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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Siwalan 

Siwalan (juga dikenal dengan nama pohon lontar atau tal) adalah sejenis 

palma yang tumbuh di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di banyak daerah, pohon 

ini juga dikenal dengan nama-nama yang mirip seperti lonta (Min.), ental (Sd., 

Jw., Bal.), taal (Md.), dun tal (Sas.), jun tal (Sumbawa), tala (Sulsel), lontara 

(Toraja), lontoir (Ambon). Juga manggita, manggitu (Sumba) dan tua (Timor). B. 

flabellifer menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan. 

Klasifikasi tanaman siwalan menurut Anonim (2006) adalah:  

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Klas   : Liliopsida 

Ordo   : Arecales 

Famili   : Arecaceae 

Genus   : Borassus 

Spesies  : Borassus flabellifer L. 

Pohon palma yang kokoh kuat, berbatang tunggal dengan tinggi 15-30 m dan 

diameter batang sekitar 60 cm. Sendiri atau kebanyakan berkelompok, berdekat-

dekatan. Daun-daun besar, terkumpul di ujung batang membentuk tajuk yang 

membulat. Helaian daun serupa kipas bundar, berdiameter hingga 1,5 m, 

bercangap sampai berbagi menjari; dengan taju anak daun selebar 5-7 cm, sisi 
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bawahnya keputihan oleh karena lapisan lilin. Tangkai daun mencapai panjang 1 

m, dengan pelepah yang lebar dan hitam di bagian atasnya; sisi tangkai dengan 

deretan duri yang berujung dua. Karangan bunga dalam tongkol, 20-30 cm dengan 

tangkai sekitar 50 cm. Buah-buah bergerombol dalam tandan, hingga sekitar 20 

butir, bulat peluru berdiameter 7-20 cm, hitam kecoklatan kulitnya dan kuning 

daging buahnya bila tua. 

Komposisi nira dari suatu jenis tanaman dipengaruhi beberapa faktor yaitu 

antara lain varietas tanaman, umur tanaman, kesehatan tanaman, keadaan tanah, 

iklim, pemupukan, dan pengairan. Nira segar mempunyai komposisi zat gizi 

tertera pada Tabel 1:  

Tabel 2.1 Komposisi Nira Siwalan 

Komponen Jumlah 

Total gula (g/100 cc) 10,93 

Gula reduksi (g/100 cc) 0,96 

Protein (g/100 cc) 0,35 

Nitrogen (g/100 cc) 0,056 

pH (g/100 cc) 6,7-6,9 

Specific gravity 1,07 

Mineral sebagai abu (g/100 cc) 0,54 

Kalsium (g/100 cc) Sedikit 

Fosfor (g/100 cc) 0,14 

Besi (g/100 cc) 0,4 

Vitamin C (mg/100 cc) 13,25 

Vitamin B1 (IU) 3,9 

Vitamin B komplek Diabaikan 

Sumber: Davis and Johnson (1987)  
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Tabel 2.2 Komposisi Nira berbagai Tanaman Palmae (%) 

Jenis 

Tanaman 
Kadar Air 

Kadar 

gula  

Kadar 

Protein 

Kadar 

Lemak 

Kadar 

Abu 

Aren 1 88,85 10,02 0,23 0,02 0,03 

Aren 2 87,66 12,04 0,36 0,02 0,21 

Lontar 87,78 10,96 0,28 0,02 0,10 

Nipah 86,30 12,23 0,21 0,02 0,43 

Kelapa 1 87,78 10,88 0,21 0,17 0,37 

Kelapa 2 88,40 10,27 0,41 0,17 0,38 

Sumber: Anonim (1981) 

Kerusakan Nira ditandai oleh penurunan pH disebabkan adanya perombakan 

gula menjadi asam organik oleh mikroba seperti khamir (saccharomyces sp.) serta 

bakteri acetobacter sp. Nira sangat mudah terkontaminasi karena mengandung 

nutrisi yang lengkap seperti gula, protein, lemak dan mineral yang sangat baik 

untuk pertumbuhan mikroba. 

