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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Surfaktan 

Surfaktan (surface active agent) merupakan molekul amfifatik yang terdiri 

atas gugus hidrofilik dan hidrofobik sehingga dapat berada di antara cairan dengan  

sifat polar dan ikatan hidrogen yang berbeda seperti minyak dan air. Surfaktan 

mampu mereduksi tegangan permukaan dan membentuk mikroemulsi sehingga 

hidrokarbon dapat larut di dalam air atau sebaliknya (Desai and Banat, 1997). 

Sifat kimia surfaktan memiliki kemampuan untuk mengemulsi komponen-

komponen yang mempunyai kelarutan yang rendah. Surfaktan diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok yaitu surfaktan sintetik dan biosurfaktan (Hamme et al., 

2003). 

2.1.1 Definisi biosurfaktan 

Biosurfaktan merupakan makromolekul ekstra seluler yang diproduksi 

oleh bakteri, yeast maupun kapang pada berbagai kondisi substrat (Raza et al., 

2005). Senyawa ini bersifat amfifatik yakni memiliki komponen hidrofilik dan 

hidrofobik serta memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan. 

Kemampuan setiap jenis biosurfaktan dalam menurunkan tegangan permukaan 

tidaklah sama satu sama lain dikarenakan bergantung pada struktur molekulernya 

(Desai and Desai, 1993). 

Bagian hidrofobik dari biosurfaktan merupakan rantai panjang yang 

berasal dari asam lemak, hidroksi asam lemak, atau α-alkil-β-hidroksi asam 
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lemak. Sedangkan bagian hidrofilik dari biosurfaktan dapat berupa karbohidrat, 

asam amino, peptida, fosfat, asam karboksilat, alkohol dan lain sebagainya (Desai 

and Desai, 1993). 

2.1.2 Jenis biosurfaktan dan mikroba penghasilnya 

Berbeda halnya dengan surfaktan sintetis yang pengelompokannya 

didasarkan pada sifat polaritasnya, biosurfaktan diklasifikasikan berdasarkan  

komposisi kimia dan jenis mikroba yang menghasilkannya (Desai and Desai, 

1993). Produk biosurfaktan dapat diproduksi oleh bakteri, yeast maupun kapang 

(Raza et al., 2005). 

Muthusamy et al (2008) memaparkan bahwa terdapat lima kelompok 

utama dalam biosurfaktan, yaitu glikolipida, lipopeptida dan lipoprotein, asam 

lemak dan fosfolipida, surfaktan polimer dan biosurfaktan partikular. Berikut 

merupakan tabel jenis-jenis biosurfaktan beserta bakteri yang menghasilkannya. 

Tabel 2.1. Jenis mikroba serta biosurfaktan yang dihasilkan 

Jenis Biosurfaktan Jenis Mikroba  
A. Glikolipida 

 
Trehalosa mykolat 

 

Arthrobacter paraffineus 

Mycobacterium phlei  

Rhodococcus crythropolis 

Trehalosa ester Mycobacterium fortitum 

Micromonospora sp 

Mycobacterium smegmatis 

Mycobacterium paraffinicum 
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Mono-, Di-, dan Trisakarida mykolat Arthrobacter sp. 

Corynebacterium diphtheriae 

Mycobacterium smegmatis 

Arthrobacter sp. 

Rhamnolipida Pseudomonas sp. 

Pseudomonas aeruginosa 

Sophorolipida Candida spp. 

Torulopsis petrophilum 

Torulopsis apicola 

Torulopsis bombicola 

B. Fosfolipida dan Asam Lemak 
 

Fosfolipida dan asam lemak 

 

Candida spp. 

Corynebacterium spp. 

Micrococcus spp. 

Fosfolipida Acinetobacter spp. 

Aspergillus spp. 

