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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Surfaktan telah banyak dimanfaatkan dalam dunia industri, di antaranya sebagai 

zat pengemulsi (emulsifier), wetting agent, detergen dan pelumas. Permintaan terhadap 

surfaktan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pengembangan produksi 

surfaktan. Hampir semua surfaktan sintetis yang sering digunakan dibuat dari petroleum 

yang tidak biodegradable sehingga dapat menimbulkan masalah lingkungan. Saat ini 

telah dikembangkan biosurfaktan, yaitu suatu jenis surfaktan yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tertentu.  Beberapa contoh biosufaktan tersebut adalah sophorolipid 

dihasilkan oleh Torulopsis bombicula, rhamnolipid oleh Pseudomonas aeruginosa dan P. 

fluorescens, surfaktin oleh Bacillus subtilis, emulsan oleh Acinetobacter sp. HO1-N 

(Kosaric, 2001). 

Biosurfaktan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan surfaktan sintetis, 

antara lain bersifat lebih ramah lingkungan  yaitu biodegradable (dapat terdegradasi 

secara alami) dan memiliki tingkat toksisitas yang relatif rendah. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh biosurfaktan jenis glikolipid dari Rhodococcus sp. 413A yang memiliki 

toksisitas 50% lebih rendah daripada Tween 80 dalam tes kelarutan naftalen (Kanga, 

Bonner, Page, Mills, Autenrieth, 1997). Kelebihan itu memungkinkan biosurfaktan untuk 

diaplikasikan pada kosmetik, bahan makanan dan produk farmasi. Biosurfaktan dapat 

diproduksi dari bahan dasar organik yang melimpah dan dapat diperbarui (renewable), 

seperti karbohidrat, lemak dan protein (Kosaric, 2001). Tetapi biosurfaktan masih jarang 

digunakan karena biaya produksinya yang relatif mahal meliputi biaya bahan dasarnya 
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dan pemurnian biosurfaktan yang diperoleh, sehingga dikembangkan biosurfaktan 

dengan menggunakan limbah industri sebagai substrat dalam pembuatannya.  

Beberapa penelitian telah berhasil membuat biosurfaktan dari bahan dasar 

limbah, seperti yang dilakukan Haba, Espuny, Busquet dan Manresa (2000) yang 

memanfaatkan limbah minyak goreng sebagai media fermentasi dalam pembuatan 

biosurfaktan oleh Candida bombicola. Limbah minyak goreng juga telah dimanfaatkan 

dalam pembuatan biosurfaktan jenis rhamnolipid oleh P.  aeruginosa (Yong, Jiang, 

Liang, Bin, Jie, Qin, 2007). Sedangkan Solaiman, Ashby, Nunez, Foglia (2004) telah 

berhasil menggunakan limbah minyak kedelai sebagai substrat C. bombicula dalam 

pembuatan sophorolipid. Tidak semua limbah industri dapat digunakan dalam produksi 

biosurfaktan. Limbah agroindustri biasa digunakan karena mengandung kadar 

karbohidrat dan lemak yang relatif masih tinggi, sehingga memungkinkan untuk 

dimanfaatkan sebagai substrat dalam produksi biosurfaktan menggunakan 

mikroorganisme tertentu. Jenis biosurfaktan yang dihasilkan akan tergantung dari jenis 

mikroorganisme dan kondisi pertumbuhan seperti sumber karbon, jenis sumber nitrogen, 

pH, suhu dan aerasi yang digunakan (Ghazali dan Ahmad, 1997).  

Salah satu agroindustri yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah industri 

gula. Industri tersebut selain menghasilkan produk utama yang berupa gula juga 

menghasilkan produk samping yang berupa tetes tebu (molasses). Molasses mengandung 

bahan-bahan organik yang cukup tinggi, terutama sukrosa. Jika penanganannya tidak 

tepat, molasses dapat mencemari lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya 

penanganan yang tepat, sehingga selain dapat meminimalisasi dampak buruk terhadap 

lingkungan juga dapat menghasilkan produk yang lebih bermanfaat. 

Penggunaan molasses sebagai substrat dalam pembuatan biosurfaktan telah 

banyak diteliti. Patel dan Desai (1997) telah menggunakan P. aeruginosa menggunakan 

tetes tebu (molasses) sebagai sumber karbon menghasilkan biosurfaktan jenis 

rhamnolipid. Rashedi, Jamsidi, Assadi, Mazeheri, Bonakdorpour (2005) juga telah 

berhasil menggunakan  molasses untuk pembuatan biosurfaktan oleh P. aeruginosa dan 

menunjukkan bahwa produksi biosurfaktan bertambah dengan meningkatnya konsentrasi 

molasses. Nitschke, Ferraz, Pastore (2004) telah berhasil memanfaatkan limbah cair 
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tapioka (manipueira), whey susu, dan tetes tebu (molasses) sebagai substrat oleh B. 

subtilis menghasilkan surfaktan yang mempunyai sifat lipopeptida, jenis surfaktin.  

Banyak penelitian menunjukkan bahwa bakteri P. fluorescens dapat digunakan 

dalam pembuatan biosurfaktan. Hernandes, Anguino, Suslow, Leloupl dan Lado (2004) 

memanfaatkan P. fluorescens yang diperoleh dari brocolli dan cauliflower untuk produksi 

biosurfaktan, Ortega, Tejo, Edyvean (2005) telah memanfaatkan P. fluorescens untuk 

produksi biosurfaktan dengan media minyak tanah sedangkan Tonkova, Danka, 

Stoimenova, Laichev (2006) memanfaatkan bakteri P. fluorescens yang tumbuh pada 

heksadekana. 

