaan sebagai substrat harus melalui 

beberapa tahapan antara lain yaitu delignifikasi untuk melepaskan selulosa dan 

hemiselulosa dari ikatan kompleks lignin dan depolimerisasi untuk mendapatkan 

gula bebas (Anindyawati, 2010). 

Lignin merupakan senyawa heteropolimer amorf yang terdiri dari tiga 

unit fenilpropan yaitu p-coumaryl, coniferil dan sinapyl alcohol, yang terikat 

dengan ikatan yang berbeda. Fungsi utama lignin adalah memperkuat struktur 

tanaman dalam menahan terhadap serangan mikroba dan tekanan oksidasi 

(Hendriks & Zeeman, 2009). 

Hendriks dan Zeeman (2009) menyatakan bahwa berbagai sumber bahan 

lignoselulosa perlu dilakukan proses perlakuan awal lebih dahulu untuk 

memudahkan proses hidrolisis. Perlakuan awal akan membuat selulosa mudah 

ditembus oleh enzim selulolitik sehingga meminimalisir penggunaan enzim dan 

menekan biaya. Proses perlakuan awal dilakukan karena beberapa faktor seperti 

kandungan lignin, ukuran partikel dan kemampuan hidrolisis dari selulosa dan 

hemiselulosa  

Lignoselulosa adalah  komponen kompleks dari bermacam limbah bahan 

industri, pertanian, kehutanan dan sampah kota tidak akan efektif jika tanpa 
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perlakuan terlebih dahulu sebelum proses hidrolisis untuk memproduksi etanol 

maupun biogas. Bahan lignoselulosa sangat potensial untuk digunakan sebagai 

pupuk kompos/organic disamping untuk penggunaan lain seperti bahan bakar, 

pakan ternak dan bahan dasar kertas . Hal tersebut disebabkan karena kestabilan 

material sulit dipecah/dirombak oleh proses enzimatis. (Anindyawati, 2010). 

 Suparjo (2008) berpendapat bahwa lignoselulosa adalah komponen 

paling utama pada tanaman yang menunjukkan jumlah sumber bahan organik 

yang dapat diperbaharui. Lignoselulosa terdiri atas selulosa, hemiselulosa, lignin 

dan beberapa bahan ekstraktif yang lainnya. Komponen lignoselulosa terdapat 

pada dinding sel tanaman. Dinding sel tanaman tersusun atas lamella tengah (m), 

dinding primer (p) serta dinding sekunder (s) yang terbentuk saat pertumbuhan 

dan pendewasaan sel yang terdiri dari lamela transisi, dinding sekunder utama 

dan dinding sekunder bagian dalam. 

2.2. Bakteri Lignochloritik 

Bakteri Lignochloritik adalah mikroba yangberasal dari bakteri tanah dan 

diisolasi dari jerami lapuk yang mempunyai kemampuan mendegradasi lignin. 

Fungsi bakteri dalam tanah mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 

menetralisasi dan mempunyai toleransi maksimal pada suhu tinggi dalam 

menetralisasi dan bekerja optimum pada pH netral yang justru tidak ditemukan 

dari jamur pelapuk kayu Aphullophorabes. Probiotik Lignochloritik berpotensi 

tinggi terhadap pertumbuhan, produksi mikroba dan aktifitas enzim serta mampu 

mendegradasi lignin (Prihartini, 2007). 

Menurut Prihartini (2007), proses degradasi lignin dalam rumen sangat 

terbatas dan hanya sebagian kecil mikroba pada rumen yang memiliki 
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kemampuan untuk mentransformasi senyawa lignin tidak terkondensasi. Pada 

media jerami, bakteri lignolitik mampu mengalami fase pertumbhan cepat pada 

hari ke-2 sampai dengan 4, fase stationer pada hari ke- 4 sampai 6 kemudian 

menurun seiring berkurangnya jumlah sel hidup dari isolat. Enzim lactase pada 

probiotik Lignochloritik, enzim ini mampu memutus ikatan lignoselulosa 

didalam rumen sehingga kecernaan meningkat.  

Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2009) didapatkan formula 

probiotik berbasis bakteri lignochloritik yang mempunyai kemampuan tinggi 

pada pertumbuhan, produksi dan aktifitas enzim. Probiotik memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam aktifitas degradasi lignin dan organochlorin pada 

kondisi anaerob. Bakteri Lignochloritik mampu memfermentasi senyawa 

glukosa dan menghasilkan asam, pepton, dan melepaskan ammonia pada kondisi 

anaerob serta tumbuh optimal pada pH 7 (Prihartini, 2007) 

2.3. Pertumbuhan Bakteri 

Definisi pertumbuhan menurut Purwoko (2007), bakteri merupakan 

pertambahan volume, ukuran sel dan juga sebagai peningkatan jumlah sel. 

Pertumbuhan bakteri terjadi dalam beberapa tahap sesuai dengan aktifitas 

selulernya, yaitu fase lag, fase log, fase stationer, dan fase kematian. 

Fase-fase pertumbuhan bakteri dipengaruhi faktor pH, kandungan nutrisi, 

suhu dan kelembaban udara (golongan bakteri anaerob). Mikroba butuhkan lebih 

banyak energi selama mengalami fase pertumbuhan cepat, apabila nutrisi 

medium kurang atau adanya hasil metabolisme yang bersifat racun maka 

penurunan pertumbuhan dapat tejadi pada fase ini. Pada fase stationer jumlah 

populasi sel bakteri cenderung tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama 
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dengan jumlah  sel yang mati. Ukuran sel bakteri menjadi lebih kecil karena sel 

tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah mulai berkurang (Hamdiyati, 

2011). 

Jawet (1996), menyatakan bahwasanya ”Pertumbuhan adalah 

peningkatan jumlah semua komponen dari suatu organisme secara teratur”. 

Pertumbuhan organisme pada suatu lingkungan sangat dipengaruhi berbagai 

faktor lingkungan, seperti faktor fisik dan faktor kimia yang dapat menyebabkan 

penurunan kecepatan tumbuh suatu organisme. keadaan nutrisi yang digunakan 

akan menentukan kemampuan bakteri untuk melakukan aktivitas pertumbuhan. 

Bakteri memerlukan sumber-sumber makanan  yang mengandung senyawa C, H, 

O dan sebagai Penyusu protoplasma (Dwijoeseputro, 2005). Nutrien yang 

dibutuhkan mikroba untuk bertahan hidup dan pertumbuhannya antara lain 

sumber karbon, sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi dan factor 

pertumbuhan yaitu mineral 

2.4. Biodegradasi Lignin 

Biodegradasi adalah proses perubahan substrat oleh mikroorganisme 

yang melibatkan sejumlah reaksi menjadi produk yang lebih sederhana. 

Aktivitas merombak komponen substrat membutuhkan nutrisi yang diperoleh 

dari hasil perombakan (Imsya, dkk. 2014). 

Menurut Prihartini (2007) menyatakan bahwa degradasi lignin di dalam 

rumen sangat terbatas dan hanya sebagian kecil mikroba ruman yang 

mempunyai kemampuan mentransformasi senyawa lignin tidak terkondensasi. 

Enzim lactase yang ada pada probiotik Lignochloritik mampu memutus ikatan 

lignoselulosa di dalam rumen sehingga kecernaan meningkat. Pada media 
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jerami, bakteri lignolitikmampu mengalami fase pertumbuhan cepat pada hari 

ke-2 sampai 4, serta fase stasioner pada hari ke-4 sampai 6 kemudian menrun 

seiring berkurangnya jumlah sel hidup dari isolat. 

