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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Dari penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh konsentrasi gula 

cair hasil hidrolisis dan waktu inkubasi terhadap produksi biosurfaktan Bacillus 

subtilis 3KP, diperoleh hasil sebagaimana berikut: 

1. Respon pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP pada media dengan berbagai 

jenis konsentrasi gula cair (0, 1, 2, dan 4%) yang diinkubasi selama 0, 1, 2, 

3, 4, dan 5 hari dalam bentuk kurva pertumbuhan. 

2. Produksi biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP pada berbagai jenis 

konsentrasi gula cair (0, 1, 2, dan 4%) setelah diinkubasi selama 0, 1, 2, 3, 

4, dan 5 hari yang dilihat dari nilai tegangan permukaan supernatan kultur, 

nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur terhadap kerosin, dan massa 

hasil ekstraksi produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP. 

Adapun uraian tentang masing-masing data hasil penelitian disajikan dan 

dibahas sebagai berikut : 

4.1 Hasil 

4.1.1 Respon pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP 

Pada penelitian ini, Bacillus subtilis 3KP ditumbuhkan pada media air 

mineral sintetis yang ditambahkan gula cair dengan konsentrasi berbeda-beda (0, 

1, 2, dan 4%) serta lama waktu inkubasi yang berbeda pula yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 

5 hari. Respon pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP terhadap masing-masing 

perlakuan ditunjukkan dengan kurva pertumbuhan dan perubahan nilai pH kultur. 
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4.1.1.1 Kurva pertumbuhan 

Pada kelompok bakteri atau mikroorganisme lain, istilah pertumbuhan 

biasanya mengacu pada pertambahan total massa sel (Schlegel dan Schmidt, 

1994). Pertumbuhan ini diperoleh dengan menggunakan metode hitungan cawan 

(Total Plate Count) dan dinyatakan dalam jumlah koloni per volume (CFU/ml).  

Respon pertumbuhan dan jumlah sel Bacillus subtilis 3KP pada media 

dengan konsentrasi gula cair dan waktu inkubasi yang beragam disajikan dalam 

kurva pertumbuhan pada Tabel 4.1 dan Gambar 3. 

Tabel 4.1.  Rata-rata log jumlah sel bakteri (CFU/mL) yang ditumbuhkan pada 
beragam konsentrasi gula cair dan waktu inkubasi. 

 

 

Gambar 4.  Kurva pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP yang ditumbuhkan pada 
beragam konsentrasi gula cair dan diinkubasi selama 5 hari.  

Hari/Konsentrasi G0 G1 G2 G4 
0 5,75 +  0,32 5,14 +  0,68 6,01 +  0,21 5,64 +  0,17 
1 7,42 +  0,1 7,52 +  0,76 7,69 +  0,36 5,3 +  0,18 
2 9,38 +  0,1 8,76 +  0,88 8,95 +  0,28 8,72 +  0,58 
3 7,72 +  0,3 9,69 +  0,8 9,78 +  0,16 9,00 +  0,29 
4 9,07 +  0,3 11,01 +  0,33 9,82 +  0,1 10,04 +  0,05 
5 9,01 +  0,52 11,45 + 0,98 9,92  + 0,17 10,19 +  0,07 
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Berdasarkan kurva pertumbuhan pada Gambar di atas, dapat diketahui 

bahwa jenis pertumbuhan bakteri pada konsentrasi gula cair 0%, 1% dan 2% 

tampak memiliki pola pertumbuhan awal yang sama, yaitu pertumbuhan bakteri 

berlangsung secara eksponensial tanpa didahului fase lag. Pada pertumbuhan 

dengan konsentrasi gula cair 1% dan 2% (Gambar 4.1), fase eksponensial terus 

berlangsung hingga hari ke-4 dan disusul fase stationer pada hari ke-5. Sedangkan 

pada konsentrasi 0%, fase eksponensial berlangsung hanya sampai pada hari ke-2 

dan dilanjutkan fase stationer memasuki hari ke-3. Hal ini berbeda dengan jenis 

pertumbuhan yang dialami oleh bakteri Bacillus subtilis 3KP pada konsentrasi 4% 

dimana pada pertumbuhannya diawali terlebih dulu dengan fase lag hingga hari 

ke-1 dan disusul fase eksponensial hingga hari ke-4 dan selanjutnya fase stationer 

pada hari ke-5. 