Pertumbuhan khamir optimal pada pH 4,0-4,5 dan khamir tumbuh dengan 

baik pada suasana aerob namun untuk khamir fermentatif dapat tumbuh pada 

suasana anaerob. Menurut Said (1987) kadar gula yang optimal untuk 

pertumbuhan khamir adalah 10%, tapi kadar gula yang optimal untuk permulaan 

fermentasi adalah 16%.  
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2.2 Sukrosa 

Tebu (saccharum officinarum) merupakan tanaman penghasil gula yang telah 

lama dibudidayakan di Indonesia khususnya Pulau Jawa. Tebu merupakan 

tanaman penghasil gula yang kita konsumsi sehari-hari. Gula yang kita konsumsi 

diproses dari sukrosa yang terbentuk di batang tebu. Kadar sukrosa yang ada 

dalam batang tebu bervariasi antara 8 – 13 % pada tebu segar yang mencapai 

kemasakan optimal. 

Sukrosa adalah senyawa disakarida dengan rumus molekul C12H22O11. 

Sukrosa terbentuk melalui proses fotosintesis yang ada pada tumbuh-tumbuhan. 

Pada proses tersebut terjadi interaksi antara karbon dioksida dengan air didalam 

sel yang mengandung klorofil. Bentuk sederhana dari persamaan tersebut adalah : 

6 CO2 + 6 H2O   C6H12O6 + 6 O2      (2.1) 

Gula tebu adalah disakarida, gula tersebut dapat dibuat dari gabungan dua 

gula yang sederhana yaitu glukosa dan fruktosa (monosakarida). Penggabungan 

dari dobel unit karbon monosakarida menjadi : C12H22O11 yang selanjutnya 

dinamakan sukrosa atau saccharose. 

 

Gambar 2.1  Stuktur Sukrosa 
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Selain sukrosa di dalam batang tebu terdapat zat-zat lain. Pada proses 

produksi gula zat – zat ini harus dihilangkan sehingga dihasilkan gula yang 

berkualitas. Berikut adalah komponen yang terdapat dalam batang tebu. 

Tabel 2.3 Persentase sukrosa dalam batang tebu 

Air 
Sukrosa 
Monosakarida 
Asam organik non nitrogen 
Senyawa Organik kompleks 
Senyawa Nitrogen 
Senyawa In Organik 
Zat Warna 
Lipida 

75 – 85 % 
10 – 12 %  
0.5 – 1.5 % 
0.15 % 
11 – 19 % 
0.03 – 0.05 % 
0.5 – 1.5 % 
0.002 % 
0.04 – 0.4 % 

 

Sukrosa pada kondisi larutan dengan brix rendah dapat mengalami 

dekomposisi oleh  beberapa sebab. 

Larutan yang mengandung asam, sukrosa mengalami hidrolisis menghasilkan 

D – Glukosa dan D – Fruktosa. Sukrosa murni memutar bidang polarisasi ke 

kanan (+), sedangkan hasil hidrolisis berupa campuran senyawa yang memutar 

bidang polarisasi ke kiri (-), sehingga proses ini disebut inversi. Kehilangan gula 

akibat hidrolisi harus diperhatikan terutama pada pH rendah dan suhu yang tinggi. 

Suasana basa sukrosa dapat terdekomposisi, yaitu bila dipanaskan dengan 

adanya ion OH-. Proses dekomposisi diawali dengan pembentukan asam organik 

(asam laktat) diikuti senyawa kompleks yang akhirnya dapat menghasilkan warna 

coklat. Kerugian dari dekomposisi ini adalah kehilangan gula dan juga timbulnya 

zat warna yang dapat merusak warna kristal gula. Untuk mengurangi dekomposisi 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SINTESIS DAN KARAKTERISASI BIOSELULOSA– 
KITOSAN SERTA PEMANFAATANNYA DALAM BIDANG MEDIS

AGUS SETIAWAN



10 
 

 

basa maka penambahan kapur pada proses defekasi harus diawasi jangan sampai 

berlebihan. 

