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UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI KITOSAN-TiO2 PADA TEKSTIL 

TERHADAP Eschericia coli 

WYDA AMRULIA 

Skripsi Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret 

ABSTRAK  

Telah dilakukan penelitian studi tentang Uji Aktivitas Antibakteri Kitosan-
TiO2 pada Tekstil terhadap Eschericia coli. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh perbedaan komposisi kitosan-TiO2 pada kain kasa 
dalam menghambat pertumbuhan bakteri Eschericia coli serta perbedaan 
aktivitasnya dengan perlakuan yang berbeda yaitu tanpa penyinaran (kondisi 
gelap) dan dengan penyinaran oleh sinar UV. Variasi komposisi kitosan-TiO2 
yang digunakan adalah 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 0:100 (% b/b). 
Pelapisan kitosan-TiO2 pada kain dilakukan dengan pengemulsian  kitosan dan 
TiO2 dalam asam asetat encer dengan cara sonikasi dengan penambahan asam 
sitrat. Serbuk kitosan-TiO2 dikarakterisasi dengan FTIR dan XRD. Kain sebelum 
dan sesudah terlapisi kitosan-TiO2 dikarakterisasi dengan XRD. Uji bakteri 
dilakukan dengan metode Total Plate Count dan turbidimetri. Inkubasi dilakukan 
pada kondisi gelap, dan di bawah sinar UV.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya amida pada 
kitosan/TiO2 dengan asam sitrat memperkecil daya hambat kain. Perbedaan 
komposisi kitosan dan TiO2 memberikan daya hambat yang berbeda dimana daya 
hambat optimum dalam kondisi gelap adalah kitosan:TiO2 = 80:20 (b/b) sebesar 
55,66% sedangkan dengan penyinaran sinar UV terjadi pada komposisi 
kitosan:TiO2 = 100:0 sebesar 52,67%. Penyinaran oleh sinar ultraviolet tidak 
memberikan pengaruh pada aktivitas antibakteri kain kasa terhadap bakteri 
Eschericia coli.    

 
 
 
 
 

Kata kunci : kitosan, TiO2, kain kasa, UV, antibakteri 
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CHITOSAN-TiO2 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE TEXTILE 
AGAINTS Eschericia coli  

 

WYDA AMRULIA  

Department of Chemistry, Mathematic and Natural Science Faculty. Sebelas 
Maret University 

ABSTRACT 

Chitosan-TiO2 Antibacterial Activity on Textile againts Eschericia coli had 
been conducted. Composition and irradiation effect of chitosan and TiO2 onto 
gauze against Eschericia coli had been studied. The various compositions of 
chitosan-TiO2 were 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 0:100 (% w/w). Coating of 
chitosan-TiO2 was conducted by emulsion formation with sonication and citric 
acid addition. Chitosan-TiO2 powders were characterized by FTIR and XRD. 
Fabric were coated with chitosan-TiO2 have been characterized by XRD. Bacterial 
activity had been analyzed by  Total Plate Count and turbidimetri method with 
incubation in the dark conditions and UV rays irradiation.  

The result showed amidation between chitosan/TiO2 with citric acid 
decreased ctivity. Variation of chitosan and TiO2 
composition showed different inhibition activity. The dark condition, optimum 
composition of chitosan-TiO2 was 80:20 (w/w) with inhibition 55,66%. However, 
the optimum compositions under UV irradiation was chitosan-TiO2  100:0 (w/w) 
with inhibition 52,67%. The UV irradiation and dark condition had significantly 
not antibacterial effect againts Eschericia coli. 

. 
 

 
 

Keywords: chitosan, TiO2, gauze, UV,  antibacterial. 
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MOTTO 

 

-  

 

 Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak 

pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah 

orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena 

dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk 

 

(Hamka) 

 

pmu ini bukanlah untuk berlemah-lemah untuk meratapi masalah tapi 

untuk menggagahkan diri menghadapi masalah yang kepelikanya meningkat 

sesuai dengan meningkatnya kelas pribadimu. Bukan masalah yang 

terpenting tapi pertumbuhan kekuatanmu. Segerakanlah kekuatanmu dan 

tindakanmu untuk menjadi lebih kuat daripada dirimu, sebelum masalah itu 

datang  

(Mario Teguh) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tekstil merupakan material penting dan menjadi kebutuhan pokok dalam 

kehidupan manusia. Fenomena permintaan pasar terhadap produk tekstil mulai 

bergeser dari tekstil konvensional menjadi tekstil multifungsi yaitu tekstil yang 

menghasilkan nilai tambah fungsional baru dengan proses penambahan 

menggunakan teknologi (Wong et al., 2006). Sebagai ilustrasi, perkembangan 

pasar produk tekstil multifungsional di Jerman pada tahun 2002 saja sudah 

mencapai penjualan sekitar 24,3 % (Mahltig et al., 2005). Tekstil multifungsi 

harus memenuhi permintaan pasar konsumen dalam hal kenyamanan, mudah 

perawatannya, memenuhi persyaratan kesehatan dan kebersihan serta memilki 

ketahanan terhadap serangan mekanis, termal, kimia, dan biologis. Salah satu nilai 

tambah fungsional dari tekstil multifungsi adalah tekstil yang bersifat antibakteri.  

Produk yang dihasilkan industri tekstil dapat berupa pakaian, dan tekstil 

untuk bidang kesehatan. Kombinasi teknologi tekstil dengan bidang kesehatan 

menghasilkan produk yang dinamakan tekstil medis. Salah satu produk dari tekstil 

medis adalah adanya kain pembalut luka.  Kriteria kain pembalut luka yang ideal 

adalah yang bersifat antibakteri, non toksik, menjaga kelembaban disekitar luka, 

mudah menyerap cairan eksudat serta dapat mempercepat penyembuhan luka 

(Mutia, 2009). Kain pembalut luka tersebut dapat terbuat dari bahan serat alam 

maupun serat sintetis. Kain pembalut luka dapat berupa produk tenun/woven 

sperti kain kasa, kain pembalut (perban), dan kain nonwoven 

(membran/komposit). Kain kasa biasanya hanya dilapisi dengan parafin dan 

berfungsi sebagai pembalut luka-luka bakar  dan luka terkena cairan panas. Untuk 

mempercepat proses penyembuhan luka diperlukan suatu antiseptik dan 

antibakteri yang kuat untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sifat kain kasa 

yang berpori kasar menjadi tempat yang kondusif bagi pertumbuhan bakteri. 

Salah satunya yaitu bakteri Eschericia coli. Bakteri Eschericia coli merupakan 

bakteri pathogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat 
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menyebabkan infeksi luka serta menyebabkan  penyakit-penyakit pada saluran 

pencernaan manusia.  Oleh karena itu diperlukan penambahan bahan antibakteri 

ke dalam kain kasa yang tidak toksik untuk mempercepat penyembuhan luka. 

Bahan antibakteri yang banyak digunakan masih bersifat toksik dan 

cenderung menimbulkan pencemaran lingkungan seperti senyawa-senyawa 

organotin (timah organik) (Anonim, 2003). Sehingga perlu adanya alternatif 

bahan antibakteri yang ramah lingkungan dan tidak toksik. Ramachandran (2003) 

merekomendasikan beberapa senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan 

antibakteri pada kain, yaitu: oksidator (aldehida dan halogen), produk triklosan 

yang berfungsi sebagai disinfektan, senyawa amonium kuartener yang 

menunjukkan sifat polikationik, dan senyawa kompleks logam (Cd, Ag dan Cu). 

Kim et al., (2007) menggunakan film Ag-TiO2 sebagai senyawa antibakteri dan 

ternyata efektif untuk menghambat pertumbuhan Eschericia coli.  

Kitosan adalah sebuah senyawa polimer kationik yang bersifat nontoksik, 

dapat mengalami biodegradasi dan bersifat biokompatibel. Sumber kitosan sangat 

melimpah di alam terutama dari golongan hewan crustaceans seperti udang dan 

kepiting. Kitosan memiliki kegunaan yang sangat luas dalam kehidupan sehari-

hari misalnya sebagai adsorben limbah logam berat dan zat warna, pengawet, 

antijamur, kosmetik, farmasi, flokulan, antikanker dan antibakteri (Ramachandran 

et al., 2003).  Kitosan dapat digunakan sebagai bahan aktif yang dapat dijadikan 

sebagai alternatife bahan antibakteri yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya 

dalam pembuatan kain antibakteri. Hal ini karena kitosan dapat aktif berinteraksi 

dengan sel, enzim atau matrik polimer yang bermuatan negative (Stephen, 1995). 

Sifat dan karakter kitosan tersebut sangat dipengaruhi oleh derajat deasetilasi 

(DD). Semakin besar DD kitosan, semakin besar pula daya hambat kain 

antibakteri (Purnawan dkk., 2008).  

TiO2 merupakan suatu semikonduktor yang berfungsi sebagai sebagai 

fotokatalis. TiO2 ini stabil dan bersifat non toksik sehingga dapat meminimalkan 

efek karsinogenik. Penelitian fotokatalisis TiO2 dikembangkan secara luas untuk 

menguji kemampuannya dalam membunuh virus, bakteri, fungi, alga, dan sel 

kanker (Huang et al., 2000). Ketika diterangi dengan sinar ultraviolet-dekat, 
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titanium oksida (TiO2) menunjukkan aktivitas anti bakteri yang baik (Huang et 

al.,2000; Lu et al., 2003). TiO2 dapat membunuh bakteri gram negatif dan gram 

positif TiO2 juga dapat membunuh bakteri dalam keadaan gelap atau tanpa 

penyinaran UV tetapi belum diketahui dengan jelas bagaimana mekanismenya 

(Qilin et al., 2008).  

Kitosan dapat dibuat suatu komposit dengan penambahan bahan lain. 

