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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Plastik 

Selama kurun waktu 30 tahun, bahan plastik semakin banyak digunakan 

dalam dunia industri baik dalam dunia makan, transportasi, konstruksi, pakaian, 

medis, hingga hiburan. Plastik dianggap lebih menguntungkan disbanding bahan 

lain seperti logam dan kayu karena memiliki struktur fisik yang kuat, berat yang 

ringan dan lebih tahan lama (Rahmah & Shovitri, 2014). Plastik memiliki 

karakteristik stabil dan dapat bertahan lama sehingga sering digunakan untuk 

kepentingan manusia (Barnes, Galgani, Thompson, & Barlaz, 2009). Plastik yang 

terakumulasi menyebabkan adanya perubahan lingkungan (O'Brine & Thompson, 

2010). 

Berdasarkan ketahanan plasik terhadap perubahan suhu, maka plastik dibagi 

menjadi dua yaitu : 

1. Termoset atau Termodursisabel, jenis plasik ini tidak dapat mengikuti 

perubahan suhu, sehingga bila pengerasan telah terjadi maka bahan tidak dapat 

digunakan kembali. Pemanasan dengan suhu tinggi tidak akan melunakkan 

jenis plastik ini melainkan akan membentuk arang dan terurai. 

2. Termoplastik, bila jenis plastik ini meleleh pada suhu tertentu akan melekat 

mengikuti perubahan suhu, bersifat dapat kembali ke bentuk semula atau 

mengeras bila didinginkan. 

Plastik adalah salah satu polimer sintetik atau buatan manusia yang 

merupakan rantai panjang molekul polimer atau bias disebut dari kumpulan banyak 

monomer (Scott, 1999). Plastik merupakan suatu bahan yang tidak mdah 
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terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai karena sifat khusus yang 

dimilikinya yaitu suatu polimer rantai panajang sehingga bobot molekul yang 

dimilikinya tinggi dimana atom- atom penyusunnya saling mengikat satu sama lain. 

Plastik yang sering digunakan adalah PolyEthylene (PE), PolyEthylene 

Terephthalate (PET), PolyButylene Terephthalate (PBT), Nylon, Poly- Propylene 

(PP), Polystyrene (PS), PolyVynyl Chloride (PVC), dan PolyUrethane (PUR) 

(Rivard, Moens, Roberts, Brigham, & Kelley, 1995). 

2.2  Biodegradasi 

Tanah merupakan tempat salah satu lapisan yang berada di lapisan 

permukaan bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Berbagai spesies makhluk hidup 

melakukan aktivitas kehidupan sehari- hari di permukaan tanah bumi. Disisi lain 

tanah merupakan media alami untuk tumbuh tanaman, karena tanah merupakan 

pemyedia nutrisi yang baik untuk tanaman. Tanah mengandung banyak nutrisi 

berupa unsur hara dan juga mengandung banyak mikroorganisme. Pencemaran 

lingkungan khususnya tanah akibat buangan atau limbah industri dapat 

menyebabkan gangguan pada lingkungan tersebut dan merupakan bahaya besar 

bagi flora maupun fauna yang menempatinya (Connell & Miller, 2011). 

Mikroorganisme dalam tanah cemaran limbah memiliki potensi spesifik yang dapat 

membantu suatu proses  penyederhanaan suatu senyawa kompleks yang 

mengandung atom karbon menjadi senyawa sederhana yang cenderung memiliki 

tingkat toksik lebih rendah. Alternatif tersebut dinilai lebih menguntungkan karena 

lebih efektif, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan (Baker & Herson, 2011). 
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Biodegradasi yaitu pemecahan senyawa kimia melalui aktifitas metabolic 

mikroorganisme. Umumnya proses ini berlangsung karena senyawa kimia tersebut 

dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh mikroorganisme tersebut. Beberapa 

jenis mikroorganisme yang paling sering dimanfaatkan dalam biodegradasi adalah 

bakteri. Biodegradasi yang lengkap disebut juga sebagai mineralisasi, dengan 

produk akhirnya berupa karbon dioksida dan air (Scooth & Jones, 2000). 

Mikroorganisme yang digunakan sebagai agen degradasi mampu memecah polimer 

alam seperti lignin dan selulosa dan polimer sintetik seperti polietilen dan polistiren 

(Kaseem, Hamad, & Deri, 2012). Proses degradasi diawali dengan polimer yang 

dirubah menjadi monomer kemudian monomer akan dimineralisasi yang 

selanjutnya akan diserap dan didegradasi ulang dalam sel mikroba (Swift, 1997). 