Jumlah pertumbuhan yang paling rendah terlihat pada konsentrasi gula cair 

0% dimana titik pertumbuhan tertinggi hanya mencapai 9,07 CFU/mL sedangkan 

pada konsentrasi 1%, 2% dan 4% titik pertumbuhan tertingginya berturut-turut 

adalah 11,45 CFU/mL, 9,92 CFU/mL dan 10,19 CFU/mL. 

4.1.1.2 Fluktuasi PH selama pertumbuhan bakteri 

Pada penelitian ini, pengamatan fluktuasi nilai pH tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan pola pertumbuhan bakteri.  Di awal, pH kultur Bacillus subtilis 

3KP yang telah diatur pada titik optimum (pH 7) terlihat menurun. Hal ini dapat 

dilihat dari sajian grafik 5 berikut : 
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Gambar 5.  Grafik nilai pH kultur Bacillus subtilis 3KP selama pertumbuhan 
pada media dengan konsentrasi gula cair dan waktu inkubasi yang 
berbeda. 

 

Grafik pada Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH kultur 

selama pertumbuhan berkisar antara 4,5-6,5 sementara pH optimum bagi 

pertumbuhan bakteri secara umum adalah antara 6,5-7,5. Dari seluruh titik waktu 

inkubasi, hanya konsentrasi gula cair 1% pada hari ke-4 yang nilai pH-nya 

menunjukkan angka 4,8, sementara yang lain lebih tinggi. Fluktuasi nilai pH 

dengan rentang pergeseran yang tidak begitu besar ini tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan bakteri. Hal ini dapat terlihat dari Gambar 

4. dimana kurva pertumbuhan bakteri pada konsentrasi gula cair 0%, 1%, 2%, dan 

4% menunjukkan pola yang hampir sama dengan kecepatan fase pertumbuhan 

yang berbeda-beda pada masing-masing konsentrasi. 
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4.1.2 Pengaruh konsentrasi, waktu inkubasi, serta kombinasi konsentrasi 
gula cair dengan waktu inkubasi terhadap produksi biosurfaktan 
Bacillus subtilis 3KP 

 
Terdapat tiga parameter yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta kombinasi keduanya 

terhadap produksi biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP, yaitu nilai tegangan 

permukaan supernatan kultur, nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur dan 

perolehan massa produk kasar biosurfaktan. 

4.1.2.1 Tegangan supernatan 

Hasil uji tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

dijelaskan berdasarkan pengaruh konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta 

kombinasi keduanya. 

a. Pengaruh konsentrasi gula cair terhadap tegangan permukaan 
supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 
 
Untuk mengetahui adanya pengaruh konsentrasi gula cair terhadap nilai 

tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP maka selanjutnya 

data yang didapatkan dianalisis secara statistik. Uji pertama yang dilakukan 

adalah uji Kolgomorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah suatu data 

berdistribusi normal atau tidak dan dilanjutkan dengan Levene’s Test atau uji 

homogenitas untuk mengetahui homogenitas variansi data. Dari kedua uji tersebut 

didapatkan hasil bahwa data yang diujikan berdistribusi normal dan tidak 

homogen. Selanjutnya data dianalisis menggunakan uji Brown Forsythe dengan 

derajat signifikansi (α) = 0,05. Dari hasil uji nilai tegangan permukaan supernatan 

kultur Bacillus subtilis 3KP menggunakan uji Brown Forsythe diperoleh nilai 

probabilitas (p) = 0.000. Dikarenakan nilai probabilitas (p) < (α) 0,05 (signifikan) 
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sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh konsentrasi gula cair terhadap 

nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.2.  Hasil uji konsentrasi gula cair terhadap nilai tegangan permukaan 
menggunakan uji Brown Forsythe. 

 
tegangan permukaan    

 Statistica df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 29.307 3 64.365 .000 
 

Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Games Howell 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

uji Games Howell dapat dilihat (lampiran 9) bahwa perlakuan yang menggunakan 

gula cair dengan konsentrasi 0% memiliki perbedaan yang signifikan terhadap 

perlakuan yang menggunakan gula cair dengan konsentrasi 1%, 2% dan 4%. 

Selain itu, perbedaan yang signifikan juga didapatkan pada perlakuan yang 

menggunakan gula cair dengan konsentrasi 1% terhadap konsentrasi 2%. 

Nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP pada 

berbagai konsentrasi yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.3 dan Gambar 6. 

Tabel 4.3.  Nilai tegangan permukaan supernatan kultur pada berbagai 
konsentrasi gula cair 

 
Konsentrasi 

gula cair 
Rata-rata nilai tegangan 

permukaan (mN/m) 
Rata-rata nilai penurunan 

tegangan permukaan (mN/m) 

0 68,53a ± 2,19 0 

1 61,36b ± 1,8 7,17 

2 58,84cd ± 2,45 9,69 

4 59,56bd ±  2,42 8,97 
Keterangan : simbol huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan antar pengaruh perlakuan. 
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Gambar 6.  Grafik nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 
3KP pada berbagai konsentrasi gula cair. 

 

Dari Tabel 4.3 dan Gambar 6, dapat dilihat bahwa nilai penurunan 

tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP terbesar terdapat 

pada konsentrasi gula cair 2% yakni sebesar 9,69 mN/m. Setelahnya ada 

konsentrasi 4% dengan penurunan tegangan permukaan sebesar 8,97 mN/m.   

b. Pengaruh lama waktu inkubasi terhadap tegangan permukaan 
supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 
 
Data yang didapatkan dianalisis secara statistik untuk mengetahui 

adanya pengaruh lama waktu inkubasi terhadap nilai tegangan permukaan 

supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. Berdasarkan hasil uji awal yang 

dilakukan yakni uji Kolgomorov-Smirnov Test dan uji homogenitas diketahui 

bahwa data nilai tegangan permukaan yang diujikan berdistribusi normal namun 

tidak homogen. Selanjutnya data dianalisis menggunakan uji Brown Forsythe 

dengan derajat signifikansi (α) = 0,05. Dari tersebut diperoleh nilai probabilitas 

a 

b 

cd 
bd 
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(p) = 0.361. Dikarenakan nilai probabilitas (p) > (α) 0,05 (tidak signifikan) 

sehingga H0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh lama waktu inkubasi 

terhadap nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.4.  Hasil uji lama waktu inkubasi terhadap nilai tegangan permukaan 
menggunakan uji Brown Forsythe. 

 
tegangan permukaan    

 Statistica df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 1.116 5 64.738 .361 
  
Berdasarkan hasil uji Brown Forsythe yang menyatakan bahwa nilai 

probabilitas (p) > (α) 0,05 sehingga tidak signifikan atau H0 diterima maka tidak 

perlu dilakukan uji lanjutan. 

Nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP pada 

berbagai waktu inkubasi yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.5 dan Gambar 7. 

Tabel 4.5.  Nilai tegangan permukaan supernatan kultur pada waktu inkubasi 
yang berbeda 

 
 Waktu inkubasi 

(hari) 
Rata-rata nilai tegangan 

permukaan (mN/m) 
Rata-rata nilai penurunan 

tegangan permukaan (mN/m) 

0 61,9 ±  2,1 1,87 

1 61,29 ±  2,46 2,48 

2 61,71 ±  2,66 2,06 

3 61,66 ±  1,21 2,11 

4 63,77 ± 2,47 0 

5 62,4 ±  1,73 1,31 
Keterangan : simbol huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan antar pengaruh perlakuan. 
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Gambar 7.  Grafik nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 
3KP pada pada waktu inkubasi yang berbeda 

 
Dari Tabel 4.5 dan Gambar 7, dapat dilihat bahwa nilai penurunan 

tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP tertinggi dicapai 

pada waktu inkubasi hari ke-2 yakni sebesar 2,48 mN/m sedangkan pada waktu 

inkubasi ke-4 tidak terdapat nilai penurunan tegangan permukaan. Nilai 

penurunan tegangan permukaan permukaan terendah didapatkan pada waktu 

inkubasi hari ke-5 dengan nilai 1,31 mN/m. 

c. Pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 
terhadap tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 
 
Untuk mengetahui adanya pengaruh dari kombinasi antara konsentrasi 

gula cair dengan lama waktu inkubasi terhadap nilai tegangan permukaan 

supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP maka selanjutnya data yang didapatkan 

dianalisis secara statistik. Berdasarkan hasil uji awal yang dilakukan yakni uji 

Kolgomorov-Smirnov Test dan uji homogenitas diketahui bahwa data nilai 
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tegangan permukaan yang diujikan berdistribusi normal namun tidak homogen. 

