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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Surfaktan atau surface active agent adalah senyawa amfifatik yang terdiri 

atas komponen hidrofilik dan hidrofobik serta memiliki kemampuan menurunkan 

tegangan permukaan dua fase dengan kepolaran berbeda. Kemampuan tersebut 

menjadikan surfaktan digunakan hampir diseluruh bidang industri mulai dari 

industri petroleum, farmasi, kosmetika hingga industri makanan. Sebagian besar 

dari surfaktan yang digunakan merupakan surfaktan sintetik yang berasal dari 

derivat minyak bumi (Desai and Banat, 1997). Pada beberapa tahun terakhir ini, 

pemanfaatan surfaktan sintetik secara luas dalam berbagai bidang industri 

dianggap tidak menguntungkan lagi. Hal ini dikarenakan surfaktan sintetik 

mengandung komponen kimia derivat minyak bumi yang dinilai tidak ramah 

terhadap lingkungan. Komponen ini menjadikan surfaktan sintetik tidak dapat 

didegradasi secara alamiah serta memiliki kandungan toksik yang tinggi. Untuk 

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih buruk, maka perlu 

digunakan surfaktan alternatif yang ramah terhadap lingkungan dimana salah 

satunya adalah biosurfaktan (Banat et al., 2000). 

Biosurfaktan merupakan makromolekul ekstraseluler yang dapat 

diproduksi oleh bakteri, yeast maupun kapang pada berbagai kondisi substrat. 

Sama halnya dengan surfaktan sintetik, biosurfaktan juga memiliki kemampuan 

menurunkan tegangan permukaan suatu fase zat (Raza et al., 2005). Namun, 
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dibandingkan dengan surfaktan sintetis, biosurfaktan memiliki beberapa 

keunggulan di antaranya mampu didegradasi secara alamiah, mempunyai 

toksisitas yang rendah, mampu bekerja efektif sekalipun dalam kondisi temperatur 

maupun pH yang ekstrim dan menunjukkan kesesuaian lingkungan yang lebih 

baik (Desai and Banat, 1997). Selain itu, bila dibandingkan dengan surfaktan 

sintetis yang tidak ramah lingkungan, biosurfaktan tidak berbahaya bagi tubuh 

sehingga dapat diaplikasikan dalam banyak industri kosmetika dan makanan. 

Biosurfaktan juga memiliki sistem kerja spesifik yang dapat digunakan dalam 

proses detoksifikasi zat-zat tertentu tanpa mempengaruhi zat lainnya, semisal 

dalam bidang lingkungan seperti bioremediasi, dispersi tumpahan minyak dan 

penanganan limbah (Kosaric, 1992). Walaupun telah terjadi peningkatan 

ketertarikan, biosurfaktan dinilai belum mampu sepenuhnya bersaing dengan 

surfaktan sintetis (Banat et al, 2010). 

Peneliti Puslit Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam 

harian Kompas (2010) menyatakan bahwa kebutuhan surfaktan di Indonesia 

mencapai sekitar 95.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi dalam 

negeri hanya mampu memproduksi sekitar 55.000 ton per tahun sehingga 44.500 

ton lainnya masih harus diimpor dari negara lain. Kebutuhan ini diprediksi akan 

meningkat lima kali lipat hingga mencapai sekitar 438.000 ton sehari pada tiga 

tahun mendatang. Itu artinya Indonesia harus mengimpor sekitar 223.000 ton 

surfaktan untuk memenuhi kebutuhannya mengingat kapasitas produksi surfaktan 

oleh industri dalam negeri yang masih rendah. Sebagian besar dari surfaktan yang 

dipakai di Indonesia tersebut masih merupakan surfaktan sintesis. Kurangnya 
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optimalisasi proses produksi serta kurangnya ketertarikan investasi industri dalam 

negeri terhadap biosurfaktan turut menjadi pemicu pemakaian surfaktan sintetis. 

Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengoptimalan produksi biosurfaktan 

dalam negeri. Biosurfaktan akan mampu sepenuhnya menggantikan surfaktan 

sintetis hanya jika biaya yang dibutuhkan untuk bahan baku dan proses 

produksinya rendah (Maneerat, 2005). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan proses 

produksi biosurfaktan adalah dengan menekan biaya produksi yang selama ini 

masih tinggi. Ada empat hal utama yang harus difokuskan dalam menekan biaya 

produksi yang tinggi yakni mikroba (dipilih dan disesuaikan untuk menghasilkan 

produk  biosurfaktan dalam jumlah yang besar), proses produksi (dipilih dan 

disesuaikan dengan modal operasional yang rendah), sustrat pertumbuhan 

mikroba (disesuaikan dengan proses produksi yang berbiaya rendah) dan yang 

terakhir adalah pengelolaan produk biosurfaktan yang dihasilkan (Kosaric et al., 

1984). Di antara empat hal tersebut, substrat pertumbuhan mikroba lebih sering 

menjadi fokus dalam menekan biaya produksi. Hal ini dikarenakan baku yang 

murah akan mempengaruhi sebanyak 50% dari total biaya produksi (Nitschke et 

al., 2004). Gula cair merupakan salah satu produk pertanian yang murah dan 

mudah ditemukan serta memiliki kandungan gula yang relatif stabil sebagai 

sumber karbon bagi mikroba menjadikannya sebagai alternatif substrat dalam 

proses produksi biosurfaktan (Mulligan and Gibbs, 1993). Salah satu prinsip 

terpenting dalam pengembangan bioteknologi adalah menghasilkan produk 

metabolit maksimum dengan biaya substrat yang minimum (Cazetta et al., 2005 
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dalam Onbasli dan Aslim, 2009). Selain itu, dalam mengoptimalkan produksi 

biosurfaktan oleh mikroba faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti jenis 

bakteri dan faktor lingkungan semisal waktu inkubasi juga harus diperhatikan 

(Desai dan Banat, 1997).  

