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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bakteri 

Bakteri adalah organisme prokariotik yang umumnya tidak mempunyai 

klorofil, dan produksi aseksualnya terjadi melalui pembelahan sel. Bakteri pada 

umumnya merupakan makhluk hidup yang juga memiliki DNA, akan tetapi  DNA 

bakteri tidak berada pada nukleus yang  juga tidak mempunyai membran sel. DNA 

ekstrakromosomal dari bakteri  tergabung menjadi satu plasmid yang berbentuk 

kecil dan sirkuler ( Jawetz, 2004) . Menurut Dwidjoseputro (1985) Ukuran sel 

bakteri pada umumnya adalah 0,5-1,0 µm, dan mempunyai tiga bentuk dasar yaitu 

bulat atau kokus, batang atau Bacillus, dan bentuk spiral.  

Koes (2006) menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat  mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri antara lain adalah : 

a. Sumber energi. 

b. Sumber karbon. 

c. Sumber nitrogen. 

d. Sumber garam-garam anorganik. 

e. Bakteri-bakteri tertentu membutuhkan faktor-faktor tumbuh tambahan. 

Menurut (Fardiaz, 1989) Pertumbuhan bakteri memiliki beberapa fase, 

beberapa fase pertumbuhan bakteri yaitu : 

a. Fase adaptasi. 

b. Fase pertumbuhan.  

c. Fase logaritmik. 

d. Fase pertumbuhan lambat. 
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e. Fase pertumbuhan tetap (statis). 

f. Fase menuju kematin dan fase kematian. 

2.1.1 Identifikasi Bakteri 

Bakteri mempunyai beragam karakteristik yang berbeda, oleh karena itu 

didalam proses mempelajari dan memahami bakteri dalam suatu kelompok tertentu 

diperlukan identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan mencari ciri  pada organisme 

yang belum diketahui kemudian dibandingkan dengan organisme yang telah 

diketahui. Identifikasi mikroorganisme yang baru saja diisolasi  sangat memerlukan 

perincian, deskripsi, dan perbandingan yang sangat rinci dan jelas dengan deskripsi 

yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk jasad-jasad renik lain yang 

mempunyai kesamaan jenis (Pelczar & Chan, 1989). 

Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara baik secara morfologi 

ataupun secara fisiologi, identifikasi yang dilakukan secara morfologi dapat 

meliputi bentuk koloni, struktur koloni, bentuk sel, ukuran sel, dan pewarnaan 

bakteri. Pengamatan morfologi kemudian dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu 

pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis, pengaman makroskopis 

dilakukan dengan cara mengamati mikroorganisme pada bagian-bagian yang 

nampak dan  dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti bentuk koloni, tepian 

koloni, elevasi koloni dan permukaan koloni (Cappucino & Sherman, 1987). 

Sedangkan pengamatan mikroskopis digunakan pada saat ingin mengamati 

pergerakan, dan pembelahan secara biner, mengamati bentuk dan ukuran sel yang 

alami, yang pada saat mengalami fiksasi panas serta selama proses pewarnaan 

mengakibatkan beberapa perubahan (Koes, 2006).  
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Pengamatan secara fisiologi dapat dilakukan dengan uji biokimia, 

pengamatan fisiologi dapat dilakukan dengan cara pengujian seperti fermentasi 

karbohidrat, pengujian Metyl red, pengujian Vogest Paskauer, pengujian oksidase, 

pengujian protease dan lain-lain (Cappucino & Sherman, 1987) 

2.1.2 Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 

Secara umum jenis bakteri secara gram dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

gram positif dan gram negatif. Bakteri  yang mempunyai gram negatif mempunyai 

zat lipid yang sangat mudah larut selama pencucian dengan menggunakan alkohol, 

sehingga pori yang ada pada dinding sel membesar sehingga menyebabkan 

permeabilitas pada dinding sel menjadi besar, dan zat warna yang  diserap menjadi 

mudah untuk dilepaskan sehingga bakteri menjadi tidak berwarna. Sedangkan 

bakteri gram positif mempunyai sifat yang berbeda jika dibandingkan dengan 

bakteri gram negatif, dimana bakteri gram positif pada saat proses pencucian 

dengan alkohol mengalami denaturasi protein pada dinding sel nya. Sehingga 

menyebabkan protein menjadi keras dan kaku, kemudian pori akan menjadi kecil 

dan permeabilitas menjadi kurang sehingga kristal violter tetap dipertahankan dan 

mengakibatkan muncul warna ungu. (Staf Pengajar FKUI, 1993) 