Ahmad et al. (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil sintesis 

bionanokomposit Ag/Lempung/kitosan cocok diaplikasikan sebagai bahan 

antibakteri dan dunia kesehatan meskipun penelitian ini belum menguji sifat 

antibakteri hasil sintesis tersebut. Komposit kitosan/Ag juga telah digunakan 

dalam proses daur ulang limbah kemasan polipropilen. Penambahan logam Ag ke 

dalam biokomposit polipropilen:kitosan dapat meningkatkan daya hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri Eschericia coli (Samiyatun, 2010). Sama halnya 

dengan TiO2 juga dapat dibuat komposit dengan bahan lain untuk meningkatkan 

efektifitasnya seperti dalam penelitian Slamet dkk. (2009) yang menjelaskan 

bahwa komposit TiO2-karbon aktif berpenyangga batu apung dapat digunakan 

untuk mendisinfeksi bakteri Eschericia coli secara fotokatalitik. Rilda dkk. (2010) 

menjelaskan bahwa powder  TiO2-Ni dapat menginhibisi pertumbuhan bakteri 

Eschericia coli dan Staphylococcus aureus dibawah penyinaran lampu UV selama 

120 menit.  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri kitosan/TiO2 

pada kain kasa dalam menghambat pertumbuhan Eschericia coli. Penelitian ini 

diharapkan akan memberikan peningkatan kwalitas kain kasa yang memiliki daya 

tahan terhadap pertumbuhan bakteri dikulit manusia sehingga mempercepat 

penyembuhan luka dan kesehatan lebih terjaga.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Salah satu produk tekstil medis adalah kain pembalut luka. Kain pembalut 

luka dapat berupa produk tenun/woven seperti kain kasa, kain pembalut (perban), 

dan kain nonwoven (membran/komposit). Kain kasa merupakan salah satu kain 

pembalut luka yang dilapisi dengan parafin dan umum digunakan sebagai 

pembalut luka bakar, terkena uap/cairan panas. 

Beberapa jenis senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri adalah 

sodium benzoat, senyawa fenol, asam-asam organik, asam lemak rantai medium 

dan esternya, sulfur dioksida, dan sulfat, nitrit, senyawa-senyawa kolagen dan 

surfaktan, dimetil karbonat dan metil askorbat. Ramachandran (2003) 

merekomendasikan beberapa senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan 

antibakteri pada kain, yaitu: oksidator (aldehida dan halogen), produk triklosan 

yang berfungsi sebagai disinfektan, senyawa amonium kuartener yang 

menunjukkan sifat polikationik, dan senyawa kompleks logam, kitosan sebagai 

bahan antibakteri alami. 

Melimpahnya sumber kitosan ini dapat dijadikan alternatif untuk bahan 

dasar produksi bahan antibakteri yang ramah lingkungan dan tidak toksik. Kitosan 

mempunyai aktivitas antibakteri dimana gugus amina terprotonasi dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri dengan menahan muatan ion negatif 

mikroorganisme. Aktivitas antibakteri kitosan akan berbeda terhadap bakteri yang 

berbeda pula. Sifat dan karakter kitosan tersebut sangat dipengaruhi oleh derajat 

deasetilasi (DD). Besarnya derajat deasetilasi dipengaruhi oleh konsentrasi, basa, 

temperature, waktu, dan banyaknya pengulangan proses deasetilasi. Berdasarkan 

penelitian Purnawan dkk. (2008) menyatakan bahwa semakin besar DD kitosan, 

semakin besar pula daya hambat kain antibakteri. 

Selain penambahan kitosan ke dalam kain kasa, ditambahkan pula bahan 

antibakteri lain yaitu TiO2. Slamet dkk. (2009) menyebutkan bahwa fotokatalis 

TiO2 juga dapat menghambat pertumbuhan E. Coli secara signifikan. Titanium 

dioksida (TiO2), sebagai material antibakteri, merupakan tipe agen antibakteri 

anorganik yang tidak larut dalam air. TiO2 diketahui terdiri dari tiga bentuk 
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struktur kristal, yaitu anatase, rutil, dan brokite. TiO2 anatase secara komersial 

telah digunakan untuk proses fotokatalis karena mempunyai aktifitas fotokatalis 

yang tinggi (Kim et al., 2008). Penggunaan titania sebagai senyawa antibakteri 

mulai dikembangkan sejak Matsunaga pada tahun 1985 menemukan bahwa sel 

mikroba Lactobacillus acidophillus, Sacharomyces cereviceae dan  Eschericia 

coli di dalam air dapat didesinfeksi jika berkontak dengan katalis TiO2-Pt dengan 

adanya sinar UV dekat (Rilda, 2010). TiO2 dapat membunuh bakteri gram negatif 

dan gram positif dan TiO2 juga dapat membunuh bakteri dalam keadaan gelap 

atau tanpa penyinaran UV tetapi belum diketahui dengan jelas bagaimana 

mekanismenya (Qilin et al., 2008).  

Pembuatan kitosan-TiO2 dapat dilakukan dengan membuat emulsi kitosan-

TiO2 yaitu dengan mencampurkan kitosan dengan TiO2 dengan perbandingan 

tertentu kemudian dilarutkan dalam asam asetat serta ditambahkan 

epichlorohidrin, dimasukan ke dalam ultrasonic vibrator agar komposit menjadi 

homogen (Shi et al., 2008). Adapun penelitian Hsieh et al. (2006) menjelaskan 

bahwa pembuatan kitosan/TiO2 dapat dilakukan dengan melarutkan kitosan 

kedalam 3% asam asetat dan 2% asam sitrat yang telah dilarutkan dalam 

campuran 30% etanol dan 70% air kemudian ditambahkan TiO2 ke dalam larutan 

kitosan tersebut. Perbedaan komposisi kitosan-TiO2 berpengaruh terhadap 

aktivitas antibakteri. Komposisi kitosan-TiO2 dengan perbandingan (2:2)  

memiliki aktivitas antibakteri lebih besar daripada perbandingan (3:1) pada kain 

katun terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Hsieh et al., 2006). Berbeda 

dengan penelitian Hsieh et al. (2008) yang menjelaskan bahwa kitosan-TiO2 

dengan perbandingan (2:2) memiliki aktivitas antibakteri lebih kecil daripada 

kitosan-TiO2 dengan perbandingan (1:3) pada kain tenun terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus. 

Analisa besarnya DD pada kitosan dapat dilakukan dengan menggunakan 

FTIR, spektroskopi UV-VIS, 13C-NMR, XRD dan HPLC. Karakterisasi kitosan-

TiO2 dapat dilakukan dengan spektroskopi infrared (IR), spektroskopi difraksi 

sinar-X (XRD), analisis termal dengan analisis termal diferensial (DTA), analisis 

termogravimetrik (TGA) dan mikroskopi elektron scan (SEM).  Karakterisasi kain 
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kasa terlapisi kitosan-TiO2 dapat dilakukan dengan spektroskopi difraksi sinar-X 

(XRD), TGA/DTA dan mikroskopi elektron scan (SEM), serta SAA.  

Analisa aktivitas antibakteri bisa dilakukan terhadap bakteri gram positif 

maupun gram negatif. Metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian 

aktivitas antibakteri diantaranya yaitu metode turbidimetri (shake flash), diameter 

daya hambat dan viable count. Media pembiakan bakteri yang dapat digunakan 

antara lain nutrient borth (NB), nutrient agar (NA), tripthone soya agar (TSA) dan 

lain-lain. Penggunaan media yang berbeda akan memberikan tingkat pertumbuhan 

yang berbeda pula.  

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi  masalah, batasan masalah yang dapat dibuat 

pada penelitian ini adalah : 

a. Jenis tekstil yang digunakan adalah tekstil medis yaitu kain kasa yang 

merupakan kain pembalut luka.  

b. Senyawa antibakteri yang digunakan adalah kitosan dari cangkang udang 

dengan derajat deasetilasi sebesar 89%. Penghitungan DD ditentukan 

berdasarkan karakter spektra FTIR. 

c. Jenis kristal TiO2 yang digunakan adalah anatase. 

d. Banyaknya kitosan yang digunakan sebesar 0,1 % (b/v) dengan variasi 

komposit kitosan:TiO2  = 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 0:100 (% b/b). 

Karakterisasi komposisi dengan menggunakan IR, XRD. 

e. Pembuatan emulsi komposit kitosan-TiO2 dengan metode sonikasi dengan 

penambahan asam sitrat. 

f. Karakterisasi kitosan serta kitosan-TiO2 dilakukan dengan spektrofotometer 

IR,dan  XRD. 

g. Inkubasi larutan bakteri berisi kain terlapisi kitosan-TiO2 dilakukan dibawah 

penyinaran UV, dan tanpa penyinaran (dalam rotary incubator). 

h. Karakterisasi kain yang telah dilapisi komposit kitosan-TiO2 dilakukan dengan 

menggunakan XRD. 
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i. Analisa aktivitas antibakteri komposit terhadap bakteri Eschericia coli. Media 

pembiakan yang digunakan adalah nutrient agar (NA) dengan metode 

turbidimetri. Waktu analisa dilakukan pada jam ke-0, 3, 6, 9, 12 menggunakan 

spektrofotometer UV- max = 610 nm.  