Proses biodegradasi terjadi pada limbah organik menggunakan organisme 

hidup pada kondisi yang terkontrol. Umumnya organisme yang dapat digunakan 

untuk biodegradasi dapat berupa bakteri dan jamur atau tanaman untuk 

mendegradasi suatu senyawa yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Supaya 

biodegradasi menjadi efektif maka mikroorganisme harus mampu memecah 

senyawa tersebut secara enzimatis dan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak 

berbahaya. Selain itu, lingkungan tumbuh harus mendukung pertumbuhan dan 

aktivitas dari mikroorganisme yang digunakan untuk biodegradasi (Vidali, 2001). 

2.2.1 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Proses Biodegradasi 

Menurut (Yunita R. , 2012), adapun faktor- faktor yang mempengaruhi 

mikroorganisme untuk melakukan degradasi pada senyawa kompleks tertentu 

diantaranya : 



9 
 

 

1. pH 

Degradasi senobiotik di laboratorium umumnya terjadi pada pH sekitar netral. 

Kecepatan yang terjadi cukup bervariasi dan meningkatnya toksisitas pada nilai 

pH yang berbeda diamati pada proses degradasi bahan yang digunakan sebagai 

sumber energi (substrat). 

2. Suhu 

Kecepatan biodegradasi bergantung pada suhu. Untuk populasi 

mikroorganisme yang tidak teraklimasi, kurang dari 25%  biodegradasi pada 

suhu 5º C adalah selama 28 hari uji, sedangkan pada suhu 15º C, 25º C, dan 35º 

C kecepatan degradasi meningkat kira- kira 90% selama 14 hari. Pada suhu 45º 

C degradasi hanya 70%, diduga hal tersebut terjadi dikarenakan hilangnya 

aklimatisasi mikroorganisme akibat suhu tinggi.  

3. Ketersediaan Substrat 

Ketersediaan substrat dalam media degradasi dipengaruhi beberapa faktor yang 

diantaranya tingkat kelarutan senyawa dalam air, interaksi mineral- mineral 

dengan senyawa organik yang dapat mempengaruhi derajat penyerapan oleh 

mikroorganisme. Adanya substrat yang tepat mampu mendukung 

mikroorganisme untuk dapat melangsungkan kehidupannya. 

4. Nutrisi 

Medium tempat dimana mikroorganisme hidup harus menyediakan berbagai 

macam kebutuhan yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Hal tersebut perlu 

diperhatikan karena tidak semua bakteri membutuhkan zat makanan yang sama. 

Kebanyakan bakteri membutuhkan zat anorganik seperti garam yang 



10 
 

 

mengandung unsur Na, K, Ca, Mg, dan lain- lain. Kecuali zat- zat sebelumnya 

perlu diketahui bahwa mikroorganisme juga membutuhkan sumber makanan 

yang mengandung unsur C, H, O, N yang berguna untuk menyusun 

protoplasma. Disamping itu, mikroorganisme yang diuji juga memerlukan zat 

tambahan seperti vitamin, asam amino, dan lainnya. 

5. Ketersediaan Oksigen  

Diketahui bahwa polutan organik dapat terdegradasi pada kondisi aerob dan 

anaerob. Maka dari itu perlu diperhatikan keberadaan oksigen pada suatu media 

untuk menunjang kehidupan dari suatu jenis mikroorganisme baik aerob 

maupun anaerob. 

2.3  Polimer sebagai Sumber Karbon 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya selama 20 tahun 

terakhir telah meningkatkan daftar jumlah koleksi polimer yang dihasilkan di 

seluruh dunia setiap tahun. Sumber karbon untuk mikroba dapat berbentuk Polimer. 

Polimer tersebut merupakan susunan rantai karbon baik yang bentuknya linear 

maupun siklis yang mampu didegradasi menjadi monomer karbon yang lebih 

sederhana. 

2.3.1  Polietilen Glikol (PEG) 
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 Polietilen glikol merupakan salah satu jenis polimer yang dapat membentuk 

komplek polimer pada molekul organik (Martin, 1993). PEG sering juga disebut 

dengan macrogol yang merupakan polimer sintetik dengan rumus struktur   

𝐻(𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻2)𝑛𝑂𝐻 (Leuner & Dressman, 2000). PEG termasuk dalam golongan 

senyawa polieter rumus umum yang digunakan untuk PEG adalah 𝐶2𝑛𝐻4𝑛 +

2𝑂𝑛+1. PEG memiliki sifat kelarutan dalam air maupun organik yang baik, 

toksisitas yang rendah, serta tidak memiliki sifat antigen dan immunogen (Parra, 

Fusaro, Gaboardi, & Rossa, 2006). PEG merupakan polieter asiklik yang pada 

kedua ujungnya mengandung gugus alkohol (-OH). 