2.1.3 Isolasi Bakteri 

Mikroorganisme yang ada dalam suatu lingkungan alami merupakan 

campuran dari banyak jenis mikroorganisme, oleh karena itu dalam proses  

pembiakan salah satu jenis mikroorganisme perlu adanya pemisahan untuk 

mengetahui jenis, bentuk morfologi, fisiologi dan karakter dari mikroorganisme 
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terentu. Teknik pemisahan ini disebut isolasi yang disertai dengan pemurnian 

(Koes, 2006). 

Menurut Cappucino & Sherman (1987) teknik isolasi bakteri yang 

digunakan ialah dilution method. Metode ini merupakan metode pengenceran yang 

dilakukan secara bertingkat dengan tiga macam teknik isolasi yaitu streak plate 

technique, spread plate technique, dan pour plate technique. 

Isolasi dalam tahapannya membututhkan media untuk membiakan 

mikroorganisme, media tersebut dibuat dari campuran bahan-bahan tertentu yang 

dapat menumbuhkan mikroorganisme tertentu, pada derajat keasaman dan inkubasi 

tertentu. Pembiakan dilakukan untuk dapat mempelajari sifat bakteri yang 

kemudian digunakan untuk mengadakan identifikasi, determinasi, atau differensiasi 

jenis-jenis yang ditemukan. Media pembiakan mempunyai beberapa ragam yaitu : 

a) Media pembiakan dasar 

Media pembiakan dasar adalah media pembiakan sederhana yang 

mengandung bahan-bahan umum yang diperlukan oleh sebagian besar 

mikroorganisme dan juga dapat digunakan sebagai komponen dasar untuk membuat 

media pembiakan lain. Media ini dibuat dari 3 g ekstrak daging, 5 g pepton dan 

1000 ml air, media ini dinamakan juga media Bulyon Nutrisi. Penambahan 15g agar 

akan membuat media ini menjadi media padat. 

b) Media pembiakan penyubur (Euriched Media) 

Media pembiakan penyubur merupakan media yang dibuat dari bahan-

bahan pada pembuatan media pembiakan dasar, dengan ditambah bahan-bahan 

lainya untuk mempersubur pertumbuhan bakteri tertentu. Pembuatan media 
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pembiakan penyubur dilakukan saat mikroorganisme pada media pembiakan dasar 

tidak dapat tumbuh dengan baik. Penambaan bahan yang sering ditambahkan 

adalah darah, serum, cairan tubuh, ekstrak hati dan otak (Koes, 2006). 

c). Media pembiakan selektif  

Media pembiakan selektif dibuat dan digunakan untuk menyeleksi bakteri 

yang diinginkan dari campuran bakteri-bakteri lain yang terdapat dalam bahan 

pemeriksaan. Penambahan bahan tertentu akan menyebabkan bakteri yang dicari 

dapat dipisahkan dengan mudah. Media pembiakan ini dapat dibedakan 

berdasarkan sifat kerjanya adalah sebagai berikut : 

a. Selektivitas karena perbedaan tumbuh 

b. Selektivitas karena penghambatan. 

Media pembiakan selektif dalam pemakaiannya dapat berupa bermacam - 

macam bentuk sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut; 

a. Bentuk media cair 

b. Bentuk media padat dengan penambahan agar-agar atau gelatin (Koes, 2006). 

2.2 Dekomposer 

Tanah merupakan media alami untuk pertumbuhan tanaman, dikarenakan 

tanah merupakan penyedia nutrisi yang sangat baik bagi tanaman. Tanah 

mengandung banyak nutrisi yaitu unsur hara serta mengandung banyak 

mikroorganisme. Mikroorganisme  yang ada dalam tanah dapat berperan sebagai 

dekomposer bahan-bahan organik yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh 

tanaman. Dekomposer merupakan makhluk hidup yang mampu untuk menguraikan 

bahan organik, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Sehingga bahan-
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bahan organik dapat diserap oleh tumbuhan yang hidup di daerah sekitar 

(Saraswati, 2007).  