Degradasi lignin membutuhkan enzim ekstraseluler yang tak spesifik 

karena senyawa lignin mempunyai struktur acak dengan berat molekul yang 

tinggi. Lignin biasanya terakumulasi selama proses digedradasi lignoselulosa 

(Suparjo, 2008). 

2.5. Metabolit Sekunder 

Metabolit sekunder ialah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi 

pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-

beda antara spesies yang satu dan lainnya. Setiap organisme biasanya 

menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-beda dan spesifik, 

bahkan mungkin satu jenis senyawa metabolit sekunder hanya ditemukan pada 

satu spesies dalam suatu kingdom. Senyawa ini juga tidak selalu dihasilkan, 

tetapi hanya pada saat-saat tertentu dan dibutuhkan saja. Fungsi senyawa 

metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan 

yang kurang menguntungkan atau ekstrem, misalnya untuk mengatasi hama dan 

penyakit, menarik polinator, dan sebagai molekul sinyal (Fardiaz, 1992) 

Senyawa metabolit sekunder pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 3 

kelompok utama, yaitu Terpenoid (Sebagian besar senyawa terpenoid 

mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme 

asam mevalonat). Kedua golongan fenolik (Senyawa ini terbuat dari gula 

sederhana dan memiliki cincin benzena, hidrogen, dan oksigen dalam struktur 

kimianya. Terakhir yaitu senyawa yang mengandung senyawa nitrogen. 
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Sebagian besar tanaman penghasil senyawa metabolit sekunder menggunakan 

senyawa tersebut untuk mempertahankan diri dan berkompetisi dengan makhluk 

hidup lain di sekitarnya. Tanaman dapat menghasilkan senyawa metabolit 

sekunder (seperti: quinon, flavonoid, tanin, dll.) yang membuat tanaman lain 

tidak dapat tumbuh di sekitarnya. Hal ini disebut dengan alelopati. Berbagai 

macam senyawa metabolit sekunder telah digunakan sebagai obat atau model 

untuk membuat obat baru, contohnya ialah aspirin yang dibuat berdasarkan asam 

salisilat yang secara alami terdapat pada tumbuhan tertentu. Manfaat yang 

lainnya dari metabolit sekunder adalah sebagai pestisida dan insektisida, 

contohnya adalah rotenon dan rotenoid. Beberapa senyawa metabolit sekunder 

lainnya yang telah digunakan dalam memproduksi sabun, parfum, minyak 

herbal, pewarna, permen karet, dan plastik alami yaitu resin, antosianin, tanin, 

saponin, dan minyak volatile (Fardiaz, 1992) 

Metabolit pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu metabolit primer 

dan metabolit sekunder. Metabolit primer yang dibentuk dalam jumlah minimum 

dan terbatas adalah penting untuk pertumbuhan dan kehidupan mahluk hidup. 

Metabolit sekunder tidak digunakan untuk pertumbuhan dan dibentuk dari 

metabolit primer pada kondisi tertentu atau stress. Contoh zat metabolit sekunder 

adalah antibiotik, pigmen, toksin, efektor kompetisi ekologi dan simbiosis, 

feromon, inhibitor enzim, agen immunomodulasi, reseptor antagonis dan agonis, 

pestisida, agen antitumor, dan promotor pertumbuhan binatang dan tumbuhan 

(Nofiani, 2008) 

Gudbjarnason (1999) menyatakan ada beberapa hipotesis tentang fungsi 

metabolit sekunder bagi produsen metabolit sekunder, misalnya dalam 
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mempertahankan hidup dari bakteri, fungi, insekta, dan binatang melalui 

produksi antibiotik dan anti kotor (antifouling)  