Sukrosa dalam bentuk kristal mengalami dekomposisi yang cepat pada suhu 

di atas titik lelehnya (200 oC). Pada suhu ini akan terbentuk campuran senyawa 

berwarna coklat yang larut dalam air yang disebut senyawa caramel. 

Dekompisisi sukrosa dapat dikatalis oleh enzim tertentu yang dihasilkan oleh 

mikroba. Salah satunya adalah enzim invertase yang menghidrolisis sukrosa 

menjadi glukosa dan fruktosa. Larutan sukrosa yang encer (nira) merupakan 

media yang disukai oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu 

mikroba yang terdapat pada nira dengan kualitas tebu yang rendah adalah 

Leuconostoc mesentroides atau bakteri pembentuk dekstran. Bakteri tersebut 

selain memakan sukrosa dalam nira juga memproduksi dekstran. Dekstran adalah 

polisakarida yang terbentuk dari molekul D-glukosa. Dekstran yang mempunyai 

berat molekul tinggi sangat merugikan bagi proses di pabrik gula. Kerugian 

tersebut terjadi karena dekstran menyebabkan gangguan di berbagai stasiun di 

pabrik gula. Diantaranya adalah proses pengendapan terganggu, penapis vakum 

menjadi buntu, masakan viskositasnya tinggi, pemuteran berat, tetes banyak 

mengandung gula, dll. 
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2.3 Bioselulosa 

Bioselulosa adalah sejenis polisakarida mikroba yang dihasilkan melalui 

fermentasi air nira siwalan menggunakan Acetobacter xylinum yang berupa 

benang-benang yang bersama-sama dengan polisakarida membentuk jalinan yang 

terdiri dari serat selulosa yang dihasilkan oleh strain xylinum, subspesies β dari 

Acetobacter aceti, bakteri nonpatogen. Bioselulosa mempunyai struktur kimia 

yang sama seperti selulosa yang berasal dari tumbuhan dan merupakan 

polisakarida berantai lurus yang tersusun oleh molekul D-glukosa melalui ikatan 

β-1,4. Jalur biosintesis selulosa tertera pada gambar 2.2. Fosforilasiglukosa 

menggunakan enzim glukokinase, isomerisasi glukosa-6-fosfat oleh enzim 

fosfoglukomutase, sintesis UDP-Glukosa oleh enzim UDPG-piroposporilase dan 

sintesis selulosa oleh enzim selulose sintase. 

 

Gambar 2.2 Skema Biosintesis Selulosa 

Pembentukan bioselulosa oleh sel acetobacter xylinum menjadi glukosa dari 

larutan gula dan air nira siwalan yang diberi asam lemak membentuk prekursor 

(penciri nata), pada membrane sel prekursor ini selanjutnya dikeluarkan dalam 
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bentuk ekskresi dan bersama-sama dengan enzim mempolimerisasikan glukosa 

menjadi selulosa diluar sel. 

Selulosa yang terbentuk diduga berasal dari pelepasan lendir Acetobacter 

xylinum yang merupakan hasil ekskresi proses metabolisme gula yang ditambah 

pada nira siwalan. Menurut Krystinowich dan Bielecki, bioselulosa mempunyai 

beberapa keunggulan antara lain : kemurnian tinggi, derajat kritalinitas tinggi, 

mempunyai kerapatan antara 300 dan 900 kg/m3, kekuatan tarik tinggi, elastis dan 

terbiodegradasi. 