3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah pengaruh variasi komposisi kitosan dan TiO2 terhadap aktivitas 

pertumbuhan Eschericia coli pada kain kasa? 

b. Bagaimanakah pengaruh penyinaran dengan sinar UV  terhadap daya hambat 

kain kasa terlapisi kitosan-TiO2 terhadap bakteri Eschericia coli? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi kitosan-TiO2 pada kain kasa 

terhadap pertumbuhan bakteri Eschericia coli sehingga dihasilkan kain kasa 

antibakteri yang mempercepat proses penyembuhan luka. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penyinaran dengan sinar UV pada kain kasa 

terlapisi kitosan/TiO2 terhadap pertumbuhan bakteri Eschericia coli sehingga 

dihasilkan kain kasa antibakteri yang mempercepat proses penyembuhan luka. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Menghasilkan produk kain kasa antibakteri yang berguna bagi kesehatan 

manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan manusia.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kitin dan kitosan 

Kitin disebut juga poli(1,4)-2-asetamida-2-deoksi- -D-glukosa atau poli-

-1,4-N-aseilglukosamin) merupakan polimer alami yang kelimpahannya 

terbesar kedua setelah selulosa. Kitosan disebut juga poli(1,4)-2-amina-2-deoksi-

-D-glukosa atau poli- -1,4-glukosamin) merupakan derivative kitin melalui 

proses deasetilasi kitin. Sumber kitin dan kitosan sangat melimpah di alam 

terutama dari golongan crustaceans  seperti udang, kepiting, anthropoda, 

mollusca, seperti kerang dan hewan bercangkang lainnya. Struktur kitin, kitosan 

dan selulosa memiliki kemiripan seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur kitin, kitosan dan selulosa 

Perbedaan kitin dan kitosan hanya terdapat pada perbandingan gugus 

amina primer dan amida pada atom C-2 unit polimer. Jika gugus amina primer 

lebih banyak (>50%) daripada gugus amida maka polimer ini disebut dengan 

kitosan. Besarnya jumlah gugus polimer dapat dilihat dari derajat deasetilasi (DD) 

O

HO
NH2

HO

O O

NH2

O

HO

HO

O

HO
NH2

HO

O

NH2

O

HO

HO

O

HO
OH

HOH2C

O O

OH

O

HO

HOH2C

O

HO
OH

HOH2C

O

OH

O

HO

HOH2C

kitosan 

selulosa 

kitin 

O

HO
NHAc

OH

O O

NHAc

O

HO

OH

O

HO
NHAc

OH

O

NHAc

O

HO

OH

HO 

HO 

HO 



9 
 

 

 

kitosan. Semakin tinggi DD kitosan maka gugus amina primer dalam rantai 

polimer semakin banyak.  Kitin dan kitosan memiliki struktur yang hampir sama 

namun sifat kimia fisikanya berbeda. Kitosan lebih bersifat basa dan nukleofilik 

karena jumlah gugus amina primerya lebih banyak dibandingkan dengan kitin.  

Pada saat pemanasan, kitosan cenderung terdekomposisi daripada meleleh 

sehingga polimer ini tidak memiliki titik leleh. Kitosan tidak larut dalam larutan 

netral atau basa namun dalam larut dalam larutan asam, seperti asam asetat, asam 

format, laktat, glutamate. Ketika kitosan dilarutkan dalam larutan asam, gugus 

amina primer dalam kitosan akan terprotonasi dan bermuatan positif. Oleh karena 

itu, molekul kitosan yang tersolvasi merupakan polikationik dan dapat 

terkoagulasi jika ditambahkan partikel atau molekul yang membawa muatan 

negatif seperti sodium alginat, anion sulfat dan phosphat. Namun kitosan juga 

rentan terhadap hidrolisis dengan katalis asam atau basa sehingga terjadi proses 

-glikosidik (Stephen, 1995). Kitin dan 

kitosan mempunyai sifat dapat terbiodegradasi, biokompabilitas, tidak berbau, 

tidak beracun, secara umum tidak larut dalam pelarut organik tetapi larut dalam 

asam atau basa encer. Oligomer dari kitin dan kitosan secara biologis dapat aktif 

dan berinteraksi dengan sel maupun organ jaringan hewan dan tumbuhan, dapat 

membentuk jaringan atau matrik dengan polimer bermuatan negatif. Pembentukan 

kitosan dan kitin dilakukan degan pemutusan gugus asetil dengan menggunakan 

nukleofil kuat. Mekanisme pemutusan asetil disajikan pada gambar 2. 

H
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Gambar 2. Reaksi hidrolisis pada proses deasetilasi kitin oleh basa kuat 
(Champagne, 2002) 
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Pasangan electron bebas pada gugus amina primer kitosan bersifat 

nukleofilik sebagai akseptor proton sehingga gugus amina primer ini dapat 

terprotonasi. Gugus amina primer pada kitosan lebih nukleofilik daripada gugus 

hidroksil C-6. Adanya gugus nukleofilik  menyebabkan bersifat reaktif misalnya 

dengan aldehida membentuk imin dan dengan asetil klorida membentuk amida. 

Meskipun mayoritas reaksi kitin dan kitosan melibatkan gugus amina primer, 

dimungkinkan pula untuk memodifikasi secara selektif gugus hidroksil. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melindungi gugus  amina melalui pembentukan 

polisakarida format atau asetat dengan reaksi garam yang bersifat elektrofilik. 

Gugus hidroksil pada C-6 lebih reaktif daripada C-3.  

Kitin dan kitosan merupakan polimorf, yang umumnya untuk suatu rantai 

individu diasumsikan suatu struktur yang linier. Kebanyakan allomorf yang 

orthorombik dan rantai polimer individunya diyakini tersusun dalam bentuk 

antiparalel. Sedangkan jumlah yang lebih sedikit, allomorf diketahui sebagai 

tersusun dalam bentuk paralel (Stephen, 1995). Kitin  mempunyai jaringan 

ikatan hidrogen yang kuat, hal ini membuat kitin  susah larut dalam berbagai 

pelarut dan sulit mengalami swelling atau pelebaran kisi kristal. Dibandingkan 

dengan kitin , ikatan hidrogen yang dimiliki kitin  lebih sedikit, hal ini 

menyebabkan kitin  mudah terhidrat dan mempunyai reaktivitas yang lebih besar 

dibanding dengan kitin . Susunan paralel dan antiparalel kitin dan kitosan 

ditunjukkan oleh Gambar 3. 
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Gambar 3. Susunan paralel (b) dan antiparalel (a) kitin dan kitosan 
(Stephen, 1995) 

Kitin dan kitosan memiliki kisi kristal sama, hal ini ditunjukkan oleh 

munculnya pola difraksi utama yang sama yaitu posisi  2  sekitar 10º dan 20º, 

hanya saja intensitas pada kitosan lebih rendah (amorf) daripada kitin (Samiyatun, 

2010

-22°. Kristal anhidrat menunjukkan sudut difraksi 

Non kristal hanya 

dan bentuknya melebar. Kitosan dapat membentuk komplek dengan logam 

transisi karena memiliki penukar ion yang melibatkan donasi pasangan  electron 

bebas dari nitrogen dan atau oksigen dari gugus hidroksil kepada ion logam berat.  

Tingkat formasi dan stabilitas komplek sangat tergantung ada konsentrasi ion 

logam berat, temperature pH, ukuran partikel, kristanilitas,  dan derajat deasetilasi 

(DD) kitosan (Stephen, 1995).  

Performance sifat-sifat kitosan sangat dipengaruhi oleh 2 parameter 

penting yaitu : derajat deasetilasi (DD) dan berat molekul (BM). Variasi BM 

kitosan dengan DD tetap diperoleh melalui metode hidrolisis asam asetat (Liu et 

al., 2006). Nilai DD dan BM ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi basa, 

temperature, waktu dan pengulangan proses selama pembentukan kitosan.  

Pembentukan kitosan melalui beberapa tahapan proses yaitu deproteinasi. 

Demineralisasi, depigmentasi, dan deasetilasi. Urutan proses tidak mempengaruhi 
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secara signifikan terhadap tingginya DD dan BM (Rege et al., 1999). Pengukuran 

DD kitosan dapat dihitung melalui beberapa metode antara lain: metode 

spektrofotometer IR yang diusulkan oleh Domzy dan Robert (base line a) dan 

yang diusulkan oleh Baxter (base line b).  

2. TiO2  

Senyawa titanium dioksida (titania) merupakan senyawa fotokatalis jika 

disinari dengan 

fotogenerasi elektron-hole pada permukaan titania. Fotokatalis TiO2 yang disinari 

dengan UV akan mengalami generasi elektron pada pita konduksi dan membentuk 

hole (h+) pada pita valensi. Interaksi hole dengan molekul air akan menghasilkan 

radikal hidroksil (OH ). Radikal (OH ) merupakan zat pengoksidasi dari senyawa 

organik. 

2 yang merupakan zat oksidatif kuat untuk mendegradasi senyawa organik 

dari komposisi dinding sel bakteri ( Dai et al., 2006). TiO2 diketahui terdiri dari 

tiga bentuk struktur kristal, yaitu anatase, rutil, dan brokite. TiO2 anatase secara 

komersial telah digunakan untuk proses fotokatalis karena mempunyai aktifitas 

fotokatalis yang tinggi (Kim et al., 2008). Aktifitas fotokatalis dapat ditingkatkan 

melalui proses doping ion dopant. Aktifitas fotokatalis dari titania berkaitan 

dengan struktur dan ukuran nanopartikel dari titania. Penambahan doping ion 

dopant akan mempengaruhi karakter dari TiO2-Ni, dimana akan mempengaruhi 

efektifitas sistim fotokatalisnya. Modifikasi struktur dan ukuran dapat dilakukan 

dengan doping ion logam transisi, halida, dan lantanida. Doping dengan 

penambahan ion dopant transisi dapat merangsang dalam pembentukan radikal 

hidroksil (OH ) (Kim et al., 2007). Mekanisme reaksi fotokatalisis TiO2 dalam 

mendegradasi senyawa organik dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Mekanisme reaksi fotokatalisis TiO2 (Chen et al., 2010) 

Kematian sel bakteri oleh fotokatalisis disebabkan berkurangnya 

permeabilitas sel. Kontak pertama fotokatalis dengan sel terjadi pada dinding sel, 

dimana reaksi oksidasi oleh fotokatalis akan merusak dinding sel bakteri. Bakteri 

dengan dinding sel yang rusak masih merupakan bakteri yang sehat, namun tanpa 

perlindungan.  Setelah menghilangkan perlindungan dinding sel, selanjutnya 

reaksi oksidasi terjadi di membran sitoplasma, Kerusakan pada membran sel yang 

terjadi akan semakin meningkatkan permeabilitas sel, dan menyebabkan isi dalam 

sel mengalir bebas keluar sel yang menyebkan kematian sel. Partikel TiO2 yang  

bebas juga dapat mencapai membran sel yang sudah rusak, dan serangan langsung 

tersebut dapat mempercepat kematian sel. (Huang et al., 2000). 