Pada penelitian terdahulu, Richana (2002) telah berhasil mengisolasi 

biosurfaktan dari isolat lokal Bacillus sp. BMN-14 yang ditumbuhkan pada 

substrat gula hasil hidrolisis pati dengan konsentrasi 1,94 g/L. Biosurfaktan yang 

dihasilkan Bacillus sp. BMN-14 mampu menurunkan tegangan permukaan 

supernatan kultur mencapai 33,5 dyne/cm (Richana et al., 2002). Dari penelitian 

ini, dapat diketahui bahwa bakteri dari genus Bacillus memiliki potensi yang  

besar dalam memproduksi biosurfaktan dengan memanfaatkan gula cair. Namun, 

sampai saat ini belum ada penelitian lebih lanjut tentang kemampuan produksi 

biosurfaktan oleh bakteri Bacillus subtilis 3KP pada substrat gula hasil hidrolisis 

yang diorientasikan pada pengembangan proses produksi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui konsentrasi minimum gula cair yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

optimal bakteri Bacillus subtilis 3KP dan waktu inkubasi tercepat dengan tingkat 

produksi biosurfaktan tertinggi serta kombinasi yang tepat antara konsentrasi gula 

cair dan waktu inkubasi yang cepat sehingga didapatkan produksi biosurfaktan 

secara optimal dari bakteri Bacillus subtilis 3KP. Pada akhirnya, diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya pengembangan produksi 

biosurfaktan dari isolat lokal Bacillus subtilis 3KP dengan biaya produksi yang 

murah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang permasalahan di 

atas adalah sebagai berikut. 

1. Apakah konsentrasi gula cair berpengaruh terhadap produksi biosurfaktan 

oleh Bacillus subtilis 3KP? 

2. Apakah waktu inkubasi berpengaruh terhadap produksi biosurfaktan oleh 

Bacillus subtilis 3KP?  

3. Apakah kombinasi konsentrasi gula cair dan waktu inkubasi berpengaruh 

terhadap produksi biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP?   

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Bakteri Bacillus subtilis 3KP merupakan bakteri heterotrof yang dalam 

hidupnya menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon. Gula cair 

merupakan suatu bahan yang mengandung senyawa organik yakni gula (glukosa) 

yang relatif stabil untuk digunakan sebagai sumber karbon dalam pertumbuhan 

bakteri. 

Produksi biosurfaktan dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan lama 

waktu inkubasi yang ditandai dengan penurunan nilai tegangan permukaan 

supernatan kultur serta adanya aktivitas emulsifikasi hidrokarbon oleh supernatan 

kultur. Kombinasi yang tepat antara konsentrasi substrat dengan lama waktu 

inkubasi akan menghasilkan biosurfaktan dengan optimal. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka diasumsikan bahwa konsentrasi substrat, 

lama waktu inkubasi serta kombinasi keduanya akan berpengaruh terhadap 

produksi biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis kerja 

Jika konsentrasi konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi, dan 

kombinasi antara konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi akan 

berpengaruh terhadap produksi biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP, maka 

dengan konsentrasi konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi, dan kombinasi 

antara konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi yang berbeda akan 

menghasilkan produksi biosurfaktan dengan tingkatan yang berbeda.  

1.4.2 Hipotesis statistik 

1. Ho1 : tidak ada pengaruh konsentrasi gula cair terhadap produksi 

biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP 

Ha1 : ada pengaruh konsentrasi gula cair terhadap produksi 

biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP  

2. Ho2 : tidak ada pengaruh waktu inkubasi terhadap produksi 

biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP  

Ha2 : ada pengaruh waktu inkubasi terhadap produksi biosurfaktan 

oleh Bacillus subtilis 3KP 
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3. Ho3 : tidak ada pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair dan waktu 

inkubasi terhadap produksi biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 

3KP 

Ha3 : ada pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair dan waktu 

inkubasi terhadap produksi biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 

3KP 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. mengetahui adanya pengaruh konsentrasi gula cair terhadap produksi 

biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP, 

2. mengetahui adanya pengaruh waktu inkubasi terhadap produksi 

biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP,  

3. mengetahui adanya pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair dan waktu 

inkubasi terhadap produksi biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP.  

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah tentang 

kombinasi konsentrasi gula cair dan waktu inkubasi yang tepat dalam produksi 

biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan 

sebagai acuan dalam upaya pengembangan produksi biosurfaktan oleh bakteri 

Bacillus subtilis 3KP untuk pengembangan produk biosurfaktan dengan waktu 

produksi yang singkat dan biaya produksi yang murah. 
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