Selanjutnya data nilai tegangan permukaan supernatan kultur dianalisis 

menggunakan uji Brown Forsythe dengan derajat signifikansi (α) = 0,05. Dari 

hasil uji nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

menggunakan uji Brown Forsythe diperoleh nilai probabilitas (p) = 0.000. 

Dikarenakan nilai probabilitas (p) < (α) 0,05 (signifikan) sehingga H0 ditolak yang 

berarti terdapat pengaruh konsentrasi gula cair terhadap nilai tegangan permukaan 

supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.6.  Hasil uji kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 
terhadap nilai tegangan permukaan menggunakan uji Brown Forsythe. 

 
tegangan permukaan    

 Statistica df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 7.891 23 24.131 .000 
 

Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Games Howell 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

uji Games Howell dapat dilihat (lampiran 12) bahwa perlakuan yang 

menggunakan kombinasi konsentrasi gula cair 4% dan waktu inkubasi hari ke-3 

memiliki perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan yang menggunakan 

kombinasi konsentrasi gula cair dan lama waktu inkubasi lainnya. 

Nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP pada 

kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi ditampilkan pada 

Tabel 4.7 dan Gambar 8.  
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Tabel 4.7.  Nilai tegangan permukaan supernatan kultur pada kombinasi 
konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi. 

 

Hari 
Konsentrasi Gula Cair 

G0 G1 G2 G4 

0 68,01 ±  2,19 64,44 ±  2,59 56,68 ±  2,39 58,46 ±  1,27 

1 68,13 ±  2,6 61,56 ±  3,49 56,97 ±  2,5 58,48 ±  1,26 

2 68,13 ±  1,55 60,52 ±  1,28 57,81 ±  2,41 60,38 ±  5,38 

3 69,08 ±  1,19 62,84 ±  0,84 57,19 ±  1,53 57,54 ±  1,28 

4 69,67 ±  1,95 59,07 ±  1,82 62,02 ±  4,39 64,32 ±  1,73 

5 68,13 ±  2,03 59,77 ±  0,75 62,37 ±  1,46 59,3 ±  2,68 
 

 

Gambar 8.  Grafik nilai tegangan permukaan supernatan kultur pada kombinasi 
konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi. 

 
Dari Tabel 4.7 dan Gambar 8, dapat dilihat bahwa nilai penurunan 

tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP terbesar didapatkan 

pada kombinasi konsentrasi gula cair 4% dengan waktu inkubasi hari ke-3 yakni 

sebesar 6,48 mN/m. Setingkat dibawahnya terdapat  kombinasi konsentrasi gula 

cair 2% dengan waktu inkubasi hari ke-0 yakni sebesar 5,62 mN/m dan 

selanjutnya disusul oleh perlakuan dengan kombinasi konsentrasi gula cair 2% 
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dan waktu inkubasi hari ke-1 yakni dengan nilai penurunan tegangan permukaan 

sebesar 5,4 mN/m. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi konsentrasi gula cair 

dengan lama waktu inkubasi memiliki pengaruh terhadap nilai permukaan 

supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP.pengaruh terhadap nilai permukaan 

supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 

4.1.2.2 Aktivitas emulsifikasi 

Hasil uji aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

dijelaskan berdasarkan pengaruh konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta 

kombinasi keduanya. 

a. Pengaruh konsentrasi gula cair terhadap aktivitas emulsifikasi 
supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 
 
Untuk mengetahui adanya pengaruh konsentrasi gula cair terhadap nilai 

aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP maka selanjutnya 

data yang didapatkan dianalisis secara statistik. Uji pertama yang dilakukan 

adalah uji Kolgomorov-Smirnov Test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

suatu data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan Levene’s 

Test untuk mengetahui homogenitas variansi data. Dari kedua uji tersebut 

didapatkan hasil bahwa data yang diujikan berdistribusi normal dan tidak 

homogen. Dikarenakan variansi data bernilai nol, maka analisis statistik 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal Wallis yang mempunyai derajat 

signifikansi (α) = 0,05. Dari hasil uji Kruskal Wallis diperoleh nilai probabilitas 

(p) = 0.000 dimana nilai probabilitas (p) < (α) 0,05 (signifikan) sehingga H0 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh konsentrasi gula cair terhadap nilai 

aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 
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Tabel 4.8.  Hasil uji konsentrasi gula cair terhadap nilai aktivitas emulsifikasi 
menggunakan uji Kruskal Wallis. 