Thiobacillus thioxidans 

C. Lipopeptida dan Lipoprotein 
 

Gramiciden 

 

Bacillus brevis 

Polymyxin Bacillus polymyxa 

Ornithin – lipida Pseudomonas rubescens 

Ceripilin Gluconobacter cerinus 

Lysin – lipida Agrobacterium tumefaciens 

Streptomyces sioyaensis 
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Surfaktin – subtilysin Bacillus subtilis 

Peptida lipida Bacillus licheniformis 

Viscosin Pseudomonas fluorescens 

Serrawettin Serratia marcescens 

D. Surfaktan Polimer 

Lipo hetero polisakarida 

 

Arthrobacter calcoaceticus RAG-1 

Hetero polisakarida Arthrobacter calcoaceticus A2 

Polisakarida protein Arthrobacter calcoaceticus strains 

Candida lipolytica 

Manno – protein Saccharomyces cerevisiae 

Karbohidrat protein Candida petrophilum 

Endomycopsis lipolytica 

Mannan – komplek lipida Candida tropicalis 

Mannosa/erythrosa-lipida Shizonella melanogramma 

Ustilago maydis 

Kompleks karbohidrat-protein-lipida Debaryomyces polymorphus  

Pseudomonas spp. 

Pseudomonas fluorescens 

E. Biosurfaktan Partikular 

Membran vesikula 

 

Acinetobacter sp. H01-N 

Fimbriae Acinetobacter calcoaciticus 

Seluruh bagian sel Berbagai jenis mikroba 

Sumber : Desai and Desai (1993). 
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2.1.3 Aplikasi biosurfaktan dalam kehidupan 

Biosurfaktan merupakan salah satu produk bioteknologi penting dengan 

medan aplikasi yang sangat luas dalam berbagai bidang industri. Biosurfaktan 

begitu diminati dalam berbagai aspek industri adalah karena senyawa ini memiliki 

kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antar 

permukaan, membantu pembasahan serta penetrasi, membantu penyebaran, 

menyebabkan hidrofobisitas dan hidrofilitas, meningkatkan pertumbuhan 

mikroba, pemisahan logam, dan bersifat sebagai zat anti mikroba (Kosaric, 2001). 

Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh biosurfaktan di antaranya adalah 

biosurfaktan dapat didegradasi secara alami, mempunyai biokompatibilitas, 

umumnya mempunyai toksisitas yang lebih rendah, dapat diproduksi dengan 

bahan baku yang murah, dapat digunakan sebagai kontrol lingkungan, mempunyai 

spesifitas yang tinggi, serta efektif dalam suhu, pH, dan salinitas yang ekstrem 

sekalipun (Kosaric, 1992). 

Selain itu, biosurfaktan juga tidak berbahaya bagi tubuh yang 

memungkinkannya untuk diaplikasikan dalam banyak industri kosmetik dan 

makanan, mempunyai sistem kerja yang spesifik sehingga dapat digunakan dalam 

proses detoksifikasi zat-zat tertentu tanpa mempengaruhi zat lainnya, serta sangat 

cocok untuk aplikasi di lingkungan seperti bioremediasi, dispersi tumpahan 

minyak dan penanganan limbah (Kosaric, 1992; Nitschke and Pastore, 2004). 

Sementara itu di bidang medis, biosurfaktan bermanfaat sebagai antibakteri, 

antifungi, dan antivirus serta agen pelekat untuk vaksin dan terapi gen (Rodrigues 

et al., 2006(a)). Dengan berbagai kelebihan tersebut, maka tidak menutup 
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kemungkinan suatu saat biosurfaktan akan menggantikan penggunaan surfaktan 

sistetis dalam dunia industri. 

 

2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Biosurfaktan 

Proses produksi biosurfaktan oleh mikroba dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, diantaranya adalah jenis mikroba penghasil biosurfaktan, substrat 

pertumbuhan, sumber nutrisi (makro dan mikro elemennya) serta kondisi 

pertumbuhan (Bertrand et al., 1997 dalam Ulum, 2004). Kondisi lingkungan 

seperti PH, temperatur serta salinitas juga menjadi faktor penting dalam proses 

produksi biosurfaktan (Mulligan and Gibbs, 1993). 

2.2.1 Substrat pertumbuhan 

Semua mikroorganisme dalam pertumbuhannya membutuhkan sumber 

karbon, htdrogen, nitrogen, oksigen serta sedikit fosfor dan sulfur (Mulligan and 

Gibbs, 1993). Ketersediaan, kestabilan dan variabilitas komponen penyusun 

medium yang digunakan merupakan hal yang penting dalam proses produksi zat 

aktif permukaan oleh mikroorganisme. Perbedaan yang kecil saja dalam kuantitas 

suatu nutrisi dapat berpengaruh terhadap aktivitas sel. 