 Polietilen Glikol adalah polimer yang berbentuk linier (Nisa, 2005). PEG 

merupakan polimer dengan massa molekul dibawah 20.000 g/ mol. PEG juga sering 

digunakan sebagai plastik pelapis (plasticizer) yang baik dalam industri polimer 

(Zhang, Gong, Li, Zhao, & Zhang, 2001). Penggunaan lain dari PEG adalah sebagai 

pemlastis, pengemulsi, pelembab, dan pelumas (Syamsu, Anas, Ani, & Dede, 

2007). Terdapat beberapa jenis PEG yang bias ditemukan di pasar yang diantaranya 

PEG 400, 4000, 6000, dan 8000. Umumnya PEG 400 ditemukan dalam bentuk 

cairan kental tidak berwarna, sedangkan PEG 4000, 6000, dan 8000 berbentuk 

serbuk putih dengan tekstur seperti lilin dan berwarna putih (Sweetman, 2009). 

2.3.2  Polivinil Alkohol (PVA) 

Polivinil alkohol adalah polimer sintetik. PVA tergolong dalam jenis 

polimer hidrofilik yang tidak toksis, kelarutan yang tinggi dalam air, dan larut 

dalam air panas. PVA memiliki rumus molekul [CH2 − CH(OH)−]n (Erizal & 

Rahayu, 1998). PVA diperoleh melalui hidrolisis Polivinil Asetat dengan alkohol 
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karena monomer dari Vinil Alkohol tidak dapat dipolimerisasi secara alami menjadi 

PVA. Umumnya, PVA berwujud berupa serbuk berwarna putih dan memiliki 

densitas 1,200- 1.3020 g/ 𝑐𝑚3 serta dapat larut dalam air bersuhu 80º C (Sheftel, 

2000). 

PVA merupakan salah satu bahan baku plastik yang dibutuhkan dalam 

pembuatan film. Pemilihan PVA sebagai bahan pembuatan film berdasarkan 

sifatnya yang dapat larut dalam air. PVA memiliki kekuatan tarik yang tinggi, 

fleksibilitas yang baik, dan sifat penghalang oksigen yang baik. Berdasarkan 

sifatnya yang kedap terhadap uap air dan menjaga komponen aktif bahan lain 

supaya tidak berinteraksi dengan oksigen maka PVA sering digunakan sebagai 

bahan pelapis (Ogur, 2005). Pada kehidupan sehari- hari, PVA banyak digunakan 

dalam pengolahan tekstil saat pembuatan nilon dan serat (Lin & Ku, 2008). 

2.4  Gas Chromatography- Mass Spectrometry (GC-MS). 

GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan 

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

jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis 

struktur molekul senyawa analit. Kromatografi gas-spektrometer massa (GC-MS) 

adalah metode yang mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrometri massa 

untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel.  

Gambar 3. Struktur Polivinil Alkohol (Erizal & Rahayu, 1998) 
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Kromatografi gas dan spketometer masa memilki keunikan masing-masing dimana 

keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan (Pavia, Gary, George, & Randal, 

2006). 

Kromatografi gas dan spketometer masa dalam banyak hal memiliki banyak 

kesamaan dalam tekniknya.  Untuk kedua teknik tersebut, sampel yang dibutuhkan 

dalam bentuk fase uap, dan keduanya juga sama-sama membutuhkan jumlah 

sampel yang sedikit (umumnya kurang dari 1 ng). Disisi lain, kedua teknik tersebut 

memiliki perbedaan yang cukup besar yakni pada kondisi operasinya. Senyawa 

yang terdapat pada kromatografi gas adalah senyawa yang digunakan untuk sebagai 

gas pembawa dalam alat GC dengan tekanan kurang lebih 760 torr, sedangkan 

spketometer massa beroperasi pada kondisi vakum dengan kondisi tekanan 10−5

torr hingga 10−6 torr. Gas kromatografi merupakan salah satu teknik spektroskopi

yang menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan 

migrasi komponen-komponen penyusunnya. Gas kromatografi biasa digunakan 

untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang terdapat pada campuran gas dan juga 

menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam fase gas (Pavia, Gary, George, & 

Randal, 2006). 