 
Test Statistics

a,b 
 aktifitas emulsifikasi 

Chi-Square 21.323 
Df 3 
Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: konsentrasi 
 
Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

hasil uji Mann Whitney dapat dilihat (lampiran 15) bahwa perlakuan yang 

menggunakan gula cair dengan konsentrasi 0% memiliki perbedaan yang 

signifikan terhadap perlakuan yang menggunakan gula cair dengan konsentrasi 

1%, 2% dan 4%. 

Nilai uji aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

pada berbagai konsentrasi yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.9 dan Gambar 

9. 

Tabel 4.9.  Nilai altivitas emulsifikasi supernatan kultur pada berbagai 
konsentrasi gula cair 

Keterangan : simbol huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 
yang signifikan antar pengaruh perlakuan. 

 

Konsentrasi gula cair (%) Rata-rata nilai aktivitas emulsifikasi (%) 

0 4,71a ± 2,83 

1 24,8b ± 7,07 

2 27,39b ± 3,21 

4 25,14b ± 4,44 
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Gambar 9.  Grafik nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus 
subtilis 3KP pada berbagai konsentrasi gula cair. 

 
Dari Tabel 4.9 dan Gambar 9, dapat dilihat bahwa nilai aktivitas 

emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP terbesar diperoleh pada 

konsentrasi gula cair 2% yakni sebesar 27,39% dan nilai aktivitas emulsifikasi 

supernatant terendah diperoleh pada konsentrasi 0% yakni hanya sebesar 4,71%. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi gula cair yang berbeda memiliki 

pengaruh terhadap nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 

3KP. 

b. Pengaruh lama waktu inkubasi terhadap aktivitas emulsifikasi 
supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

 
Data yang didapatkan dianalisis secara statistik untuk mengetahui 

adanya pengaruh lama waktu inkubasi terhadap nilai aktivitas emulsifikasi 

supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. Berdasarkan hasil uji awal yang 

dilakukan yakni uji Kolgomorov-Smirnov Test dan uji homogenitas diketahui 

bahwa data nilai aktivitas emulsifikasi yang diujikan berdistribusi normal namun 

b 
b 

a 

b 
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tidak homogen. Dikarenakan variansi data bernilai nol, maka analisis statistik 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal Wallis yang mempunyai derajat 

signifikansi (α) = 0,05. Dari hasil nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur 

Bacillus subtilis 3KP menggunakan uji Kruskal Wallis diperoleh nilai probabilitas 

(p) = 0.000 dimana nilai probabilitas (p) < (α) 0,05 (signifikan) sehingga H0 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh lama waktu inkubasi terhadap nilai 

aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.10.  Hasil uji lama waktu inkubasi terhadap nilai aktivitas emulsifikasi 
menggunakan uji Kruskal Wallis. 

 
Test Statistics

a,b 
 aktifitas emulsifikasi 

Chi-Square 31.371 
Df 5 
Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: lama waktu inkubasi 

 
Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

hasil uji Mann Whitney dapat dilihat (lampiran 16) bahwa nilai aktifitas 

emulsifikasi pada waktu inkubasi hari ke-0 memiliki perbedaan yang signifikan 

pada waktu inkubasi hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Selain itu, nilai aktifitas 

emulsifikasi pada waktu inkubasi hari ke-1 juga memiliki beda yang signifikan 

dengan waktu inkubasi hari ke-4 dan ke-5. 
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Nilai uji aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

pada berbagai lama waktu inkubasi yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.11 

dan Gambar 10. 

Tabel 4.11.  Nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur dengan lama waktu 
inkubasi yang berbeda. 

 

Keterangan : simbol huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 
yang signifikan antar pengaruh perlakuan. 

 
 

 
 

Gambar 10.  Grafik nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus 
subtilis 3KP dengan lama waktu inkubasi yang berbeda. 