Biodekomposer merupakan bioaktivator perombak bahan-bahan organik 

yang dibuat secara khusus yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi 

dekomposisi sisa-sisa tanaman, meminimalisir penyebab penyakit dalam tanah, dan 

beberapa masalah pada sistem penumpukan sampah. Biodekomposer mampu 

merombak senyawa-senyawa karbon dengan fungsi metabolik yang komplek, serta 

mampu mengubah residu pestisida menjadi bahan organik yang mampu 

penyuburkan tanah. Biodekomposer jika digunakan dalam waktu tertentu mampu 

mengubah lingkungan mikro dalam tanah dan kumpulan mikroba tanah menuju 

peningkatan kualitas tanah. (Saraswati & Prihatini, 2004) 

Menurut Lucas et al.,(2008) mikroorganisme yang ada dalam tanah seperti 

fungi dan bakteri termasuk dalam komponen utama, dari biosfer yang berperan 

dalam memecah senyawa organik dan siklus lingkungan. Mikroorganisme 

merupakan makhluk hidup yang sangat adaptif terhadap lingkungan, dan mampu 

mengeluarkan endoenzim dan eksoenzim yang dapat mendegradasi substrat 

menjadi komponen yang lebih sederhana (Albinas et al, 2003). Komponen tersebut 

dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi oleh mikroorganisme (Gu, 2003) 

. Mikroorganisme yang berperan dalam dekomposisi bahan organik diantaranya 

bakteri, fungi, dan actinomicetes.  

2.3 TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) 

Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah 

dipilih menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah 
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ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan  sampah 

dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami (degradable). Sementara 

itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai 

(undegradable) (Sastrawijaya, 2000). Sumber sampah terbanyak berasal dari pasar 

tradisional dan pemukiman. Dari sumber-sumber sampah tersebut dapat juga 

dibedakan berdasarkan sifat–sifatnya, sampah organik yaitu sampah yang dapat 

diurai dan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak terurai (Kotrun, 

2014).Sampah pasar tradisional, seperti pasar lauk-pauk dan sayur-mayur 

membuang hampir 95% sampah organik. Jika ditinjau dari pengolahannya, sampah 

jenis ini akan lebih mudah ditangani (Sastrawijaya, 2000). 

Lingkungan tanah merupakan gabungan antara lingkungan biotik dan 

lingkungan abiotik. Gabungan dari kedua lingkungan ini menghasilkan suatu 

wilayah yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal berbagai organisme lainnya. 

Salah satunya adalah organisme yang hidup di tanah (Kotrun, 2014). Tanah 

merupakan suatu ekosistem yang mendukung kehidupan flora maupun fauna. 

Mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting dalam perombakan 

(degradasi) zat pencemar organik dalam tanah melalui proses metabolismenya 

(Notodarmojo, 2005). Disuatu lokasi mikroorganisme tersebut dapat bersifat 

transient, yaitu bertempat tinggal sementara, atau indigenous, yaitu sudah menetap 

beberapa turunan. Organisme yang terakhir tersebut umumnya dapat lebih bertahan 

pada kondisi buruk lingkungannya tersebut (Hanafiah, 2005). 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) limbah rumah tangga dan 

industri kecil diduga mengandung bakteri penghasil lipase, karena merupakan 
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tempat penimbunan bermacam-macam sampah, seperti makanan yang membusuk 

dan limbah rumah tangga yang mengandung minyak. Sampah-sampah tersebut 

kemungkinan juga telah membentuk kompos (Zulfan, 2013). 

2.4 Sumber Karbon 

Sumber karbon yang digunakan mikroba untuk digunakan sebagai sumber 

energi, dapat berbentuk senyawa organik maupun anorganik. Senyawa organik dari 

sumber karbon meliputi karbohidrat, lemak, protein, asam amino, asam organik, 

garam asam organik, dan lain-lain. 

2.4.1 Selulosa 

Selulosa adalah salah satu polimer yang banyak tersedia di alam. Produksi 

selulosa diperkirakan ada sekitar 100 milyar ton setiap tahunnya, sebagian 

dihasilkan dengan bantuk selulosa murni seperti yang ada dalam rambut biji 

tanaman kapas. Akan tetapi selulosa yang diproduksi paling banyak adalah selulosa 

yang dikombinasikan dengan lignin dan polisakarida lain, contohnya hemiselulosa 

yang ada dalam dinding sel tumbuhan berkayu, baik itu pada tanaman berkayu 

lunak atau keras, dan juga ada pada jerami atau bambu. Selain itu selulosa juga 

dapat dihasilkan oleh bakteri Acetobacter xylinum dengan proses secara 

ekstraseluler (Klemm, et al., 1998). Selulosa juga dapat dijumpai di dalam plankton 

bersel satu ataupun alga di lautan, dan juga dapat ditemukan pada jamur dan bakteri 