2.3.1 Karakteristik Bioselulosa 

Bioselulosa hasil fermentasi memiliki struktur kimia yang sama seperti 

selulosa yang berasal dari tumbuhan, akan tetapi bioselulosa yang dihasilkan dari 

fermentasi tersusun oleh serat selulosa yang lebih baik dari selulosa yang berasal 

dari tumbuhan. Setiap serat tunggal dari bioselulosa mempunyai diameter 50 μm, 

dan bioselulosa terdapat dalam bentuk kumpulan serat-serat tunggal yang 

berdiameter 0,1 – 0,2 μm. Serat-serat saling melilit satu sama lainnya membentuk 

struktur jaringan sehingga panjang seratnya tidak dapat ditentukan karena 

kumpulan serat-serat tunggal selulosa saling melilit satu sama lain membentuk 

struktur jaringan. Dan sebagai pembandingnya diameter dari selulosa bentuk 

kristalin adalah 10 – 30 μm. 

2.3.2 Aplikasi Bioselulosa dalam Bidang Medis 

Penelitian yang mengarah pada pengembangan bioselulosa sebagai material 

yang bernilai tambah sudah banyak dilakukan antara lain penggunaan bioselulosa 

dalam bidang medis salah satunya untuk penyembuhan luka secara efektif yakni 
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dengan menjaga tingkat kelembaban, luka harus dirawat dalam keadaan basah dan 

temperatur konstan pada dasar luka, melindungi sel-sel yang baru terbentuk, 

memudahkan angiogenesis dan repitalisasi, mengurangi sakit dan melindungi luka 

terhadap serangan bakteri serta kontaminasi. 

Penutup luka yang baik adalah kulit pasien tersebut, yang bersifat permeabel 

terhadap uap dan melindungi jaringan tubuh bagian dalam terhadap cidera 

mekanis dan infeksi. Untuk beberapa waktu penutup luka biologis yang berasal 

dari kulit babi dan kulit dari jenazah manusia telah digunakan, tetapi bahan 

tersebut mahal dan hanya digunakan untuk waktu yang singkat. 

Bioselulosa yang disintesis oleh Acetobacter xylinum menunjukkan kinerja 

yang cukup baik digunakan dalam penyembuhan luka. Bioselulosa juga 

mempunyai kerangka jaringan yang sangat baik dan hidrofisilitas yang tinggi 

sehingga dapat digunakan sebagai pembuluh darah buatan yang sesuai untuk 

pembedahan mikro. 

Bioselulosa merupakan polimer alam yang bersifat seperti hidrogel yang 

diperoleh dari polimer sintetik yakni memperlihatkan kandungan air yang tinggi 

(98-99%), daya serap cairan baik, tidak alergenik dapat disterilisasi tanpa 

mempengaruhi karakteristik dari bahan tersebut, karena karakteristiknya mirip 

seperti kulit manusia, bioselulosa dapat digunakan sebagai pengganti kulit untuk 

merawat luka bakar yang serius. 
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2.4 Kitin dan Kitosan 

2.4.1 Kitin 

Kitin adalah biopolimer polisakarida dengan rantai panjang, tersusun dari 

2000-3000 monomer (asetamida-2-dioksi-D-glukosa) yang terangkai dengan 

ikatan 1,4-β-gliksida. Kitin memiliki rumus molekul C18H26N2O10 dengan berat 

molekul 1,2 x 10-6 Dalton. 

 

Gambar 2.3 Struktur kitin 

Adanya kitin dapat dideteksi dengan reaksi warna Van Wesslink. Pada cara 

ini kitin direaksikan dengan I2-KI yang memberikan warna coklat, kemudian jika 

ditambahkan asam sulfat warnanya berubah menjadi violet. Perubahan warna dari 

coklat menjadi violet menunjukkan reaksi positif adanya kitin. Kitin tersedia 

berlebih di alam dan banyak ditemukan pada hewan tingkat rendah, jamur, insekta 

dan golongan Crustasea seperti udang, kepiting dan kerang dan prosentase kitin 

yang terkandung sesuai tempat hidupnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.4 Prosentase kitin dalam beberapa organisme 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Kitin adalah polisakarida struktural yang digunakan untuk menyusun 