Metabolit sekunder berperan sebagai mekanisme pertahanan alternatif 

sehingga organisme yang kekurangan sistem imun akan menghasilkan metabolit 

sekunder yang banyak dan bermacam-macam. Kedua, metabolit sekunder 

mempunyai struktur dan mekanisme kerja yang mantap (sophisticated) serta 

jalur metabolism yang komplek dan mahal secara energetika. Ketiga, metabolit 

sekunder beraksi jika terdapat kompetisi dengan mikroba, tanaman, atau 

binatang. Keempat, metabolit sekunder diproduksi oleh sekelompok gen 

biosintesis. Kelima, produksi metabolit sekunder dengan aktivitas antibiotik 

biasanya didampingi dengan sporulasi dan terjadi pada sel mikroba yang sensitif 

dengan mikroba, tumbuhan, atau binatang. Umumnya mikroba sensitif ini 

membutuhkan perlindungan khusus saat nutrisinya mulai habis (Tabarez, 2005). 

2.6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi adalah suatu metode pemisahan senyawa kimia 

berdasarkan prinsip adsorbsi dan partisi yang ditentukan oleh fasa diam dan fasa 

gerak (Rohman, 2006). Pemisahan senyawa kimia dipengaruhi oleh gerakan 

relatif daridua fasa tersebut. Senyawa kimia yang akan dipisahkan bergerak naik 

mengikuti fasa gerak karena daya serap adsorben terhadap senyawa-senyawa 

kimia tidak sama sehingga senyawa kimia dapat bergerak dengan kecepatan 

yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya. 

Kromatografi Lapis Tipis merupakan metode yang biasa digunakan 

untuk misahkan dua atau lebih senyawa yang ada dalam campuran dengan 

menggunakan sebuah lempeng sebagai fasa diam dan di larutkan pada larutan 
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pengembang sebagai fasa gerak. KLT dapat digunakan sebagai metode untuk 

mencapai hasil kualitatif, kuantitatif dan preparatif serta untuk mengetahui 

sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan dipakai dalam kromatografi 

kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi (Rohman, 2006). 

Kromatografi lapis tipis (KLT) bersama-sama dengan kromatografi 

kertas (KKr) serta berbagai macam variasinya pada umumnya dirujuk sebagai 

kromatografi planar. Kromatografi lapis tipis (KLT) dikembangkan oleh 

Izmailoff dan Schraiber pada tahun 1938. Pada kromatografi lapis tipis, fase 

diamnya dapat berupa lapisan yang seragam (uniform) pada permukaan bidang 

datar yang didukung oleh lempeng kaca, pelat aluminium, atau pelat plastik. 

Meskipun demikian, kromatografi planar ini dapat dikatakan juga sebagai 

bentuk terbuka dari kromatografi kolom. (Settle, 1997) 

Kromatografi ini dapat digunakan untuk mengetahui kemurnian suatu 

zat, memisahkan dan mengidentifikasi komponen dalam campuran bahan serta 

menganalisa secara kuantitatif komponen yang terdapat dalam campuran. 

Campuran yang akan dipisahkan sebelumnya dilarutkan dalam pelarut yang 

sesuai dan ditotolkan berupa bercak atau pada pelat KLT. Selanjutnya pelat 

diletakkan kedalam dalam bejana tertutup yang berisi larutan pengembang yang 

sesuai. Pemisahan akan terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan). 

Senyawa yang tidak berwarna selanjutnya dapat dideteksi dengan penyemprotan 

menggunakan pereaksi khusus dan dipanaskan di atas hot plate atau diletakkan 

di bawah sinar UV pada λ 245 nm atau 365 nm (Gritter et al.1991). 

Kromatografi lapis tipis dalam pelaksanaannya lebih mudah dan 

nyatanya lebih murah dibandingkan dengan kromatografi kolom (Mulya & 
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Suherman, 1995). Demikian halnya dengan peralatan yang digunakan. Dalam 

penggunaan kromatografi lapis tipis, peralatan yang digunakan lebih sederhana 

dan dapat dikatakan hampir semua laboratorium dapat melaksanakan setiap saat 

dan secara cepat (Gritter, Bobbit, & Schwarting, 1991)  