(Potthast, et al., 2006; Zugenmaier, 2008). Selulosa juga dapat digunakan sebagai 

bahan baku kimia, penggunaan selulosa dapat berupa  bentuk serat atau turunannya 

yang telah digukana selama sekitar 150 tahun (Habibi, et al, 2010). 
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2.4.1.1 Struktur Selulosa 

Selulosa tersusun dari unit-unit anhidroglukopiranosa yang tersambung 

dengan ikatan β-1,4-glikosida yang membentuk suatu rantai makromolekul dan 

tidak bercabang. Setiap unit anhidroglukopiranosa memiliki tiga gugus hidroksil 

(Potthast, et al., 2006; Zugenmaier, 2008). Struktur selulosa dapat dilihat pada 

Gambar 1, selulosa mempunyai rumus empirik (C6H10O5) dengan n ~ 1500 dan 

berat molekul ~ 243.000 (Rowe, 2009). 

 

 

 

 

Selulosa merupakan salah satu jenis polimer yang relatif stabil dikarenakan 

adanya ikatan hidrogen, selulosa tidak dapat larut dalam pelarut air dan juga tidak 

memiliki titik leleh. Serat-serat dari selulosa juga memiliki fleksibilitas dan 

elastisitas yang sangat baik sehingga dapat mempertahankan aspect ratio 

(perbandingan panjang terhadap diameter (P/d)) yang cukup tinggi selama proses 

produksi. Nanoserat yang dimiliki selulosa memiliki beberapa keuntungan seperti: 

densitas rendah, sumber yang dapat diperbaharui, biodegradable, mengurangi emisi 

karbondioksida di alam, kekuatan dan modulus yang tinggi, permukaan yang relatif 

reaktif sehingga mampu digunakan untuk grafting beberapa gugus kimia, dan 

selulosa mempunyai harga yang murah (Frone, et all, 2011). 

  

Gambar 1. Strukrur Selulosa (Zugenmaier, 2008) 
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2.4.1.2 Sumber Selulosa 

 Selulosa didapatkan dari isolasi dinding sel tanaman, bahan berkayu, rambut 

biji, kulit pohon, dan tanaman laut. Serat dari kapas mengandung 95% selulosa, 

sedangkan kayu mempunyai 40-50% kadar selulosa (Tabel 1). Selulosa mempunyai 

kandungan serat yang bervariasi menurut sumbernya, dan biasanya berkaitan 

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

mineral yang ada dalam sumber selulosa. Selulosa yang didapatkan dari kayu 

memerlukan proses yang sangat panjang untuk dapat menghilangkan hemiselulosa 

dan lignin (Bhimte dan Tayade, 2007). 

 Selulosa dapat didapatkan dari sumber lain, yaitu dengan hasil biosintesis 

selulosa oleh mikroorganisme seperti bakteri, alga, dan juga jamur. Alga dan jamur 

mampu menghasilkan selulosa melalui sintesis secara in vitro secara enzimatik dari 

selobiosil fluorida, dan kemosintesis dari glukosa dengan pembukaan cincin 

polimerisasi turunan benzil dan pivaloyl. Ketiga mikroorganisme tersebut 

mempunyai kemampuan mensintesis selulosa yang berbeda, dan hanya spesies 

Acetobacter xylinum yang diketahui mampu menghasilkan selulosa dalam jumlah 

besar. Sumber  selulosa lain dapat berasal dari hewan, yang disebut tunicin atau 

selulosa hewan karena diperoleh dari organisme bahari tertentu dari kelas Tunicata 

(Gea, 2010). 
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Tabel 1. Sumber Selulosa 

Sumber 
Komposisi (%) 

Selulosa Hemiselulosa Lignin Ekstrak 

Hardwood 43-47 25-35 16-24 2-8 

Softwood 40-44 25-29 25-31 1-5 

Tebu 40 30 20 10 

Coir 32-43 10-20 43-49 4 

Togkol Jagung 45 35 15 5 

Tangkai Jagung 35 25 35 5 

Kapas 95 2 1 0,4 

Flax (dibasahi) 71 21 2 6 

Flax (tidak dibasahi) 63 12 3 13 

Hemp 70 22 6 2 

Henequen 78 4-8 13 4 

Istle 73 4-8 17 2 

Jute 71 14 13 2 

Kenaf 36 21 18 2 

Rami 76 17 1 6 

Sisal 73 14 11 2 

Sunn 80 10 6 3 

Jerami  30 50 15 5 

(Zugenmaier, 2008). 