Qilin et al. (2008) TiO2 dapat membunuh bakteri gram positif maupun 

gram negatif. TiO2 juga dapat membunuh bakteri dalam keadaan gelap atau tanpa 

penyinaran UV tetapi belum diketahui dengan jelas bagaimana mekanismenya. 

Diasumsikan seperti Ag yang sama sama memiliki aktivitas antibakteri karena Ag 

memilki muatan positif yang dapat beriteraksi dengan muatan negatif pada 

bakteri.  Sehingga tanpa penyinaran UV, TiO2  juga dapat bertindak sebagai 

antibakteri.  
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3. Pembuatan Kitosan-TiO2 

Kitosan yang digunakan berasal dari kitosan dari cangkang udang. Untuk 

mendapatkan kitosan dari cangkang udang melalui beberapa tahap yaitu proses 

deproteinasi dengan larutan NaOH 4% (b/v) pada suhu 80 oC selama 1 jam, proses 

demineralisasi dengan larutan HCl 1 M pada suhu kamar selama 3 jam dan proses 

deasetilasi dengan larutan NaOH 60% (b/v) pada suhu 120 oC selama 3 jam ( Samiyatun, 

2010). Kitosan tidak larut dalam basa tetapi larut dalam larutan asam seperti asam 

asetat, asam format dan asam laktat. Ketika dilarutkan dalam asam gugus amina primer 

akan terprotonasi membentuk gugus amonium kuartener yang bermuatan positif dan 

akan berinteraksi secara ionik dengan muatan negatif dinding sel bakteri yang pada 

akhirnya mengganggu metabolisme dan menghambat pertumbuhan bakteri. Hal inilah 

yang menyebabkan kitosan dapat bertindak sebagai antibakteri. Untuk mengetahui 

gugus-gugus fungsional dan derajat deasetilasi , kitosan dikarakterisasi dengan 

spektroskopi inframerah. Untuk menghitung derajat deasetilasi kitosan dapat digunakan 

baseline b yang diusulkan oleh Baxter (Khan et al., 2002). Dari penelitian ini derajat 

deasetilasi yang diperoleh 89% berdasarkan baseline b. Adapun cara penentuan DD 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Kitosan-TiO2 dibuat dengan metode sonikasi dengan menggunakan ultrasonic 

vibrator  pada suhu 70 oC dengan penambahan asam sitrat. Asam sitrat berfungsi sebagai 

crosslinking agent antara gugus OH pada selulosa kain kasa dengan kitosan-TiO2. Selain 

itu penambahan asam sitrat ini akan mempermudah dispersi TiO2 dalam larutan (Hsieh et 

al., 2005). Sedangkan metode sonikasi ini digunakan untuk memperkecil ukuran partikel 

TiO2 sehingga lebih homogen didalam larutan dan mempermudah dispersi TiO2. Serbuk 

TiO2 yang digunakan merupakan serbuk yang lolos ayakan 100 mesh. Purnawan dkk 

(2008) dalam penelitiannya telah mengemukakan konsentrasi optimum kitosan yang 

dapat berpotensi sebagai penghambat Staphylococcus aureus adalah 0,1% (b/v), oleh 

karena itu digunakan konsentrasi komposisi kitosan-TiO2 sebesar 0,1% (b/v). Selain itu, 

digunakanya komposisi maksimum kitosan-TiO2 ini adalah untuk mengetahui efek 

penambahan TiO2 terhadap daya antibakteri kitosan pada kain.  

4. Bakteri 
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Organisme prokariotik secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 

kelompok besar yaitu Eubakteri yang merupakan bakteri sejati dan Archaea. 

Kelompok Archaea meliputi organisme prokariotik yang tidak memiliki 

peptidoglikan pada dinding selnya (Pratiwi, 2005). Eubakteri dibagi menjadi 4 

kategori utama berdasarkan ciri khas dinding selnya yaitu : eubakteri gram-negatif 

yang memilki dinding sel, eubakteri gram-positif yang memiliki dinding sel, 

eubakteri yang tidak memiliki dinding sel, dan arkeobakteri (Brooks et al., 1986).  

Sel bakteri mempunyai struktur eksternal dan internal sel. Salah satu 

struktur eksternal sel adalah dinding sel sedangkan struktur intersel adalah 

membrane plasma atau membrane sitoplasma. Dinding sel bakteri merupakan 

struktur komplek dan berfungsi sebagai penentu bentuk sel, pelindung dari 

kemungkinan pecahnya sel, pelindung isi sel dari perubahan lingkungan luar sel. 

Dinding sel terdiri dari atas peptidoglikan atau murein yang menyebabkan 

kakunya dinding sel. Peptidoglikan merupakan polimer yang tersusun atas 

perulangan disakarida yang tersusun atas monosakarida N-asetilglikosamin 

(NAG) dan N-asam asetilmuramid (NAM) yang melekat pada suatu peptida yang 

teridiri dari 4 atau 5 asam amino yaitu L-alanin, D-alanin, asam D-glutamat, dan 

lisin atau asam diaminopimelat membentuk selubung mengelilingi sel. Asam 

amino dalam kondisi lingkungan tertentu (netral) berada dalam bentuk ion dipolar 

(switter ion) dengan memiliki ion negatif dan positif sekaligus. Asam-asam amino 

lisin memiliki rantai cabang yang dapat bermuatan positif maupun negatif. Asam-

asam glutamat memiliki rantai cabang berupa asam dan bermuatan 

negatif.(Purnawan dkk., 2008). Struktur peptidoglikan terlihat seperti  Gambar 5. 
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Gambar 5.  Struktur peptidoglikan pada bakteri gram positif (Pratiwi, 2005) 

 Dinding sel bakteri gram positif mengandung banyak lapis peptidoglikan 

membentuk struktur yang tebal dan kaku, serta mengandung asam teikoat yang 

terdiri dari alkohol dan fosfat sehingga sel bakteri cenderung bermuatan negatif 

dan memiliki gugus hidrofilik. Dinding sel bakteri gram negatif mengandung satu 

atau beberapa lapis peptidoglikan dan membran luar. Peptidoglikan terikat pada 

lipoprotein pada membran luar. Selain itu, terdapat daerah periplasma yaitu 

daerah yang yang terdapat diantara plasma membran dan membran luar. Dinding 

sel bakteri gram negatif tidak mengandung asam teikoat dan hanya mengandung 

sejumlah kecil peptidoglikan sehingga dinding sel gram negatif relatif tidak kaku 

dan relatif lebih tahan terhadap kerusakan mekanis (Pratiwi, 2005). Struktur 

dinding sel bakteri gram positif dan negatif terlihat seperti Gambar 6 dan 7. 



 

Gambar 6. Struktur dinding sel bakteri gram positif (Hasan, 2011) 

 

Gambar 7. Struktur dinding sel bakteri gram negative (Hasan, 2011) 

Membran plasma (inner membran atau membran sitoplasma) adalah 

struktur tipis yang terdapat di sebelah dalam dinding sel dan menutup sitoplasma 

sel. Membran plasma tersusun atas fosfolipid dua lapis dan protein. Fosfolipid 

merupakan ester asam lemak dan gliserol yang mengandung ion fosfat yang 

bermuatan negatif. Membran plasma berfungsi sebagai sekat selektif material-

material di dalam dan di luar sel. Membran plasma juga berfungsi untuk memecah 

nutrien dan produksi energi. Golongan bakteri gram negatif antara lain: 

Treponema, Helicobacter, Pseudomonas, Escherichia, Salmonella, Bacteriodes 

sedangkan golongan bakteri gram positif antara lain: Staphylococcus, 

Streptococcus, Bacillus, Listeria, Mycobacterium, Streptomyces. Ciri dari 

Eschericia coli: 

1) Lactose positif 

2) Indole positif 
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3) Kebanyakan otile, tetapi banyak gugus yang on motile atau hanya lemah 

sekali 

4) Catalase positif 

5) Citrate positif 

5. Bakteri Eschericia coli  

 Klasifikasi Escherichia coli :  

Divisio  : Protophyta  

Kelas     : Shizomycetes  

Ordo     : Eubacteriaceae  

Famili   : Enterobacteriaceae  

Suku     : Escherichiaeae  

Genus   : Escherichia   

Spesies  : Escherichia coli  

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif, bersifat aerobik dan 

anaerobik fakultatif, sering dijumpai didalam usus bagian bawah (Pelczar,M, 

1988). Escherichia coli bisa tumbuh dengan baik pada media yang lazim 

digunakan di Laboratorium Mikrobiologi. Memberikan hasil positif pada tes 

indol, lisin-dekarboksilase dan fermentasi manitol serta memproduksi gas dari 

glukosa.  Bakteri Escherichia coli dapat tumbuh dengan baik pada media yang 

kekurangan zat gizi. Susunan dinding sel bakteri ini lebih kompleks dibandingkan 

dengan bakteri gram positif. Bakteri gram mengandung sejumlah besar  

lipoprotein dan lipopolisakarida dan lemak. Adanya lapisan-lapisan tersebut 

mempengaruhi aktivitas kerja dari zat antibakteri. Bakteri Escherichia coli adalah 

penyebab utama infeksi saluran kemih,diare dan maningtis pada bayi (Tim 

Mikrobiologi FK Universitas Brawijaya,2003).  Escherichia coli  dalam usus 

besar bersifat patogen apabila melebihi dari jumlah normalnya. Galur-galur 

tertentu mampu menyebabkan peradangan selaput perut dan usus (gastroenteritis). 