eksoskleton dari artropoda (serangga, laba-laba, krustase, dan hewan-hewan lain 

sejenis). Kitin tergolong homopolisakarida linear yang tersusun atas residu N-

asetilglukosamin pada rantai beta dan memiliki monomer berupa molekul glukosa 

dengan cabang yang mengandung nitrogen. Kitin murni mirip dengan kulit, 

namun akan mengeras ketika dilapisi dengan garam kalsium karbonat. Kitin 

membentuk serat mirip selulosa yang tidak dapat dicerna oleh vertebrata. 

Kitin adalah polimer yang paling melimpah di laut. Sedangkan pada 

kelimpahan di muka bumi, kitin menempati posisi kedua setelah selulosa. Hal ini 

No. Sumber Kitin Persentase kitin 

1 Cumi-cumi 3-20% 

2 Jamur  5-20% 

3 Udang 15-20% 

4 Kalajengking 30% 

5 Kumbang air 37% 

6 Laba-laba 38% 

7 Kecoa 35% 

8 Cacing 20-38% 

9 Ulat sutra 44% 

10 Kepiting  70% 
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karena kitin dapat ditemukan di berbagai organisme eukariotik termasuk serangga, 

moluska, krustase, fungi, alga, dan protista.  

2.4.2 Kitosan 

Kitosan adalah bentuk deasetilasi kitin yang merupakan polimer rantai 

panjang glukamin (β-1,4-2 amino -2-dioksil-D-glukosa), memiliki rumus molekul 

[C6H11NO4]n dengan bobot molekul 2.5 x 10-5 Dalton. Kitosan berbentuk serpihan 

putih kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa. Kitosan tidak larut dalam air, 

dalam larutan basa kuat, dalam asam sulfat, dalam pelarut-pelarut organik seperti 

alkohol, aseton, dalam dimetilformamida dan dalam dimetilsulfoksida. Kitosan 

juga sedikit larut dalam asam klorida dan dalam asam nitrat, larut dalam asetat 1-

2% dan mudah larut dalam asam format 0,2-1%. 

Jika sebagian besar gugus asetil pada kitin disubstitusi oleh hidrogen maka 

akan terbentuk kitosan. Pelepasan gugus asetil seperti pada gambar 2.4 tersebut 

lebih disebabkan oleh basa kuat yang dicampurkan dalam proses deasetilasi atau 

sering disebut transformasi kitin menjadi kitosan 

 

Gambar 2.4 Transformasi Kitin menjadi Kitosan 
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Kitosan dapat diperoleh dengan mengkonversi kitin, sedangkan kitin sendiri 

dapat diperoleh dari cangkang udang. Isolasi kitin biasanya dilakukan dengan 

dalam tiga tahap yaitu : (1) tahap deproteinasi yaitu penghilangan protein; (2) 

tahap demineralisasi yaitu penghilangan mineral; (3) tahap depigmentasi yaitu 

pemutihan. Kemudian kitosan diperoleh dengan deasetilasi kitin. 

Deproteinasi menggunakan natrium hidroksida lebih sering digunakan karena 

lebih mudah dan efektif. Pada pemisahan protein menggunakan natrium 

hidroksida, protein diektraksi sebagai natrium protenat yang larut. Secara umum 

larutan NaOH 3,5% dengan suhu 65-85 oC selama waktu ekstraksi 1-2 jam dapat 

mengurangi kadar protein dalam cangkang kepiting secara efektif. 

Tahap demineralisasi merupakan proses penghilangan mineral yang 

terkandung dalam cangkang kepiting. Kandungan mineral utamanya adalah 

CaCO3 (kalsium karbonat) dan Ca3(PO)4 (kalsium phospat). Mineral kalsium 

karbonat pada cangkang kepiting lebih mudah dipisahkan dibandingkan protein, 

karena garam anorganik ini hanya terikat secara fisika. 