2.4.2 Lignin 

Lignin merupakan gabungan dari beberapa senyawa yang mempunyai 

hubungan erat satu sama lain, mengandung karbon, hidrogen dan juga oksigen, 

namun lignin mempunyai proporsi karbon yang lebih tinggi dibanding senyawa 

karbohidrat. Lignin mampu bertahan  terhadap degradasi kimia, termasuk degradasi 

enzimatik (Tillman et al, 1989). Lignin sering sekali digolongkan sebagai 

karbohidrat karena mempunyai hubungan dengan selulosa dan hemiselulosa dalam 

penyusunan dinding sel, namun lignin sendiri bukanlah bagian dari  karbohidrat. 

Hal ini dapat ditunjukkan oleh proporsi karbon yang lebih tinggi yang ada pada 

lignin (Suparjo, 2018. Pengerasan dinding sel kulit tanaman yang disebabkan oleh 



15 
 

 
 

lignin dapat menghambat enzim untuk mencerna serat dengan normal. Hal ini 

menunjukan bahwa adanya ikatan kimia yang kuat antara lignin, polisakarida 

tanaman dan protein dinding sel (McDonald et al., 2002). Lignin merupakan salah 

satu senyawa aromatik dan material amorf yang dibentuk didalam dinding sel dan 

lamela tengah kayu, lignin sebagai polimer yang kompleks memiliki berat molekul 

tinggi yang terbentuk melalui proses kondensasi dari unit struktural yang 

mempunyai beberapa jenis yang sama. Unit tersebut adalah unit fenilpropana 

(C3C6) yang bersubstitusi pada dua ataupun tiga posisi di dalam cincin benzennya 

(Browning, 1967). 

2.4.2.1 Struktur Lignin 

 Lignin merupakan salah satu komponen kimia dan morfologi dari suatu 

jaringan tumbuhan tinggi, dimana lignin terdapat pada jaringan vaskuler yang 

khusus, untuk proses pengangkutan cairan dan memberikan kekuatan mekanik yang 

unik, hingga tumbuhan besar dengan tinggi puluhan atau ratusan meter dapat berdiri 

dengan kokoh (Dietrich, 1984). Lignin mempunyai unsur karbon, hidrogen dan 

oksigen didalamnya, kandungan karbon pada lignin tergolong cukup tinggi yaitu 

sebesar 60,2-67,5%. Kandungan dalam lignin yang lain yaitu hidrogen hanya 

sebesar 4,5-6,4%, lignin merupakan senyawa yang sangat stabil dan sulit untuk 

dapat dipisahkan. Lignin mempunyai berbagai jenis susunan dan berbeda didalam 

jenis yang yang berbeda pula (Haygreen dan Bowyer, 1996). 

 Fengel dan Wegener (1995) menyebutkan bahwa p-koumaril alcohol, 

koniferil alcohol dan sinapil alcohol merupakan senyawa utama pembentuk semua 

lignin (Gambar 2). Meskipun ketiga bahan tersebut merupakan bahan utama 
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pembentuk lignin, akan tetapi dalam jenis sumber lignin nya ketiga senyawa 

tersebut mempunyai kandungan yang berbeda-beda (Sjostrom, 1995). Struktur 

bangun lignin adalah ikatan yang terbentuk dari rantai eter (C-O-C) dengan ikatan 

karbon-karbon (C-C), kedua ikatan ini kemudian membentuk ikatan lignin pada 

kayu dengan ikatan yang dominan berupa ikatan dengan struktur β-O-4 (Gullichsen 

dan Paulapuro, 2004).  

 Unit-unit dari fenilpropana ini kemudian akan berikatan dengan struktur 

minor yang ada, kemudian membentuk suatu jaringan polimer yang dikenal dengan 

nama lignin. 