Bakteri ini menjadi patogen yang berbahaya bila hidup di luar usus seperti pada 

saluran kemih, yang dapat mengakibatkan peradangan selaput lendir (sistitis). 
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Escherichia coli dapat dipindahsebarkan melalui air yang tercemar tinja atau air 

seni orang yang menderita infeksi pencernaan, sehingga dapat menular pada orang 

lain. Infeksi yang timbul  pada pencernaan akibat dari serangan bakteri 

Escherichia coli pada dinding usus merusak kesetimbangan elektrolit dalam 

membran mucus. Hal ini dapat menyebabkan penyerapan air pada dinding usus 

berkurang dan terjadi diare (Boel, 2004). 

6. Aktivitas Antibakteri Kitosan 

Kain merupakan material yang penting dan menjadi kebutuhan pokok 

manusia sebagai pelindung badan. Kain yang baik adalah kain yang aman bagi 

kesehatan dan lingkungan. Ancaman terhadap kesehatan akibat penggunaan kain 

didasarkan pada sifat kain yang berpori dan kasar sehingga menyediakan tempat 

yang kondusif untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. 

Bakteri akan menyerang kain dan berdampak pada kesehatan tubuh seperti 

menimbulkan bau dan infeksi serta menurunkan kualitas kain (Danna, 1978). Sifat 

antibakteri tersebut dapat diperoleh melalui dua metode umum, yaitu penambahan 

bahan antibakteri pada polimer serat sebelum proses ekstrusi (fibre chemistry) 

atau pemberian perlakuan akhir (post-treathment)pada serat atau kain pada tahap 

finishing. 

Proses akhir pada produksi dengan pemberian nilai tambah bahan 

antibakteri menjadi penting untuk menghasilkan kain yang aman dan sehat. Pada 

umumnya, tujuan perlakuan kain dengan bahan antibakteri adalah : 1). Untuk 

mencegah infeksi silang oleh mikrooorganime patogen, 2). Untuk mengontrol 

penyebaran mikroba, 3). Untuk menghambat metabolisme mikroba sehingga 

mengurangi timbulnya bau yang tidak mengenakkan, 4). Untuk melindungi 

produk kain dari noda, perusakan warna serta menurunnya kualitas kain 

(Ramachandran, 2003). 

 Kain sebagai produk garmen semestinya memenuhi syarat dalam hal 

kemudahan pembasahan sekaligus tahan terhadap proses pencucian serta aman 

dan nyaman digunakan sebagai bahan pakaian. Oleh karena itu, sangat penting 

memperhitungkan efek senyawa/bahan yang digunakan sebagai nilai tambah pada 
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proses akhir produksi kain terhadap kekuatan kain serta daya tahan termal dan 

mekanis. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan manfaat yang 

maksimal dari proses pemberian nilai tambah antibakteri pada kain adalah : 1). 

Ketahanan terhadap pencucian basah maupun kering serta pencucian dengan 

panas, 2). Mempunyai aktivitas selektif terhadap mikroorganisme tidak 

menyenangkan, memberikan  kontrol efektif terhadap bakteri dan jamur, 3). Tidak 

memberikan efek berbahaya bagi produsen, pengguna, maupun lingkungan, 4). 

Metode mudah diaplikasikan dengan proses tekstil secara umum, 5). Tidak 

mengurangi kualitas kain. 

Bahan antibakteri dapat digunakan pada kain dengan berbagai cara, seperti 

teknik penguapan, penambahan bahan pengisi secara kering, pelapisan, 

penyemprotan, dan teknik pembusaan. Ramachandran (2003) merekomendasikan 

beberapa senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan antibakteri pada kain, 

yaitu :  

1). Oksidator, seperti aldehida dan halogen yang dapat menyerang membran sel,  

2). Koagulan,  

3). Produk triklosan yang berfungsi sebagai disinfektan,  

4). Senyawa ammonium kuarterner, amina dan glukoprotamin yang menunjukkan 

sifat polikationik,  

5). Senyawa kompleks logam (Cd, Ag, dan Cu),  

6). Kitosan sebagai bahan antibakteri alami 

Aktivitas antibakteri dapat melalui cara membunuh mikroorganisme 

(bakteriosidal) dan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

(bakteriostatik) dengan jalan : 

a. Penghambatan terhadap sintesis dinding sel 

b. Penghambatan terhadap fungsi membran sel 

c. Penghambatan terhadap sintesis protein 

d. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat 

Pada penelitian Purnawan (2008) menyebutkan bahwa sejauh ini banyak  

bahan antibakteri yang digunakan untuk memberikan sifat antibakteri pada kain, 

seperti: senyawa halogen aromatik, organometalik, garam anorganik, garam 
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ammonium kuaterner, garam organosilikon ammonium kuaterner. Namun, salah 

satu pertimbangan utama dalam memilih bahan antibakteri adalah tidak toksik.  

Aktivitas antibakteri dapat melalui cara membunuh mikroorganisme 

(bakteriosidal) dan atau penghambat pertumbuhan mikroorganisme 

(bakteriostatik) dengan jalan menghancurkan atau menganggu dinding sel, 

menghambat sintesis dinding sel, menghambat sintesis protein dan asam nukleat, 

merusak DNA, denaturasi protein, menghambat aktivitas enzim. Interaksi kitosan 

dengan bakteri dapat dilihat seperti Gambar 8. 

 

Gambar 8. Interaksi bahan antibakteri dengan bakteri (Brooks et al., 1986). 

Gambar di atas menunjukkan bahwa interaksi bahan antibakteri yang 

memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik dengan sel bakteri dapat melalui 

interaksi ionik dan interaksi afinitas hidrofobik atau lipofilik. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kitosan merupakan senyawa polikationik alam yang memiliki aktivitas 

antibakteri (Liu  et al., 2006). Kim et al. (1998) menyebutkan bahwa gugus amina 

terprotonasi dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan menahan muatan ion 

negatif mikroorganisme. Kemungkinan besar interaksi sifat antibakteri polimer 

kitosan dengan bakteri melalui interaksi ionik antara polikationik ammonium 

kuaterner kitosan dengan muatan ion negatif sel bakteri. Adanya interaksi tersebut 
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membuat keberadaan polikation kitosan mengganggu metabolisme bakteri dengan 

melapisi permukaan sel bakteri, mencegah masuknya nutrien ke dalam sel, 

berikatan dengan DNA kemudian menghambat RNA dan sintesis protein, 

sehingga menyebabkan kerusakan komponen intraseluler dan penyusutan 

membran sel secara perlahan dan akhirnya mengakibatkan kematian sel bakteri 

(Purnawan, 2008).  

TiO2 yang  juga memiliki kemampuan sebagai antibakteri ditambahkan 

kedalam kitosan untuk dilapiskan pada kain kasa. TiO2 dapat membunuh bakteri 

gram negatif dan gram positif dan TiO2 juga dapat membunuh bakteri dalam 

keadaan gelap atau tanpa penyinaran UV tetapi belum diketahui dengan jelas 

bagaimana mekanismenya (Qilin et al., 2008).  Oleh karena itu, dibuat variasi 

komposisi kitosan-TiO2 untuk mengetahui komposisi yang memiliki daya hambat 

paling optimum. Perbedaan komposisi kitosan-TiO2 akan memberikan hasil yang 

berbeda terhadap besarnya daya hambat. Seperti yang dilaporkan dalam penelitian 

Shi et al. (2008) yang menjelaskan bahwa pelapisan komposit emulsi kitosan-

TiO2 dengan menggunakan perbandingan kitosan-TiO2 (0,1 :0,05 b/b) pada kain 

kasa dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans setelah 24 jam. Pada 

penelitian ini akan dibuat variasi komposisi kitosan-TiO2 dengan perbandingan = 

100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 0:100 (% b/b). Semua komposisi ini akan diuji 

aktivitas antibakterinya pada kain kasa.  

Inkubasi larutan bakteri yang telah diisi dengan kain kasa terlapisi kitosan-

TiO2 dilakukan didalam media gelap dan di bawah sinar UV. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh penyinaran terhadap penghambatan pertumbuhan 

bakteri Eschericia coli. TiO2 dapat aktif membentuk spesies radikal ketika disinari 

UV, spesies radikal ini dapat mengganggu metabolisme dinding sel bakteri. 

Seperti pada penelitian yang telah dilakukan Arik et al. (2010) menunjukkan 

bahwa kitosan-TiO2 pada kain katun dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

gram negative Klebsiella pneumoniae, dan adanya penyinaran lampu UV selama 

5 jam menyebabkan kain yang terlapisi TiO2 saja  memiliki daya hambat paling 

besar dibandingkan dengan kain terlapisi campuran kitosan-TiO2. Hal ini 

menunjukkan bahwa TiO2 memerlukan sinar UV untuk membentuk aktivitas 
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antibakteri. Ketika disinari UV permukaan titania mengalami proses 

fotoregenerasi menghasilkan spesies radikal reaktif yang terdiri dari (OH  dan O2 ) 

yang merupakan zat oksidatif kuat untuk mendegradasi senyawa organik dari 

dinding dan membran bakteri. Berbeda dengan penelitian Hsieh et al. (2008) yang 

menjelaskan bahwa kitosan-TiO2 dengan perbandingan (2:2) memiliki aktivitas 

antibakteri lebih kecil daripada kitosan-TiO2 dengan perbandingan (1:3) pada kain 

tenun terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam kondisi gelap, semakin besar konsentrasi kitosan dalam komposisi 

kitosan-TiO2, maka semakin besar daya hambatnya terhadap bakteri Eschericia 

coli. Sedangkan di bawah sinar UV, semakin tinggi konsentrasi TiO2 dalam 

komposisi kitosan-TiO2 maka semakin besar daya hambatnya terhadap bakteri 

Eschericia coli. 