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Haddad et 

al. (2009) dimana bakteri Bacillus subtilis HOB2 diujikan pada berbagai macam 

kondisi sumber karbon dan nitrogen dalam proses produksi biosurfaktan untuk 

mendapatkan standar produksi maksimumnya. Bacillus subtilis HOB2 terbukti 

mampu memanfaatkan sukrosa, glukosa, maltosa, pati, dan manitol dalam 

memproduksi biosurfaktan. Akan tetapi jenis bakteri ini tidak dapat tumbuh dan 
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memproduksi biosurfaktan ketika heksadekan dan minyak mentah digunakan 

sebagai sumber karbon dalam media pertumbuhannya. Produksi biosurfaktan juga 

dipengaruhi oleh sumber nitrogen. Dari hasil penelitian ini, Bacillus subtilis 

HOB2 lebih menyukai ammonium sulfat sebagai sumber nitrogennya sedangkan 

Candida tropicalis, Pseudomonas aeruginosa CFTR.6 dan Pseudomonas 

aeruginosa 44T lebih menyukai sodium nitrat. 

2.2.2 Sumber nutrisi (mikro elemen) 

Mikroelemen berfungsi dalam sintesis koenzim, enzim, pengaturan 

osmosis, membentuk membran sel dan garam-garam. Dalam pertumbuhannya, 

mikroorganisme membutuhkan sejumlah mikroelemen meskipun dalam jumlah 

yang sedikit. Senyawa mikroelemen itu meliputi besi, mangan, seng, kobalt, dan 

iodium (Lechninger, 1997). Keberadaan mikroelemen dengan konsentrasi tertentu 

dapat merangsang produksi biosurfaktan. Seperti yang dilaporkan Desai and 

Banat (1997) bahwa justru terbatasnya fosfat dapat merangsang produksi 

biosurfaktan pada Pseudomonas aeruginosa. Selain itu, adanya unsur besi dalam 

media pertumbuhan telah mampu menaikkan produksi rhamnolipid menjadi tiga 

kali lipat. 

2.2.3 Kondisi pertumbuhan dan faktor lingkungan 

Kondisi pertumbuhan serta faktor lingkungan seperti pH, temperatur, 

agitasi dan ketersediaan oksigen dapat mempengaruhi produksi biosurfaktan oleh 

mikroba dalam pertumbuhan atau aktivitas selulernya (Desai and Banat, 1997). 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Pruthi and Cameotra (1997). 

Penelitiannya menunjukkan bahwa produksi biosurfaktan jenis serrawettin oleh 
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strain Serratia marcescens akan mencapai maksimum dan stabil pada saat 

temperatur berkisar antara 60 C hingga 120 C dan jika pH medium berkisar 

antara 10-12. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa temperatur 

serta pH medium memainkan peranan yang sangat penting dalam proses produksi 

biosurfaktan. 

Di samping itu, pembentukan biosurfaktan oleh sel juga dipengaruhi oleh 

konsentrasi garam serta kadar oksigen. Kadar oksigen yang paling baik yaitu 

kondisi yang terbatas. Pada kultur dengan oksigen yang terbatas, biosurfaktan 

yang terbentuk dapat menurunkan tegangan permukaan hingga mencapai 30 

mN/m di mana pada kondisi aerob penuh atau anaerob hanya mencapai 40 mN/m 

(Jenny and Deltrieu, 1993). 

 

2.3 Produksi Biosurfaktan Dalam Perspektif Ekonomi 

Setiap tahunnya, penggunaan surfaktan meningkat kurang lebih 2% - 3% 

dimana industri perminyakan berperan sebagai pengguna terbanyak. Dalam 

berbagai bidang penggunaannya, pemilihan surfaktan tidak lepas dari dua aspek 

yakni harga komoditas yang lebih murah dan kekhususan sifat kimianya. Selain 

itu, karakteristik tambahan yang menjadi perhatian konsumen meliputi kelarutan, 

kemampuan menurunkan tegangan permukaan, CMC (Critical Micelle 

Concentration) yang rendah, kemampuan seperti deterjen, kemampuan 

membasahi, dan kapasitas busa. Karena itulah, beragam varietas surfaktan 

berkembang dengan permintaan pasar yang tinggi (Mulligan dan Gibbs, 1993). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Konsentrasi GUla Cair dan Waktu Inkubasi Terhadap Produksi ... Zahroh, Fathimatuz



22 
 

Seiring dengan permintaan pasar akan surfaktan yang terus meningkat, 

ketertarikan konsumen terhadap penggunaan biosurfaktan pun ikut meningkat. 