 

Waktu inkubasi (hari) Rata-rata nilai aktivitas emulsifikasi (%) 

0 0,27a ± 0,47 

1 19,21b ± 5,6 

2 12,19bc ± 4,48 

3 27,38bcd ± 7,01 

4 28,91cde ± 5,63 

5 30,37ce ± 3,14 

b 
bc 

bcd cde ce 

a 
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Dari Tabel 4.11 dan Gambar 10, dapat dilihat bahwa nilai aktivitas 

emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP terbesar diperoleh pada 

waktu inkubasi hari ke-5 dengan nilai sebesar 30,37% sedangkan nilai aktivitas 

emulsifikasi supernatan terendah diperoleh pada waktu inkubasi hari ke-0 yakni 

hanya sebesar 0,27%. Hal ini menunjukkan bahwa lama waktu inkubasi yang 

berbeda memiliki pengaruh terhadap nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur 

Bacillus subtilis 3KP. 

c. Pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 
terhadap aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

 
Untuk mengetahui adanya pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair 

dengan lama waktu inkubasi terhadap nilai aktivitas emulsifikasi supernatan 

kultur Bacillus subtilis 3KP maka selanjutnya data yang didapatkan dianalisis 

secara statistik. Berdasarkan hasil uji awal yang dilakukan yakni uji Kolgomorov-

Smirnov Test dan uji homogenitas diketahui bahwa data nilai aktivitas 

emulsifikasi yang diujikan berdistribusi normal namun tidak homogen. 

Dikarenakan variansi data bernilai nol, maka analisis statistik dilanjutkan dengan 

menggunakan uji Kruskal Wallis yang mempunyai derajat signifikansi (α) = 0,05. 

Dari hasil nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

menggunakan uji Kruskal Wallis diperoleh nilai probabilitas (p) = 0.000 dimana 

nilai probabilitas (p) < (α) 0,05 (signifikan) sehingga H0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 

terhadap nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 
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Tabel 4.12.  Hasil uji kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu 
inkubasi terhadap nilai aktivitas emulsifikasi menggunakan uji 
Kruskal Wallis. 

Test Statisticsa,b 
 aktifitas emulsifikasi 

Chi-Square 60.973 
Df 23 
Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: kombinasi 
 

Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

hasil uji Mann Whitney dapat dilihat (lampiran 18) bahwa perlakuan yang 

menggunakan gula cair dengan kombinasi konsentrasi 4% dengan waktu inkubasi 

hari ke-4 memiliki perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan dengan 

kombinasi konsentrasi dan lama waktu inkubasi lainnya. 

Nilai uji aktivitas emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP 

pada kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi ditampilkan 

pada Tabel 4.13 dan Gambar 11. 

Tabel 4.13. Nilai aktivitas emulsifikasi supernatan kultur pada kombinasi 
konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 

 

Hari 
Konsentrasi Gula Cair 

G0 G1 G2 G4 

0 0 1.09 ± 1.88 0 0 

1 2.13 ± 1,86 25.39 ± 14,64 24,79 ± 3,35 13,86 ± 2,55 

2 6.41 ± 6,22 17.5 ± 3,44 31,26 ± 5,62 23,11 ± 2,65 

3 9.57 ± 2,75 32.35 ± 5,68 37,56 ± 5,61 30,05 ± 14,47 

4 1.57 ±2,73 34.08 ± 13.71 35,63 ± 1,48 44,38 ± 4,58 

5 8.57 ± 3,45 38.37 ± 3,06 35,07 ± 3,65 39,45 ± 2,41 
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Gambar 11.  Grafik nilai aktivitas emulsifikasi supernatan pada kombinasi 

konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 
 

 
Dari Tabel 4.12 dan Gambar 11, dapat dilihat bahwa nilai aktivitas 

emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP terbesar diperoleh pada 

konsentrasi gula cair 4% pada waku inkubasi hari ke-4 yakni sebesar 44,38%. Hal 

ini menunjukkan bahwa kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu 

inkubasi yang berbeda memiliki pengaruh terhadap nilai aktivitas emulsifikasi 

supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP. 

4.1.2.3 Massa produk kasar biosurfaktan 

Hasil perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP 

dijelaskan berdasarkan pengaruh konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta 

kombinasi keduanya. 

a. Pengaruh konsentrasi gula cair terhadap perolehan massa produk kasar 
biosurfaktan 

 
Untuk mengetahui adanya pengaruh konsentrasi gula cair terhadap hasil 

perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP maka data yang 
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didapatkan dianalisis secara statistik. Uji pertama yang dilakukan adalah uji 

Kolgomorov-Smirnov Test. Dikarenakan hasil uji Kolgomorov-Smirnov Test 

menunjukkan bahwa data perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus 

subtilis 3KP tidak berdistribusi normal serta variansi data bernilai nol, maka 

analisis statistik dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal Wallis yang 

mempunyai derajat signifikansi (α) = 0,05. Dari hasil uji data perolehan massa 

produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP menggunakan uji Kruskal Wallis 

diperoleh nilai probabilitas (p) = 0.006 dimana nilai probabilitas (p) < (α) 0,05 

(signifikan) sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh konsentrasi gula 

cair terhadap perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.14.  Hasil uji konsentrasi gula cair terhadap perolehan massa produk 
kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP menggunakan uji Kruskal 
Wallis. 