2. Penyinaran dapat mengaktifkan TiO2, sehingga daya hambat kitosan-TiO2 pada 

kain kasa dengan penyinaran UV lebih tinggi dibandingkan dalam kondisi 

tanpa penyinaran.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode penelitian 

Penelitian tentang studi uji aktivitas antibakteri kitosan-TiO2 pada kain 

kasa terhadap Eschericia coli menggunakan metode eksperimen laboratorium.  

Untuk kajian kitosan-TiO2 dilakukan dengan FTIR, XRD dan uji aktivitas 

antibakteri dilakukan terhadap bakteri Eschericia coli dengan metode pengujian 

turbidimetri ( shake flash method). 

 

B. Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Jurusan Kimia FMIPA UNS dan 

Laboratorium Jurusan Biologi dan Lab Pusat MIPA UNS. Waktu penelitian dari 

bulan September 2010. 

 

C. Alat dan Bahan yang digunakan 

1. Alat 

Peralatan Laboratorium yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Spektrometer infra merah (FTIR, IR Prestige Shimadzu 8201 PC),  

b. Spektrometer UV-Vis double beam (Perkin Elmer Lambda 25) 

c. Alat difraksi sinar-X (XRD Bruker D8 Advance) 

d. Autoclave (Tomy ES-315) 

e. Ultrasonic vibrator ( Bandelin Sonorec Digitec DT 100H) 

f. Rotary Incubator Infors HT Ecotron 

g. Biosafety Laminer Air Flow  ESCO Class II BSC 

h. Oven ESCO Isotherm 

i. Timbangan Analit AND GF-300 

j. Blackbox reaktor 

k. Hotplate 
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l. Lampu UV ( Goldstar, 9 watt, SNI : 04-6504-2001) 

m. Alat  alat gelas 

n. Mikropipet,yellow tip, blue tip, jarum ose 

2. Bahan 

Bahan  bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain:  

a. Kain kasa 

b. Kitosan dari cangkang udang 

c. Natrium hidroksida (NaOH) 0,1 M 

d. TiO2 anatase (dari Bratachem) 

e. Asam asetat (CH3COOH) 0,3% 

f. Asam sitrat  

g. Media tripthone soya broth (TSB) 

h. Nutrient Agar (NA) 

i. Etanol 70% 

j. Aquades steril 

k. bakteri Eschericia coli 

l. spirtus, kapas, kertas saring, karet, alumunium foil 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Kitosan-TiO2 

Sebanyak 50 mg kitosan dimasukkan ke dalam larutan asam asetat 0,3 % 

hingga volume 50 ml (b/v). Dibuat variasi komposisi kitosan:TiO2 = 100:0, 80:20, 

60:40, 40:60, 20:80, 0:100 (% b/b). Dihomogenasi dengan ultrasonic vibrator 

selama 30 menit pada suhu 700C. Ditambahkan asam sitrat 0,2% (b/v) dalam 

alkohol 3% pada masing-masing larutan kitosan-TiO2 dengan perbandingan 

(1:20). Karakterisasi kitosan-TiO2 menggunakan IR dan XRD. 
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2. Proses pelapisan kain dengan  Kitosan-TiO2 

Kain kasa dengan ukuran 3 x 6 cm2 yang sudah ditimbang beratnya 

dicelupkan ke dalam larutan komposit Kitosan-TiO2 dengan metode deep coating 

sambil dipanaskan pada suhu 70 oC selama 30 menit. Kain terlapisi dicuci dengan 

aquades selama 5 menit, dicuci dengan NaOH selama 2 menit dan dicuci kembali 

dengan aquades selama 2 menit. Kain dikeringkan pada suhu 60 °C selama 2 jam . 

Kain ditimbang hingga berat konstan. Karakterisasi kain dianalisis dengan 

menggunakan XRD. 

3. Uji aktivitas antibakteri kain 

Metode yang digunakan adalah metode shake flash method. Media TSB 

3% (b/v) sebanyak 25 mL dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL yang sudah 

steril. Kain ukuran 3 x 6 cm2 yang telah dilapisi komposit dimasukkan ke masing-

masing erlenmeyer tersebut lalu dimasukkan dan dipanaskan di dalam autoclave 

pada suhu 121 °C selama 20 menit. Setelah dingin, sebanyak 0,5 mL bakteri 

Eschericia coli hasil inkubasi selama 24 jam dimasukkan ke dalam media sampel 

25 mL dan diletakkan diinkubasi pada suhu 27 °C. Inkubasi dilakukan didalam 

rotary incubator, dan dalam box reactor di bawah penyinaran dengan lampu UV.  

Pengukuran absorbansi sampel dilakukan pada jam ke-0, 3, 6, 9, 12 menggunakan 

spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 610 nm. Percobaan dilakukan 

duplo. Dari data tersebut, dihitung prosentase daya hambat (inhibisi) kain 

berlapiskan emulsi komposit kitosan-TiO2 dengan konsentrasi bervariasi terhadap 

pertumbuhan bakteri Eschericia coli 

inhibisi (%) = %100
)()A  -A(

0

00t x
AA

BB

t

t .........................................(3.1) 

Dengan:  

A0 = jumlah bakteri kontrol jam ke-nol 

At =  jumlah bakteri kontrol jam ke-t 

B0 = jumlah bakteri sampel jam ke-nol 

Bt = jumlah bakteri sampel jam ke-t 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Penentuan Derajat Deasetilasi (DD) 

 Derajat deasetilasi kitosan ditentukan berdasarkan karakter spektra IR. 

Derajat deasetilasi (DD) kitosan diperoleh dari perbandingan absorbansi puncak 

daerah serapan sekitar 1650 cm-1  yang merupakan serapan gugus carbonil dan 

absorbansi puncak serapan sekitar 1650 cm-1 yang merupakan serapan hidroksil 

sebagai standar internal atau puncak referensi dari metode spektroskopi IR. 

Semakin besar derajat deasetilasi kitosan, maka intensitas serapan pada daerah 

sekitar 1650 cm-1  yang menunjukkan C=O stretching semakin menurun, 

sedangkan intensitas serapan pada daerah sekitar 1596 cm-1 yang menunjukkan 

amina primer (-NH2) semakin meningkat. 

2. Analisa interaksi antara senyawa penyusun kitosan-TiO2 

 Dapat dipelajari dengan menggunkakan data spektra IR menggunakan 

FTIR dan kristanilitas menggunakan XRD. Adanya penurunan intensitas pada 

serapan tertentu dan muculnya serapan baru mengindikasikan adanya ikatan baru. 

Hal serupa ditunjukkan oleh difaktogram XRD, muculnya difaktogram baru 

mengindikasikan adanya pembentukan serapan baru dengan pola kristal yang 

berbeda. 

3. Analisis permukaan kain yang dilapisi kitosan-TiO2 

Proses pelapisan kain dengan Kitosan-TiO2 dianalisis dengan XRD, 

diperoleh data karakteristik dari kain kasa pada konsentrasi kitosan-TiO2 tertentu. 

Data yang akan diperoleh berupa difraktogram yang menunjukkan pola difraksi 

ra serat kain, dengan kitosan-TiO2 ditandai dengan 

puncak utama. 

4. Analisis kemampuan aktivitas antibakteri 

 Dilakukan terhadap bakteri Eschericia coli. Dari uji antibakteri ini akan 

diperoleh jumlah koloni bakteri pada masing-masing sampel.Kain kasa terlapisi 

kitosan-TiO2 yang memiliki jumlah koloni paling sedikit, berarti memiliki daya 

hambat terhadap bakteri paling besar.  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakterisasi FTIR Kitosan-TiO2  

Analisis dengan spektroskopi IR dilakukan untuk mengidentifikasi adanya 

perubahan-perubahan gugus fungsi yang terdapat pada serbuk kitosan-TiO2. 

Adanya interaksi antara kitosan dengan TiO2 menyebabkan terjadinya perubahan 

karakter spektra IR kitosan. Perubahan bisa meliputi perubahan intensitas, 

pergeseran bilangan gelombang, hilangnya gugus fungsi atau munculnya gugus 

fungsi baru sebagai akibat dari reaksi kimia. Spektra kitosan-TiO2 dapat dilihat 

pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Spektra kitosan-TiO2 (a) (20:80); (b) (80:20) ; (c) (100:0)  
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Secara kualitatif, Gambar 9 menunjukkan perubahan karakter spektra baik 

berupa perubahan intensitas, lebar puncak, pergeseran bilangan gelombang 

puncak-puncak tertentu dari kitosan. Serapan vibrasi sekitar 3444,05 cm-1 yang 

menunjukkan serapan OH mengalami pelebaran puncak dan bergeser ke arah 

bilangan gelombang yang lebih kecil dengan semakin besarnya jumlah TiO2 yang 

ditambahkan pada kitosan. Perubahan spektra kitosan murni semakin terlihat jelas 

dengan adanya serapan pada bilangan gelombang 650,01 cm-1 hingga 400 cm-1 

yang menunjukkan adanya ikatan  Ti-O. Perubahan serapan pada bilangan 

gelombang 1080,14 cm-1 menunjukkan ikatan Ti-OH yang terbentuk ketika TiO2 

dilarutkan dalam asam asetat. Kemudian Ti-OH yang terbentuk didehidrasi 

dengan kitosan sehingga terbentuk  Ti-O (Tao et al., 2006). Keberadaan Ti-O 

diperjelas dengan adanya serapan pada bilangan gelombang  2341,58 cm-1 

(Wijaya dkk., 2006). Pembentukan Ti-O ini dapat dilihat reaksinya pada Gambar 

13 dan 14. 

