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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bioselulosa adalah sejanis polisakarida mikroba yang dihasilkan melalui 

fermentasi air kelapa, nira siwalan maupun bahan lain dengan menggunakan  

Acetobacter-xylinum yang mana struktur kimianya sama seperti selulosa yang 

berasal dari tumbuhan yaitu polisakarida yang disusun olek D-glukosa melalui 

ikatan β-1-4 antar unit-unit glukosa. 

Bioselulosa merupakan polimer alam yang bersifat sama seperti hidrogel 

yang tidak dijumpai pada selulosa alam. Sifat hidrogel dari bioselulosa 

memberikan daya serap yang lebih baik dan memberikan karakteristik yang mirip 

seperti  kulit manusia. Kemiripan sifat dengan kulit manusia dari bioselulosa 

maka banyak dimanfaatkan serta terus dikembangkan dalam medis antara lain 

digunakan sebagai pengganti kulit sementara untuk merawat luka bakar serius 

(Ciechanska,D,2004). Pemanfaatan lainnya juga digunakan untuk menutup luka 

yang baik untuk pasien yang cedera mekanis maupun akibat infeksi. Demikian 

juga karena sifatnya yang hidrofilik tinggi dapat digunakan sebagai pembuatan 

pembuluh darah buatan yang sesuai untuk pembedahan makro. 

Dewasa ini, kitosan telah banyak menarik perhatian para peneliti baik dalam 

penelitian dasar  maupun penelitian aplikasi. Penelitian tersebut meliputi bidang 

biologi, biokimia, kimia organik, polimer, farmakologi, dan obat-obatan. 

Sejumlah   publikasi dan    paten  meningkat  secara  tajam. Disamping  penelitian 
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Dasar, telah banyak dilakukan penelitian untuk menemukan aplikasi yang baru 

dari kitosan. Studi dasar lanjutan masih tetap diperlukan untuk menemukan 

kegunaan yang lebih luas lagi. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan dalam 

kimia dan teknologi kitosan adalah pengembangan modifikasi kimianya.  

Modifikasi kimia dari kitosan perlu terus dikembangkan dengan lebih aktif untuk 

menjelajahi aplikasi produk yang baru. Multiguna dari kitosan tidak terlepas dari 

sifat alaminya, di mana sifat alami dari kitosan ini dapat dibagi dalam dua sifat 

utama yaitu sifat kimia dan sifat biologinya. Sifat kimia kitosan antara lain adalah 

polimer poliamin berbentuk linear, mempunyai gugus amino dan hidroksil yang 

aktif dan mempunyai kemampuan mengkelat beberapa jenis logam. Sedangkan 

sifat biologi kitosan antara lain: (i) bersifat biokompatibel (sebagai polimer alami 

sifatnya tidak mempunyai akibat samping, tidak beracun, tidak dapat dicerna serta 

mudah diuraikan oleh mikroba), (ii) dapat berikatan dengan sel mamalia dan 

mikroba secara agresif, (iii) mampu meningkatkan pembentukan yang berperan 

dalam pembentukan tulang, (iv) bersifat hemostatik, fungistatik, spermisidal, 

antitumor, antikolesterol, dan (v) bersifat sebagai depresan pada sistem saraf 

pusat. 

Aplikasi untuk keperluan medis penggunaan bioselulosa hanya dalam waktu 

sementara, disebabkan kekuatan serta sifat bioaktif yang masih rendah. Untuk 

memperbaiki serta meningkatkan sifat bioaktif dari bioselulosa perlu dilakukan 

perlakuan dengan menggabungkan bersama polisakarida aktif seperti kitosan, 

yang mana kitosan sendiri memiliki kegunaan yang cukup luas dalam medis, 
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seperti penutup luka benang jahit dari bedah yang tidak perlu dibuka setelah 

sembuh serta beberapa pemakaian lainnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah material bioselulosa-kitosan dapat dihasilkan dalam medium nira 

aren (saguer) dengan penambahan sukrosa dan kitosan menggunakan acetobacter 

xylinum dengan penambahan urea? 

Bagaimana pengaruh terhadap perubahan sifat-sifat material yang dihasilkan 

dengan memberikan variasi massa kitosan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu : bahan yang 

digunakan adalah sukrosa dan kitosan dengan menggunakan media nira Aren, 

dengan penambahan sukrosa setiap sampel sebesar 10 gram, serta variasi 

penambahan kitosan sebesar 1 gram, 2 gram , 3 gram, 4 gram dan 5 gram untuk 

setiap sampel yang sudah diberi sukrosa kemudian pengasaman sampel dengan 

menggunakan CHCOOH 25% hingga pH menjadi 4. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan bioselulosa-kitosan dengan membiakkan Acetobacter-

xylinum dalam media yang telah dimodifikasi dengan penambahan sukrosa dan 

kitosan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Bioselulosa-kitosan yang terbentuk diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan material multifungsi yang akan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

keperluan pengobatan dalam bidang medis. 
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