Test Statistics
a,b 

 produk kasar biosurfaktan 

Chi-Square 12.343 
Df 3 
Asymp. Sig. .006 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: konsentrasi 
 
Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

hasil uji Mann Whitney dapat dilihat (lampiran 20) bahwa perlakuan yang 

menggunakan gula cair dengan konsentrasi 0% memiliki perbedaan yang 

signifikan terhadap perlakuan yang menggunakan gula cair dengan konsentrasi 

1%, 2% dan 4%. 
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Hasil perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP 

pada berbagai konsentrasi yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.15 dan Gambar 

12. 

Tabel 4.15.  Perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP 
pada berbagai konsentrasi gula cair. 

 

Konsentrasi gula cair (%) Rata-rata perolehan massa produk 
kasar biosurfaktan (g/L) 

0 0,58a ± 0,74 

1 2,76b ± 2,18 

2 4,13b ± 2,66 

4 4,31b ± 2,41 
Keterangan : simbol huruf yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antar pengaruh perlakuan. 
 

 

Gambar 12.  Grafik perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 
3KP pada berbagai konsentrasi gula cair 

 
Dari Tabel 4.15 dan Gambar 12, dapat dilihat bahwa hasil perolehan 

massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP terbesar diperoleh pada 

a 

b 

b b 
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konsentrasi gula cair 4% yakni sebesar 4,31 g/L dan terendah diperoleh pada 

konsentrasi 0% yakni hanya sebesar 0,58 g/L.  

b. Pengaruh lama waktu inkubasi terhadap perolehan massa produk kasar 
biosurfaktan 

 
Untuk mengetahui adanya pengaruh lama waktu inkubasi terhadap hasil 

perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP maka data yang 

didapatkan dianalisis secara statistik. Dari hasil uji Kolgomorov-Smirnov Test 

diketahui bahwa data perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 

3KP tidak berdistribusi normal serta variansi data bernilai nol, maka analisis 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal Wallis yang mempunyai derajat 

signifikansi (α) = 0,05. Dari hasil uji data perolehan massa produk kasar 

biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP terhadap lama waktu inkubasi menggunakan 

uji Kruskal Wallis diperoleh nilai probabilitas (p) = 0.002 dimana nilai 

probabilitas (p) < (α) 0,05 (signifikan) sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh konsentrasi gula cair terhadap perolehan massa produk kasar 

biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.16.  Hasil uji konsentrasi gula cair terhadap perolehan massa produk 
kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP menggunakan uji Kruskal 
Wallis. 

 

Test Statistics
a,b 

 produk kasar biosurfaktan 
Chi-Square 18.473 
Df 5 
Asymp. Sig. .002 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: lama waktu inkubasi 
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Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

hasil uji Mann Whitney dapat dilihat (lampiran 21) bahwa perolehan massa produk 

kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP pada waktu inkubasi hari ke-0 bernilai 

signifikan terhadap perolehan massa produk kasar biosurfaktan waktu inkubasi 

hari lainnya. Selain itu, nilai perolehan produk kasar pada waktu inkubasi hari ke-

1 juga memiliki perbedaan yang signifikan terhadap waktu inkubasi hari ke-4. 

Hasil perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP 

pada lama waktu inkubasi yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.17 dan Gambar 

13. 

Tabel 4.17.  Perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP 
pada berbagai lama waktu inkubasi yang berbeda. 

 

Lama waktu inkubasi (hari) Rata-rata perolehan massa produk 
kasar biosurfaktan (g/L) 

0 0 

1 1,33b ± 1,2 

2 2,67bc ± 3,17 

3 3,32bc ± 3,31 

4 5,66c ± 2,56 

5 4,68bc ± 2,98 
Keterangan : simbol huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan antar pengaruh perlakuan. 
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Gambar 13.  Grafik perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus 
subtilis 3KP pada berbagai berbagai lama waktu inkubasi yang 
berbeda. 