Namun, walaupun telah terjadi peningkatan ketertarikan, biosurfaktan dinilai 

belum mampu sepenuhnya bersaing dengan surfaktan sintetis. Hal ini dikarenakan 

adanya keterbatasan dalam hal biaya proses produksi serta kapasitas produksinya 

(Banat et al, 2010). Berbagai strategi ekonomi perlu dikembangkan agar dapat 

bersaing dengan surfaktan sintetis (Maneerat, 2005; Mulligan and Gibbs, 1993). 

Di antara sekian strategi yang dapat diterapkan adalah pemilihan sumber karbon 

yang murah dan efisiensi waktu inkubasi. 

Tabel 2.2.  Perbandingan harga biosurfaktan dari beberapa mikroba dengan 
surfaktan sintetis 

 

Jenis surfaktan Harga ($/Kg) 

Biosurfaktan 

Biosurfaktan R. erythropolis 12,20 

Biosurfaktan P. aeruginosa 5,90 

Biosurfaktan T. bombicola 2,80 

Biosurfaktan B. subtilis 20,32 

Surfaktan sintetis 
Deterjen Alkylate dodecylbenzene 
(LABS) 1,03 

Sodium lauryl sulfat (SLS/SDS) 0,95 

 Sumber : Mulligan dan Gibbs (1993) 
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2.3.1 Pemilihan sumber karbon 

Penggunaan biosurfaktan secara komersial selalu terbentur oleh biaya 

proses produksi yang terlalu tinggi. Pemilihan bahan baku sebagai sumber karbon 

sangat penting dalam produksi biosurfaktan dikarenakan kaitannya dengan 

penurunan harga penjualan dimana harga bahan baku yang digunakan akan 

mempengaruhi total biaya produksi (Banat et al, 2010). Biaya bahan baku sangat 

menentukan sebesar 10% - 50% dari total biaya akhir produksi. Contoh sumber 

karbon yang sering digunakan adalah hidrokarbon, karbohidrat, dan minyak sayur 

(Mulligan and Gibbs, 1993). 

Pemilihan substrat sebagai sumber karbon juga harus memperhatikan 

bahwa perbedaan sumber karbon yang digunakan dapat berpengaruh pada 

komposisi biosurfaktan yang dibentuk dan jalur reproduksinya (Mulligan and 

Gibbs, 1993; Makkar and Cameotra, 1997). Salah satu jenis substrat yang 

potensial namun tidak mahal adalah gula cair hasil hidrolisis.  

2.3.2 Efisiensi waktu inkubasi 

Sebagai zat aktif permukaan yang merupakan hasil metabolisme 

mikroorganisme, laju kecepatan produksi biosurfaktan bervariasi bergantung pada 

spesies mikroba, substrat pertumbuhan, dan faktor lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Menurut Desai (1987) dalam 

Ni’matuzahroh et al. (2008), pola laju  produksi biosurfaktan oleh 

mikroorganisme antara lain sebagai berikut : 
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a. produk biosurfaktan diproduksi seiring dengan pertumbuhan mikroba 

dan kuantitas produk biosurfaktan yang dihasilkan berbanding lurus 

dengan penambahan biomassa mikroorganisme 

b. produk biosurfaktan diproduksi ketika fase pertumbuhan mencapai 

eksponensial (logaritma) dan produksinya mencapai maksimum saat 

fase pertumbuhan mikroorganisme mendekati stasioner 

c. produk biosurfaktan dihasilkan pada saat pertumbuhan 

mikroorganisme mencapai fase eksponensial akhir dan akan 

meningkat terus meskipun fase pertumbuhan mikroorganisme 

mendekati penurunan 

d. produk biosurfaktan yang dihasilkan tidak mengiringi pola 

pertumbuhan mikroorganisme dan tidak bisa diikuti polanya. 

Pemahaman tentang korelasi antara daya produksi biosurfaktan dan waktu 

inkubasi sangat penting untuk mengungkap beberapa hal terkait dengan 

biosurfaktan di antaranya pengelompokan biosurfaktan sebagai metabolit primer 

atau sekunder. Dalam upaya pengembangan  produksi biosurfaktan dalam dunia 

industri, efisiensi waktu inkubasi pada setiap variabel produksi lainnya sangat 

dibutuhkan, mengingat semakin cepat laju produksi semakin banyak hasil yang 

didapatkan (Ni’matuzahroh et al., 2010). 