 

 

 

 

 

                          Gambar 2. Unit-unit pembentuk Lignin (Ibrahim, 1998) 

Lignin mempunyai kadar aromatik-fenolik tinggi, mempunyai warna 

kecoklatan, dan lebih mudah teroksidasi. Lignin mempunyai berat molekul yang 

bervariasi yaitu antara 1000 sampai 20.000 tergantung dari sumbernya. Lignin lebih 

stabil terhadap reaksi kebanyakan larutan asam mineral, akan tetapi lignin tetap 

larut dalam larutan basa panas dan ion bisulfit (HSO3
-) yang panas. Lignin sendiri 

mempunyai titik pelunakan dan titik leleh yang relatif rendah, lignin dari kayu 

berdaun jarum melunak pada suhu 80-90 oC dalam kondisi basah, 120 oC dalam 

konsisi kering dan akan meleleh pada suhu 140-150 oC. (Perez et al,. 2002) 
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Gambar 3. Struktur Lignin dari Softwood (Perez et al., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2 Sumber Lignin 

 Bahan-bahan organik merupakan salah satu sumber karbon dan juga energi 

yang besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup 

terutama manusia. Komponen penyusun bahan-bahan organik dalam jumlah besar 

yaitu minyak, protein, gula, pati, dan lignoselulosa (Brown, 2003). Tanaman tak 

berkayu dan juga tanaman berkayu adalah jenis tanaman dengan kandungan 

lignoselulosa yang tinggi. (Soerawidjaja, 2005). Oleh karena itu dalam pengolahan 

dan mempelajari lignoselulosa bahan yang digunakan adalah bahan dari tanaman 

berkayu, secara umum tanaman berkayu dibedakan menjadi dua jenis yaitu kayu 
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lunak dan juga kayu keras (Sjostrom, 1998). Beberapa tanaman yang mengandung 

lignoselulosa dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Sumber Lignoselulosa 

Sumber 
Kandungan (%) 

Selulosa Hemiselulosa Lignin 

Kulit kacang 25-30 25-30 30-40 

Tongkol jagung 45 35 15 

Jerami padi 32,1 24 18 

Serat kapas 80-95 5-20 0 

Serat kapok 64 23 13 

Tandan kosong sawit 35,71 29,86 21,97 

Kertas 85-99 0 0-15 

Kertas koran 40-55 25-40 18-30 

Rumput 45 31,4 12 

(Darnoko, 1995) 

2.4.3 Kitosan 

 Kitosan merupakan produk dari deasetilasi kitin yang merupakan sebuah 

polimer rantai panjang glukosamin (2-amino-2-deoksi-β-(1-4)-D-Glukosa), 

memiliki rumus molekul [C6H11NO4], dan tersedia dengan kisaran bobot molekul 

50 kDa - 2000kDa (Singh et al, 2011; Shaji et al, 2010). Kitosan mempunyai bentuk 

serpihan putih kekuningan, tidak mempunyai bau dan tidak mempunyai rasa. 

Kitosan tidak dapat larut dalam air, dalam larutan basa kuat, asam sulfat, 

dimetilformamida dan juga dimetilsulfoksida. Kitosan hanya dapat sedikit larut 

dengan asam klorida dan asam nitrat, kitosan hanya dapat larut dengan asam asetat 

1-2% dan sangat mudah larut dengan asam format 0,2-1% (Teguh & Oktaviana, 

2003). 

 Kitosan dengan mudah mampu menyesuaikan diri karena bersifat 

hidrofobik, dan juga memiliki reaksi kimia yang cukup tinggi dikarenakan memiliki 
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Gambar 4. Struktur Kitosan (Purwatiningsih, 2009) 

 

kandungan gugus OH dan juga gugus NH2 bebas dan ligan yang bervariasi 

(Prashanth dan Tharanathan, 2006). Kitosan memiliki gugus amin yang sangat 

reaktif dan juga gugus hidroksil yang banyak, kitosan juga memiliki kemampuan 

membentuk gel oleh karena itu kitosan mampu berperan sebagai komponen reaktif, 

pengkelat, pengikat, pengabsorbsi, penstabil, pembentuk film, penjernih dan juga 

flokulan serta koagulan (Shahidi, 1999). 

2.4.3.1 Struktur Kitosan 

Kitosan yang murni mempunyai gugus amino (NH2) sedangkin kitin murni 

mempunyai gugus asetamida (NH-COCH3), dengan adanya perbedaan gugus ini 

maka akan mempengaruhi sifat kimia dari kitosan dan juga kitin (Roberts, 1992). 

Kitosan terbentuk dari kitin yang beberapa gugus asetilnya dihilangkan, struktur 

kitosan ditunjukan pada Gambar 4 (Purwatiningsih, 2009). 