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan molasses sebagai media 

pembuatan  biosurfaktan secara biotransformasi oleh P. fluorescens sehingga dapat 

menghasilkan produk yang lebih bermanfaat, menambah keanekaragaman biosurfaktan 

sekaligus meminimalisasi dampak buruk limbah terhadap lingkungan. 

 
B. Perumusan Masalah 

 
1. Identifikasi Masalah 

Pembuatan biosurfaktan memerlukan kondisi optimum yang berbeda-beda. 

Kondisi ini menentukan jumlah biosurfaktan yang dihasilkan. Kondisi tersebut meliputi 

kondisi media fermentasi, lama fermentasi, pH, suhu dan aerasi (kecepatan shaker). 

Media yang digunakan dalam pembuatan biosurfaktan harus mengandung nutrisi 

yang dibutuhkan oleh bakteri, karena bakteri memerlukan komposisi dan kandungan 

nutrisi tertentu dalam pertumbuhannya. Molasses yang digunakan sebagai media 

fermentasi, perlu dilakukan variasi media untuk mengetahui media mana yang paling 

optimum untuk pembuatan biosurfaktan. 

Biosurfaktan yang dihasilkan diidentifikasi untuk mengetahui jenis biosurfaktan 

tersebut. Identifikasi biosurfaktan dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain 

dengan analisis spektra FT-IR, UV-Vis, kromatogram dan spektra GC-MS, serta 

kromatogram HPLC.  

Setiap biosufaktan memiliki sifat-sifat yang khas sehingga perlu dilakukan 

karakterisasi biosurfaktan yang diperoleh. Karakterisasi biosurfaktan meliputi 

pengukuran tegangan permukaan, konsentrasi kritik misel (KKM), dan sistem emulsi. Uji 
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aktivitas sebagai zat pengemulsi dilakukan untuk mengetahui keefektifan biosurfaktan 

dalam aplikasinya sebagai emulsifier. Uji ini dilakukan dengan pengukuran tegangan 

antar muka, indeks emulsi (E24), kestabilan emulsi, aktivitas emulsifikasi dan konstanta 

peruraian (Kd) dengan beberapa hidrokarbon. Aplikasi biosurfaktan antara lain digunakan 

untuk bioremediasi senyawa-senyawa aromatik dan logam, pengemulsi dalam berbagai 

industri, antibiotik, bahan pembersih dan lain-lain. 

 
2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuat batasan masalah sebagai 

berikut : 

a. Optimasi komposisi dan perlakuan awal media dilakukan dengan memvariasikan 

perlakuan awal media, yaitu sentrifugasi, variasi penambahan nutrient broth. Selama 

fermentasi dilakukan pengamatan tegangan muka dan indeks emulsi serta 

pertumbuhan bakteri dalam media dengan variasi lama fermentasi yaitu dilakukan 

pengamatan tiap hari dari 0-12 hari. Kondisi fermentasi meliputi pH awal 7 pada suhu 

kamar dan kecepatan aerasi 100 rpm.  

b. Identifikasi jenis biosurfaktan yang diperoleh dilakukan dengan analisa spektra FT-IR 

dan UV-Vis. 

c. Karakterisasi biosurfaktan dilakukan dengan penentuan nilai KKM, tegangan muka, 

dan  sistem emulsi. 

d.  Uji aktivitas sebagai pengemulsi dilakukan dengan penentuan tegangan antar muka, 

nilai E24, kestabilan emulsi, aktivitas emulsifikasi dan nilai Kd.  

e.  Aplikasi biosurfaktan digunakan untuk degradasi fenol. 

 
3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Kondisi optimum yang bagaimana untuk membuat biosurfaktan dengan molasses 

sebagai media oleh P. fluorescens dilihat dari komposisi media dan lama fermentasi. 

b. Jenis biosurfaktan seperti apakah yang dihasilkan oleh P. fluorescens  yang 

ditumbuhkan pada molasses. 

c. Karakteristik yang bagaimana dari biosurfaktan yang diperoleh berdasarkan 
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penentuan nilai KKM, tegangan muka, dan sistem emulsi. 

d. Aktivitas biosurfaktan sebagai zat pengemulsi itu bagaimana ditinjau dari penentuan 

tegangan antar muka, nilai E24, kestabilan emulsi, aktivitas emulsifikasi dan nilai Kd. 

e.  Biosurfaktan yang diperoleh apakah efektif untuk mendegradasi fenol. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui kondisi yang optimum dalam pembuatan biosurfaktan secara 

biotransformasi dengan menggunakan molasses sebagai media oleh P. fluorescens 

dilihat dari komposisi media dan lama fermentasi. 

b    Mengetahui jenis biosurfaktan yang diperoleh. 

c. Mengetahui karakteristik biosurfaktan yang diperoleh, meliputi nilai KKM,   

tegangan muka,  dan  sistem emulsi. 

d. Mengetahui aktivitas  sebagai zat pengemulsi dari biosurfaktan yang diperoleh 

berdasarkan pada penentuan tegangan antar muka, nilai E24, kestabilan emulsi, 

aktivitas emulsifikasi dan nilai Kd.  

e.  Mengetahui keefektifan dari biosurfaktan yang diperoleh dalam mendegradasi fenol. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara praktis dapat memperoleh suatu jenis biosurfaktan dengan sifat-sifat yang 

khas. 

2. Memanfaatkan molasses sebagai hasil samping industri gula untuk pembuatan 

biosurfaktan sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 
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