 

2.4 Tinjauan Tentang Gula Cair 

Gula  cair atau yang juga dikenal dengan sirup glukosa merupakan suatu 

larutan yang dibuat melalui proses hidrolisis pati dengan hidrolisis asam atau 
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dengan cara enzimatis. Gula cair adalah salah satu produk bahan pemanis 

makanan dan minuman yang berbentuk cairan, tidak berbau dan tidak berwarna 

tetapi memiliki rasa manis yang tinggi. Berbeda dengan gula pasir atau sukrosa 

yang merupakan gula disakarida dan terdiri atas ikatan glukosa dan fruktosa. Gula 

cair merupakan gula monosakarida yang terdiri atas satu monomer yaitu glukosa 

(D-glukosa, maltosa, dan polimer D-glukosa). Dengan kandungan tersebut, 

bukanlah tidak mungkin gula cair dapat digunakan sebagai substrat pertumbuhan 

bakteri Bacillus subtilis 3KP dalam memproduksi biosurfaktan (Richana, 2006).  

Gula cair pertama kali digunakan sebagai pengganti gula pada masa 

kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Gula cair ini dibuat dengan mereaksikan pati 

dengan asam melalui mekanisme hidrolisis karbohidrat terlebih dahulu untuk 

memecah gula atau oligosakarida yang kemudian digunakan untuk menggandakan 

gula maltosa (atau gula gandum) dimana hasil akhirnya berupa monosakarida 

yaitu glukosa. Gula cair dikenal juga dengan nama glukosa konfeksioner atau 

sirup glukosa (Mardawati, 2010). 

Gula cair telah dimanfaatkan dalam berbagai industri terutama industri 

makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan karena gula cair memiliki banyak 

kelebihan jika dibandingkan dengan sukrosa atau gula pasir antara lain harga gula 

cair yang relatif stabil dan murah serta sifatnya yang tidak akan mengkristal jika 

dilakukan suatu proses dengan pemanasan pada suhu yang tinggi (Richana, 2006). 

2.4.1 Hidrolisis pati 

Pati (starch) merupakan cadangan makanan berupa polisakarida yang 

terdapat pada sebagian besar tanaman, terutama dalam golongan umbi seperti 
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kentang dan pada biji-bijian seperti jagung atau padi. Pati tersusun dari banyak 

unit glukosa. Pati bersifat tidak larut dalam air dingin dan alkohol tetapi larut 

dalam air panas sehingga mengembang dan membentuk pasta. Pati merupakan 

homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Berbagai macam pati tidak 

sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai karbonnya serta apakah rantai 

molekulnya lurus atau bercabang (Richana, 2000). 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin. Amilosa 

mempunyai struktur lurus yang tersusun atas 250-350 unit glukosa dengan ikatan 

α-(1,4)-D-glukosa, sedangkan amilopektin merupakan rantai bercabang yang 

tersusun atas 20-30 unit glukosa dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa (Mardawati, 

2010). 

Hidrolisis pati dapat terjadi karena pengaruh asam atau pengaruh enzim. 

Jika pati dipanaskan dengan penambahan asam maka pati akan terpecah sempurna 

menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yakni dekstrin, dimana nantinya 

dekstrin ini akan terpecah lagi menjadi maltosa (mengandung dua unit glukosa) 

dan pada akhirnya maltosa akan terpecah menjadi glukosa. Sedangkan jika 

melalui mekanisme enzim, enzim yang dapat digunakan untuk mengubah pati 

menjadi glukosa adalah enzim amilase (Richana, 2006). 
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2.5 Tinjauan tentang Bacillus subtilis 3KP 

2.5.1 Klasifikasi 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Bacillaceae 

Genus  : Bacillus 

Spesies  : Bacillus subtilis 3KP 

(Sasongko, 2003) 

2.5.2 Karakteristik 

 

Gambar 1. Sel bakteri Bacillus subtilis 3KP (Ni’matuzahroh, 2003) 

Bacillus subtilis 3KP merupakan bakteri Gram positif yang mempunyai 

koloni berbentuk bulat dengan tepian timbul, berdiameter 2,1 mm, berwarna putih 

dengan struktur dalam halus, bertepi rata, dan berelevasi cembung. Karakter 

mikroskopisnya mempunyai panjang sel tidak lebih dari 3 µm, berbentuk batang 

dengan membentuk sel yang berantai, memiliki endospora terminal atau 
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subterminal, serta bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini menunjukkan hasil positif 

pada uji motilitas, sementara hasil negatif diperoleh saat bakteri ini diuji dengan 

uji Slant dan But, H2S, gas, fermentasi, Mac Concey, Katalase, Oksidase, uji 

Methyl-Red (MR), uji Voges-Proskauer (VP), urease, dan sitrat (Ni’matuzahroh et 

al., 2003).  