Pada kitosan-TiO2 (80:20%) terlihat adanya serapan khas C=O stretching 

(Amida I) pada  bilangan gelombang sekitar 1655-1620 cm-1 yaitu pada bilangan 

gelombang 1637,56 cm-1 dan hilangnya serapan pada bilangan gelombang 

1597,13 cm-1 yang merupakan serapan N-H (amina, NH2) pada kitosan. Hal ini 

dimungkinkan telah terjadinya reaksi antara gugus amina pada kitosan dengan 

asam sitrat membentuk amida seperti yang terlihat pada Gambar 14 dan 15. Asam 

sitrat memiliki tiga gugus COOH yang salah satunya berikatan dengan amina (-

NH2) pada kitosan melewati reaksi amidasi. Semakin besar jumlah kitosan yang 

direaksikan maka serapan sekitar 1655-1620 cm-1  semakin kecil dan dan tidak 

muncul pada perbandingan kitosan-TiO2 (100:0%). Namun pada perbandingan 

kitosan-TiO2 (20:80%) serapan 1637,56 cm-1 bergeser ke arah bilangan 

gelombang yang lebih kecil yaitu menuju serapan sekitar 1598,99 cm-1 yang 

berarti mendekati serapan (-NH2) amina pada bilangan gelombang 1596 cm-1. Hal 

ini mengindikasikan ada sebagian kitosan yang tidak bereaksi dengan TiO2. 

Terbentuknya amida kembali antara kitosan dengan asam sitrat kemungkinan 

disebabkan oleh perbedaan kekuatan ikatan antara  O-H dengan N-H, dimana 

kekuatan ikatan OH lebih besar dari pada ikatan N-H. Perbedaan kekuatan ikatan 



ini disebabkan adanya perbedaan elektronegatifitas antara O yang lebih besar dari 

pada N. Semakin besar perbedaan elektronegatifitas semakin kuat ikatan sehingga 

semakin besar energi yang digunakan untuk melepaskan ikatannya (Fessenden, 

1982). Berdasarkan hal tersebut, maka H yang terikat dengan N lebih mudah lepas 

dari pada H yang terikat pada O, sehingga N lebih mudah berikatan dengan asam 

sitrat dan terbentuk amida kembali. 

 

B. Karakterisasi XRD Kitosan-TiO2  

Adanya interaksi antara kitosan dan TiO2 juga dapat dinalisa dengan  analisis 

difraksi sinar-X (XRD). Dari karakterisasi dihasilkan difraktogram yang 

menunjukkan perubahan kisi kristal dan kristanilitas kitosan-TiO2. Difraktogram 

kitosan, kitosan-TiO2 dan TiO2 disajikan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Difraktogram kitosan-TiO2 (a) (0:100) ; (b) (80:20); (c) (0:100) 

Gambar 10 menunjukkan adanya perubahan pola difraktogram pada 

kitosan-TiO2. Hal ini berarti bahwa terjadi perubahan pola difraksi pada kitosan 

setelah ditambahkan dengan TiO2. Kitosan pada Gambar 10 memiliki pola difraksi 
o dan 20o dengan intensitas yang rendah (Samiyatun, 

amorf
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2010). Sedangkan pada kitosan-TiO2 (80:20%) muncul pola difraksi puncak baru 
o ; 25,3o ; 26,6o ; 38o, dan 48o yang menunjukkan karakteristik 

dari TiO2 anatase dengan intensitas sedikit menurun, tapi puncaknya masih tajam 

(Wijaya dkk., 2006). TiO2 mengalami sedikit penurunan intensitas setelah TiO2 

berinteraksi dengan kitosan. Turunnya intensitas TiO2 disebabkan karena 

terbentuknya Ti-OH yang disebabkan karena TiO2 yang dilarutkan dalam asam 

asetat. Terlihat jelas bahwa p o menjadi sangat rendah, hal 
o menjadi 

tidak terlihat. Hal ini dimungkinkan karena adanya reaksi antara kitosan dengan 

TiO2 sehingga ada puncak yang hilang.   

Intensitas puncak utama kitosan sebanding dengan kuantitas atau jumlah 

dan derajat kristanilitasnya (Purnawan dkk., 2008). Kitosan merupakan polimer 

yang memiliki kristanilitas yang rendah yang disebabkan lemahnya atau hilangnya 

ikatan hidrogen intramolekuler dan intermolekuler. Adanya gugus asetil, hidroksil 

dan amina dalam polimer kitosan sangat mempengaruhi interaksi intramolekuler 

dan intermolekuler. Adanya gugus-gugus fungsi tersebut akan mempengaruhi 

keteraturan unit polimer maupun antar unit polimer sehingga mempengaruhi 

keteraturan atau orientasi bidang kristal kitosan dan akhirnya mempengaruhi 

derajat kristalinitas kitosan (Purnawan dkk., 2008). Setelah bereaksi dengan TiO2 

intensitas pada kitosan semakin turun. Semakin turunnya kristanilitas ini 

disebabkan karena rusaknya ikatan hidrogen intramolekuler dan intermolekuler 

karena kitosan memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan TiO2 yang 

merupakan oksida hidrofilik. Adanya penambahan logam ke dalam kitosan 

menjadikan struktur kitosan menjadi amorf. Samiyatun (2010) menyebutkan 

bahwa meningkatnya jumlah ion logam yang teradsorbsi oleh kitosan, maka 

kristanilitas dari kitosan semakin menurun.  
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C. Proses Pelapisan (Coating) Kain Kasa dengan Kitosan-TiO2 

Metode pembuatan kitosan-TiO2 ini dilakukan dengan metode sonikasi 

dengan penambahan asam sitrat.  Asam sitrat berfungsi sebagai cross linking agent 

antara selulosa kain dengan kitosan-TiO2 (Hsieh et al., 2005). Asam sitrat 

memiliki tiga gugus COOH. Salah satu gugus tersebut mengalami esterifikasi 

dengan gugus OH pada selulosa kain dan kitosan. Selain mengalami esterifikasi 

juga dapat membentuk amida dengan gugus NH2 pada kitosan. TiO2 ketika 

dilarutkan dalam asam asetat membentuk TiOH, TiOH bereaksi dengan kitosan 

membentuk Ti-O lewat reaksi dehidrasi (Tao et al., 2006). Mekanisme reaksi yang 

mungkin terjadi dapat dilihat pada Gambar 11 dan 12. Mekanisme yang mungkin 

terjadi ada dua macam mekanisme sebagai berikut. 
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Gambar 11.  Kemungkinan mekanisme pertama, reaksi antara kitosan-TiO2, asam 
sitrat dan selulosa 
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Gambar 12.  Kemungkinan mekanisme kedua, reaksi antara kitosan-TiO2, asam 

sitrat dan selulosa 
 

Kain yang terlapisi kitosan-TiO2 kemudian diuji dengan XRD untuk 

mengetahui perubahan difraktogram kain sebelum dan sesudah terlapisi kitosan-

TiO2 dan mengetahui keberadaan kitosan-TiO2 pada kain kasa. Difraktogram kain 

tidak terlapisi maupun terlapisi kitosan-TiO2 disajikan pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Difraktogram kain tidak terlapisi (a); terlapisi kitosan-TiO2 

(80:20%) (b) 

Gambar 13 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan pola difraktogram 

yang signifikan antara kain tidak terlapisi maupun kain terlapisi kitosan-TiO2. 
o ; 16,6o ; 22,8o dan 34,4o 

(Purnawan, 2008).  Namun dengan adanya pelapisan kitosan-TiO2 pada kain 

menyebabkan kenaikan intensitas puncak utama difraktogram kain. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada interaksi antara kain dengan kitosan-TiO2. Tidak adanya 

perubahan pola difraksi pada molekul kain sebelum dan setelah dilapisi kitosan-

TiO2 mengindikasikan bahwa hanya sedikit kitosan-TiO2 yang menutupi serat kain.  

 

D. Uji Aktivitas Antibakteri Kitosan-TiO2 

1. Uji Antibakteri dengan tanpa penyinaran/kondisi gelap( rotary incubator) 

 Pada penelitian ini dilakukan uji bakteri untuk menentukan variasi 

komposisi yang paling besar daya hambatnya terhadap bakteri Eschericia coli. 