Proses demineralisasi dengan menggunakan asam klorida sampai CO2 yang 

terbentuk hilang kemudian didiamkan 24 jam pada suhu kamar. Reaksi yang 

terjadi adalah sebagai berikut : 

 CaCO3(s) + 2 HCl(aq)  CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(s)   (2.2) 

Ca(PO4)2(s) + 6 HCl(aq)  3CaCl2(aq) + 2H3PO(l)   (2.3) 

Proses depigmentasi sesungguhnya telah berlangsung saat pencucian residu sesuai 

dengan proses deproteinasi atau demineralisasi yang dilakukan. 
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Deasetilasi kitin dilakukan dengan cara menghilangkan gugus asetil (-

COCH3-) pada gugus asetil amino bebas kitosan dengan ikatan kuat antara ion 

nitrogen dan gugus karboksil, sehingga pada proses deasetilasi digunakan larutan 

natrium hidroksida konsentrasi 40% - 50% dan suhu yang tinggi 100-150 oC 

untuk mendapatkan kitosan dari kitin. 

 

2.5 Interaksi Pembentukan Material 

 Gaya tarik antara molekul dapat terjadi apabila muatan positif dan negatif 

pada molekul yang berlainan letaknya relatif agak berjauhan. Gaya tarik antar 

molekul digolongkan atas: 

a. Gaya tarik-menarik dipol sesaat-dipol terimbas (gaya London). 

Peluang untuk menemukan elektron di daerah tertentu adalah pada orbital. 

Elektron senantiasa bergerak pada orbital. Perpindahan elektron dari suatu daerah 

ke daerah lainnya menyebabkan suatu molekul yang secara normal bersifat non-

polar menjadi polar sehingga terjadi dipol sesaat. Dipol sesaat pada suatu molekul 

dapat mengimbas molekul di sekitarnya sehingga membentuk suatu dipol 

terimbas, terjadi gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah. Hal ini 

dikemukakan oleh Fritz London dari Jerman, sehingga disebut gaya London (gaya 

dispersi). Gaya London adalah gaya yang relatif lemah. 

b. Gaya tarik dipol-dipol 

Molekul yang sebaran muatannya tidak simetris bersifat polar mempunyai 

dua ujung yang bermuatan atau dipol. Dalam zat polar, molekul-molekulnya 

cenderung menyusun diri dengan ujung (positif) berdekatan dengan ujung 
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(negatif) dari molekul didekatnya menghasilkan suatu gaya tarik-menarik yang 

disebut dengan gaya tarik-menarik dipol-dipol. Gaya tarik dipol-dipol lebih kuat 

apabila dibandingkan dengan gaya London, gaya dipol-dipol dan gaya London 

disebut juga gaya Van der Walls. 

c. Ikatan Hidrogen 

Ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara 

dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat 

dari kebanyakan gaya antarmolekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan 

kovalen dan ikatan ion. Ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki 

atom N, O, atau F yang mempunyai pasangan elektron bebas (lone pair electron). 

Hidrogen dari molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas ini 

membentuk suatu ikatan hidrogen dengan besar ikatan bervariasi mulai dari yang 

lemah (1-2 kJ mol-1) hingga tinggi (>155 kJ mol-1). 

Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas 

antara atom-atom dalam molekul tersebut. Semakin besar perbedaannya, semakin 

besar ikatan hidrogen yang terbentuk. 

Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar 

ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun, khusus pada air (H2O), 

terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya jumlah total ikatan 

hidrogennya lebih besar daripada asam florida (HF) yang seharusnya memiliki 

ikatan hidrogen terbesar (karena paling tinggi perbedaan elektronegativitasnya) 

sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam florida. 
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