 

2.6. Parameter produksi biosurfaktan 

Produksi biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP dapat diuji dengan mengukur 

dua parameter utama, yakni emulsifikasi dan penurunan tegangan permukaan. 

2.6.1 Emulsifikasi 

Secara terminologis, emulsi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang 

tidak stabil secara termodinamik dan terdiri dari paling sedikit dua fase yang tidak 

saling bercampur dimana salah satu di antaranya terdispersi sebagai globul-globul 

dalam fasa cair yang lain. Emulsi dapat dibedakan menjadi emulsi minyak dalam 

air dan emulsi air dalam minyak. Nilai aktivitas emulsifikasi dapat diukur dari 

supernatan hasil sentrifugasi dalam pemisahan sel dan produk biosurfaktan 

(Martin et al., 1969). 

Mekanisme kerja surfaktan sebagai emulgator adalah dengan jalan 

menurunkan tegangan antar permukaan antara air dan minyak sehingga terbentuk 

lapisan film pada permukaan globul-globul fase terdispersi (Ni’matuzahroh et al., 

2008). Karena itulah peristiwa emulsifikasi dapat dikaitkan dengan parameter 

produksi biosurfaktan di mana biosurfaktan tergolong emulsifier yang sangat baik 

dalam kemampuannya mengemulsi substrat.  
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2.6.2 Tegangan permukaan 

Tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan lazim digunakan 

sebagai penanda diproduksinya biosurfaktan oleh mikroorganisme. Adapun yang 

dimaksud dengan permukaan adalah batas antara zat cair atau zat padat dengan 

udara. Sedangkan antar permukaan maksudnya zat cair dengan zat cair lainnya 

yang tidak bercampur atau antara zat padat dengan zat cair. Oleh karena itu, 

tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja sejajar dengan 

permukaan cairan untuk mengimbangi gaya kohesi dari dalam molekul zat cair 

terhadap molekul di permukaan sehingga molekul tersebut tetap berada di 

permukaan. Pengukuran tegangan permukaan dapat dilakukan dengan dua 

metode, yakni : 

 Metode cincin du-Nouy 

 Metode Kapiler (Martin et al., 1969). 

Penelitian ini menggunakan metode cincin du-Nouy dengan alat yang 

disebut tensiometer du-Nouy. 

2.6.3 Produk kasar biosurfaktan 

Produk kasar biosurfaktan dapat diperoleh dengan metode ekstraksi 

pengendapan menggunakan amonium sulfat. Kosaric (1993) melaporkan bahwa 

pengendapan dengan amonium sulfat telah berhasil dilakukan antara lain pada 

senyawa pengemulsi dan biodispersi dari bakteri Acinetobacter spp, bioemulsifier 

dari bakteri Gram negatif, dan pengemulsi dari Bacillus subtilis FE-2. Surfaktin 

dari Bacillus subtilis dan biosurfaktan dari Bacillus licheniformis diperoleh 

melalui pengendapan asam. 
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Penelitian terdahulu tentang isolasi biosurfaktan dari Bacillus subtilis 3KP 

oleh Sasongko (2003) menyimpulkan bahwa isolasi dengan presipitasi 

menggunakan (NH4)2SO4 60 % jenuh memberikan hasil isolasi dengan aktivitas 

penurunan tegangan permukaan yang lebih baik dari pada isolasi dengan ekstraksi 

menggunakan pelarut organik dan pengendapan menggunakan HCl pekat sampai 

pH = 2. Keberhasilan (NH4)2SO4 dalam mengisolasi biosurfaktan Bacillus subtilis 

3KP tidak lepas dari kemampuannya mengurangi aktivitas air sehingga senyawa 

yang diisolasi akan berkurang kelarutannya dalam air dan mengendap. 
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