Metode yang digunakan dalam pengujian sifat antibakteri kain terlapisi kitosan-

TiO2 adalah gabungan metode Total Plate Count (TPC) dan turbidimetri yaitu 

dengan mengukur absorbansi kekeruhan yang disebabkan oleh bakteri dengan 

menggunakan spektrofotometer UV- maks 610 nm. Absorbansi dari 

bakteri dikonversi ke jumlah koloni sel bakteri (CFU, Colony Forming Units) 
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menggunakan kurva standar.  Kurva standar yang terbentuk merupakan hubungan 

antara absorbansi dengan jumlah koloni bakteri E.coli yang dapat dilihat pada 

lampiran 2.  Regenerasi atau pembiakan bakteri dilakukan pada media NA 

(nutrient agar) selama 24 jam. Pengukuran absorbansi bakteri dilakukan pada jam 

ke-0, 3, 6, 9, 12. Dari kurva standar diperoleh persamaan y = 8,782x-0,071 dan 

akan diperoleh jumlah koloni rata-rata, sehingga persentase (%) daya hambat dapat 

ditentukan. Besarnya daya hambat kitosan-TiO2 dalam kondisi gelap dapat dilihat 

pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Persentase Daya Hambat kitosan-TiO2 terhadap E.coli tanpa 
penyinaran (dalam rotary incubator) 

 
Gambar 14 menunjukkan bahwa daya hambat terbesar yaitu pada kain 

dengan komposisi kitosan-TiO2 80:20(% b/b) yaitu sebesar 55,66%. Hal ini 

dimungkinkan karena keberadaan kitosan menyebabkan TiO2 mudah terdispersi 

pada kain kasa dibandingkan dengan TiO2 saja. Daya hambat paling optimum ini 

disebabkan karena jumlah kitosan paling banyak dibandingkan pada komposisi 

yang lain. Seperti dalam penelitian Shi et al. (2008) keberadaan kitosan 

memudahkan TiO2 terdispersi pada kain dan menyebabkan hole dan elektron pada 

permukaan TiO2 tidak bersatu kembali sehingga walaupun dalam media gelap 

kitosan-TiO2  masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri. TiO2 dimungkinkan 

membentuk  Ti4+, muatan positif pada Ti ini yang akan berinteraksi dengan muatan 

negatif dinding sel bakteri. Sehingga adanya interaksi ini akan menyebabkan 

terganggunya metabolisme sel dan akhirnya dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam media gelap TiO2 masih 
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memilki kemampuan sebagai  bahan antibakteri. Seperti yang dijelaskan pada 

penelitian Qilin et al. (2008), TiO2 dapat membunuh bakteri gram negatif dan 

gram positif dan TiO2 juga dapat membunuh bakteri dalam keadaan gelap atau 

tanpa penyinaran UV tetapi belum diketahui dengan jelas bagaimana 

mekanismenya. 

 Pada komposisi kitosan-TiO2 (0:100%) memiliki daya hambat terkecil 

pada perlakuan dibawah media gelap, karena TiO2 dalam asam asetat membentuk 

emulsi sehingga ketika dilapiskan pada kain kasa TiO2 tidak sempurna terdispersi 

pada kain kasa. Kecilnya daya hambat pada kain terlapisi TiO2 100% diakibatkan 

karena TiO2 tidak aktif membentuk hidroksil radikal pada keadaan gelap. Radikal 

hidroksil ini dapat merusak dinding sel bakteri. Nano TiO2
 memiliki daya oksidasi 

yang tinggi dan menghasilkan spesies radikal bebas dari proses fotogenerasinya 

jika dibawah penyinaran sinar UV. Spesies ini yang akan masuk ke dalam 

membran sel bakteri secara langsung dan menyebabkan bakteri kehilangan 

sitoplasma serta mengoksidasi nukleus yang pada akhirnya dapat membunuh 

bakteri (Sung et al, 2008). Penelitian Arik et al. (2010) tentang pelapisan kitosan-

TiO2 pada kain katun menunjukkan bahwa kain yang hanya terlapisi TiO2 

memiliki aktivitas daya hambat terhadap bakteri Klebsiella Pneumoniae paling 

kecil didalam kondisi media yang gelap/tanpa UV. Hal ini berarti bahwa titanium 

memerlukan penyinaran UV untuk meningkatkan aktivitas antimikroba. Semakin 

banyak jumlah TiO2 dalam campuran kitosan-TiO2 maka semakin turun persentase 

daya hambatnya, hal ini disebabkan karena jumlah kitosan semakin sedikit 

sehingga gugus amonium kuartener yang dihasilkan juga sedikit. Didalam 

perlakuan ini yang lebih berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah 

kitosan. Gambar 14 menunjukkan juga semakin lama waktu kontak, aktivitas 

antibakteri semakin turun. Hal ini disebabkan kemampuan kitosan dalam 

menghambat dan mempercepat pertumbuhan bakteri saling berkompetisi. Hal itu 

dimungkinkan karena adanya atom N menjadikan kitosan sebagai inhibitor dan 

sekaligus sumber makan bakteri. Atom N berfungsi sebagai inhibitor ketika N 

berbentuk amonium kuarternernya dan berfungsi sebagai makanan bakteri jika N 

berbentuk amida ataupun aminanya (NH2). 
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2. Ujibakteri dengan penyinaran lampu UV 

Inkubasi yang kedua dilakukan dibawah penyinaran lampu UV. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui efektifitas adanya pengaruh penyinaran sinar UV 

terhadap aktivitas antibakteri kain kasa kitosan-TiO2. Hal ini dilakukan karena 

TiO2
 dapat aktif membent

apabila disinari UV. Seperti dalam penelitian Rilda dkk.  (2010) ketika disinari 

UV permukaan titania mengalami proses fotoregenerasi menghasilkan spesies 

radikal reaktif yang terdiri dari (OH  dan O2 ) yang merupakan zat oksidatif kuat 

untuk mendegradasi senyawa organik dari dinding dan membran bakteri. Selain 

untuk mengaktifkan TiO2, sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 253,7 nm 

bersifat germisidal ( Drastini dkk., 1988). Sinar ultraviolet adalah sinar yang dapat 

digunakan untuk membunuh bakteri di udara. Manfaat ini diterapkan dalam kamar 

operasi rumah sakit dan di laboratorium untuk mendisinfeksi peralatan.  

Bakteri Eschericia coli yang merupakan bakteri pathogen dapat dihambat 

pertumbuhannya dengan penambahan zat antibakteri yang dapat merusak dinding 

sel serta menganggu metabolisme bakteri. Besarnya daya hambat kain terlapisi 

kitosan-TiO2 dibawah penyinaran lampu UV dapat dilihat pada gambar 15. 

 

Gambar 15. Daya hambat kitosan/TiO2 terhadap E.coli dengan penyinaran lampu 
UV 

Gambar 15 menunjukkan bahwa daya hambat optimum dihasilkan oleh 

kain  kasa terlapisi kitosan saja (100:0%) yaitu 52,67%. Sedangkan untuk kitosan-

TiO2 (0:100%) hanya sekitar 42,84%. Hal ini dimungkinkan karena kekuatan 
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gugus amonium kuartener pada kitosan lebih besar menghambat pertumbuhan 

bakteri dibandingkan dengan kekuatan TiO2 dalam memproduksi spesies radikal 

hidroksil yang sama-sama bisa mengganggu metabolisme sel bakteri. TiO2  ketika 

disinari UV akan 2 yang 

merupakan zat oksidatif kuat untuk mendegradasi senyawa organik dari 

komposisi dinding sel bakteri (Dai et al., 2006). Kitosan membungkus atau 

menutupi TiO2, sehingga TiO2 sangat sedikit menangkap sinar UV. Karena hanya 

sedikit sinar UV yang diserap oleh TiO2 sehingga menyebabkan tidak 

terbentuknya spesies radikal hidroksil. Hal inilah yang menyebabkan jumlah 

bakteri pada campuran kitosan-TiO2 lebih banyak daripada kitosan tanpa 

campuran TiO2. Kemungkinan lain adalah TiO2 tidak banyak menempel pada kain 

dan TiO2 pada campuran kitosan-TiO2 tidak lagi berfungsi sebagai semikonduktor 

yang menghasilkan spesies radikal ketika disinari UV, karena TiO2 bereaksi 

dengan kitosan maupun asam sitrat membentuk Ti-O-C seperti pada gambar 11 

dan 12.  

Namun semakin lama waktu kontak, jumlah bakteri pada kain kasa 

terlapisi kitosan-TiO2 lebih besar daripada kontrolnya. Hal ini  disebabkan karena 

gugus amonium kuartener telah habis bereaksi dan N pada kitosan terbentuk 

amida kembali sehingga N bertindak sebagai sumber makanan pada bakteri bukan 

sebagai inhibitor pertumbuhan bakteri. Kematian sel bakteri oleh fotokatalisis 

disebabkan berkurangnya permeabilitas sel. Kontak pertama fotokatalis dengan 

sel terjadi pada dinding sel, dimana reaksi oksidasi oleh fotokatalis akan merusak 

dinding sel bakteri. Bakteri dengan dinding sel yang rusak masih merupakan 

bakteri yang sehat, namun tanpa perlindungan. Setelah menghilangkan 

perlindungan dinding sel, selanjutnya TiO2 masih mengalami proses fotokatalisis 

yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi di membran sel dari bakteri. 

Kerusakan yang terjadi pada membran sel akan semakin meningkatkan 

permeabilitas sel, dan menyebabkan isi dalam sel mengalir bebas keluar sel yang 

menyebabkan kematian sel. Partikel TiO2 yang  bebas juga dapat mencapai 

membran sel yang sudah rusak, dan serangan langsung tersebut dapat 

mempercepat kematian sel (Huang et al., 2000). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terbentuknya amida pada kitosan-TiO2 dengan asam sitrat menyebabkan 

daya hambat kain kecil. Perbedaan komposisi kitosan dan TiO2 

memberikan daya hambat yang berbeda. Komposisi optimum pada kondisi 

gelap terjadi pada komposisi kitosan-TiO2 = 80:20, dan dengan penyinaran 

sinar UV terjadi pada komposisi kitosan-TiO2 = 100:0, dengan persentase 

daya hambat berturut-turut sebesar 55,66% dan 52,67%.  

2. Penyinaran oleh sinar ultraviolet tidak memberikan pengaruh pada 

aktivitas antibakteri kain kasa terhadap bakteri Eschericia coli.   

B. SARAN 

Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan untuk peningkatan hasil penelitian 

ini, antara lain : 

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap metode pelapisan kain kasa 

dengan kitosan-TiO2 dapat terikat lebih kuat. 

2. Perlu adanya penambahan senyawa baru yang dapat meningkatkan 

aktivitas antibakteri kitosan dan doping suatu logam pada TiO2 agar lebih 

aktif membentuk spesies radikal hidroksil yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri. 

3. Perlu adanya penambahan atau penggunaan senyawa penggandeng yang 

lebih baik dalam menggandeng kitosan-TiO2 ke dalam serat kain kasa. 

  

 

 

 

 

 