 

 

 

 

 

2.4.3.1 Sumber Kitosan 

 Kitosan adalah polimer karbohidrat yang alami dan dapat ditemukan dalam 

kerangka hewan krustasea, seperti udang, kepiting dan juga lobster. Kitosan juga 

dapat ditemukan pada zooplankton laut termasuk karang dan ubur-ubur, selain itu 

kitosan juga dapat ditemukan pada serangga yaitu kupu-kupu dan kepik. Kitosan 
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pada serangga dapat ditemukan pada sayap mereka, selain itu kitosan juga terdapat 

pada dinding sel ragi dan juga jamur (Shahidi dan Abuzaytoun, 2005). 

Tabel 3. Sumber Kitosan 

Sumber Kandungan % 

Jamur/Cendawan 5-20 

Cumi-cumi 3-20 

Kalajengking 30 

Laba-laba 38 

Kumbang 35 

Ulat Sutra 44 

Kepiting 69 

Udang 70 

(Sembiring, 2011) 

2.5 Bakteri Potensial Biodekomposer dalam Tanah 

Bakteri dengan jenis terentu diketahui mampu menjadi dekomposer, Bakteri 

Bacillus sp. memiliki aktivitas enzim amilase, selulase, dan protease yang mampu 

berperan penting dalam mempercepat dekomposisi bahan organik (Zahidah dan 

Shovitri 2013). Jenis bakteri lain yang diketahui memiliki kemampuan untuk dapat 

menjadi dekomposer adalah Pseudomonas, dan Lactobacillus. 

2.5.1 Bacillus 

Bacillus mempunyai ciri morfologi koloni yang berwana putih susu, 

berbentuk tidak beraturan dan populasinya menyebar, permukaan yang mengkilat, 

berukuran diameter 1,065 mm, kepekatan yang seperti mentega, dan bentuk pada 

medium miring serupa dengan batang (Holt, 1994). Menurut Kusnadi (2003), 

bakteri anggota genus Bacillus mampu berperan sebagai redusen (dekomposer) 

yang mempunyai fungsi untuk menguraikan bahan organik dan sisa-sisa jasad 

hidup yang mati menjadi unsur kimia. 
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2.5.2 Pseudomonas 

Pseudomonas fluorescens merupakan bakteri dengan bentuk batang dengan 

ukuran sel 0.5 – 1.0 x 1.5 – 5.0 μm, mempunyai satu atau lebih flagella, gram 

negatif, bersifat aerob, tidak membentuk spora dan katalasenya positif, 

menggunakan H2 ataupun karbon sebagai sumber energinya, beberapa spesies 

mempunyai sifat patogen bagi tanaman, dan kebanyakan tidak dapat tumbuh pada 

kondisi masam (pH 4.5)  

Pseudomonas fluorescent adalah salah satu jenis bakteri pelarut fosfat dan 

mampu mendekomposisi senyawa karbon sederhana, seperti eksudat akar dan sisa-

sisa  tanaman. Melalui proses dekomposisi bakteri akan mengkonversi energi yang 

ada dalam bahan organik tanah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat untuk 

organisme tanah lain dalam rantai makanan tanah. Bakteri jenis ini mampu 

merombak pencemar tanah, dapat menahan unsur hara di dalam selnya (Wang & 

Wen, 2000). 

2.6 Fitohormon 

Fitohormon adalah senyawa yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit 

di alam, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan serta 

produksi tanaman. IAA merupakan fitohormon yang mampu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, yang merupakan hormon auksin yang  aktif secara fisiologis 

di alam dan merupakan hormon utama yang ada pada hampir semua jenis tanaman 

(Leveau dan Lindow, 2005). Hormon yang ada pada  tanaman merupakan sinyal 
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kimia yang mempengaruhi kemampuan tanaman untuk dapat beradaptasi terhadap 

lingkungan dimana tanaman hidup. Hormon sendiri merupakan senyawa organik 

yang di sintesis pada salah satu bagian tanaman yang kemudian di kirimkan ke 

beberapa bagian tanaman yang lain (Saharan dan Nehra 2011). 

Auksin mampu berperan sebagai hormon pemacu pertumbuhan pada 

tanaman, dan sering ditemukan ada di jaringan meristem. Dalam jaringan tanaman 

dengan  adanya bakteri endofit yang berkolonisasi atau bersimbiosis, kebutuhan 

akan hormon tumbuh mampu disuplai oleh bakteri tersebut (Strobel dan Daisy 

2003; Spaepen et al. 2009). IAA (Indole-3-Acetic-Acid) merupakan hormon 

tumbuh yang berperanan penting untuk pertumbuhan serta perkembangan tanaman. 

Mikroba mampu menghasilkan IAA yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perpanjangan akar, sehingga menyebabkan permukaan akar menjadi lebih luas dan 

mengakibatkan tanaman mampu menyerap nutrisi dari dalam tanah lebih banyak 

(Bolero et al. 2007). Mikroorganisme yang ada dalam tanah diketahui mampu 

berperan sebagai agen pemacu pertumbuhan tanaman serta mempunyai 

kemampuan dalam menghasilkan fitohormon IAA (Hidersah dan Simarmata, 

2004). 

  L-triptofan merupakan asam amino yang mempunyai fungsi sebagai 

prekursor, dalam biosintesis auksin (IAA) yang ada pada tanaman dan juga mikroba 

(Patil et al. 2011). Penambahan L-triptofan pada media kultur diketahui mampu 

meningkatkan produksi IAA, pada tanaman ataupun mikroorganisme yang 

diisolasi. L-triptofan sendiri mengandung sumber senyawa aktif yang mampu 

memicu pertumbuhan mikrobial rhizosfer dan endofit. Biosintesis pada mikrobial 
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IAA yang ada dalam tanah dapat dipicu dengan pemberian L-triptofan yang berasal 

dari eksudat akar atau sel-sel yang rusak. Bakteri yang mampu memproduksi IAA 

akan menstimulasi pertumbuhan sistem perakaran pada inang. Bakteri penghasil 

IAA akan mensintesis hormon tersebut melalui jalur tryptophan dependent pathway 

dengan senyawa intermediet indolepyruvic acid (Patten dan Glick 2002; Husen 

2003; Mohite 2013). Beberapa mikroorganisme yang mampu menghasilkan zat 

pengatur tumbuh sangat berperan penting pada pertanian, berbagai spesies mikroba 

tanah diketahui mampu menghasilkan IAA seperti Azospirillum sp., Enterobacter 

sp., Azotobacter sp., Klebsiella sp., Alcaligenes faecalis, Azoarcus sp., Serratia sp., 

Bacillus sp., dan masih banyak lagi tanaman (Rubio et al., 2000). 

2.7 Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS). 

GCMS merupakan suatu metode pemisahan senyawa organik dengan 

menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk 

menganalisis jumlah senyawa yang ada secara kuantitatif dan spektrometri massa 

(MS) untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. Kromatografi Gas-

Spektrometer Massa (GC-MS) adalah metode analisi yang menggunakan 

kombinasi kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi suatu 

senyawa yang berbeda dalam analisis suatu sampel.  Kromatografi gas dan 

spketometer masa memilki keunikan, dimana keduanya memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Menggambungkan kedua teknik tersebut diharapkan 

akan mampu meningkatkan kemampuan untuk menganalisis suatu sampel dengan 

mengambil kelebihan masing-masing teknik dan meminimalisir kekurangannya. 

(Pavia et al, 2006) 
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Kromatografi gas dan spketometer masa pada dasarnya, memiliki banyak 

dalam banyak hal terutama pada teknik penggunaannya.  Kedua teknik ini 

mengharuskan sampel yang dibutuhkan harus dalam bentuk fase uap, dan kedua 

teknik ini juga  membutuhkan jumlah sampel yang sedikit ( pada umumnya kurang 

dari 1 ng). Disisi lain kedua teknik ini mempunyai perbedaan yang besar yaitu pada 

kondisi operasinya, senyawa yang ada pada kromatografi gas adalah senyawa yang 

digunakan untuk sebagai gas pembawa yang ada dalam alat GC dengan tekanan 

kurang lebih 760 tor, sedangkan spektometer massa akan beroperasi pada kondisi 

vakum dengan kondisi tekanan 10-6 – 10-5 torr. Gas kromatografi merupakan salah 

satu dari teknik spektroskopi dengan menggunakan prinsip pemisahan campuran 

berdasarkan beda kecepatan migrasi dari komponen penyusunnya. Gas 

kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa 

yang ada pada campuran gas serta menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam 

fase gas. (Pavia et al, 2006) 

 