 
Dari Tabel 4.17 dan Gambar 13, dapat dilihat bahwa hasil perolehan 

massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP terbesar diperoleh pada 

waktu inkubasi hari ke-4 yakni sebesar 5,66 g/L dan tidak diperoleh massa produk 

kasar biosurfaktan sama sekali pada waktu inkubasi hari ke-0. Hal ini 

menunjukkan bahwa lama waktu inkubasi yang berbeda memiliki pengaruh 

terhadap hasil perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP. 

c. Pengaruh kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 
terhadap perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 
3KP 
 
Untuk mengetahui adanya pengaruh pada kombinasi konsentrasi gula 

cair dengan lama waktu inkubasi terhadap hasil perolehan massa produk kasar 

biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP maka selanjutnya data yang didapatkan 

dianalisis secara statistik. Dari hasil uji Kolgomorov-Smirnov Test diketahui 

bc 

b 

bc 

c 

bc 
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bahwa data perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP tidak 

berdistribusi normal serta variansi data bernilai nol, maka analisis statistik 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal Wallis yang mempunyai derajat 

signifikansi (α) = 0,05. Dari hasil uji data perolehan massa produk kasar 

biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP terhadap pada kombinasi konsentrasi gula cair 

dengan lama waktu inkubasi menggunakan uji Kruskal Wallis diperoleh nilai 

probabilitas (p) = 0.027 dimana nilai probabilitas (p) < (α) 0,05 (signifikan) 

sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh kombinasi konsentrasi gula 

cair dengan lama waktu inkubasi terhadap perolehan massa produk kasar 

biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.18.  Hasil uji pada kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu 
inkubasi terhadap perolehan massa produk kasar biosurfaktan 
Bacillus subtilis 3KP menggunakan uji Kruskal Wallis. 

 

Test Statistics
a,b 

 produk kasar biosurfaktan 

Chi-Square 37.720 
Df 23 
Asymp. Sig. .027 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: kombinasi 
 
Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Dari 

hasil uji Mann Whitney (lampiran 23) dapat dilihat bahwa perolehan massa produk 

kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP pada kombinasi konsentrasi 0% dan 

waktu inkubasi hari ke-0 bernilai signifikan terhadap perolehan massa produk 

kasar biosurfaktan pada kombinasi konsentrasi dan waktu inkubasi lainnya. 
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Hasil perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP 

pada kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi ditampilkan 

pada Tabel 4.19 dan Gambar 14. 

Tabel 4.19.  Perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP 
pada kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi. 

 

Hari 
Konsentrasi Gula Cair 

G0 G1 G2 G4 

0 0 0 0 0 

1 0,35 ± 0,19 1,21 ± 1,01 3,22 ± 2,77 0,76 ± 0,53 

2 1,43 ± 0,61 1,34 ± 0,88 4,05 ± 0,74 6,28 ± 5,54 

3 0,26 ± 0,22 2,31 ± 0,78 6,28 ± 5,54 6,63 ± 5,05 

4 0,65 ± 0,49 6,63 ± 5,01 7,59 ± 4,53 10,2 ± 0 

5 0,68 ± 0,61 7,08 ± 5,4 4,84 ± 2,39 6,16 ± 3,5 
 

 
 
Gambar 14.  Grafik perolehan massa produk kasar biosurfaktan Bacillus 

subtilis 3KP pada pada kombinasi konsentrasi gula cair dengan 
lama waktu inkubasi. 

 
Dari Tabel 4.19 dan Gambar 14, dapat dilihat bahwa hasil perolehan 

massa produk kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP terbesar diperoleh pada 
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konsentrasi 4% dengan waktu inkubasi hari ke-4 yakni sebesar 10,2 g/L dan tidak 

diperoleh massa produk kasar biosurfaktan sama sekali pada waktu inkubasi hari 

ke-0. Hal ini menunjukkan bahwa pada kombinasi konsentrasi gula cair dengan 

lama waktu inkubasi memiliki pengaruh terhadap hasil perolehan massa produk 

kasar biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Respon pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP 

 Pada penelitian ini, Bacillus subtilis 3KP ditumbuhkan pada media air 

mineral sintetis yang ditambahkan gula cair dengan konsentrasi berbeda-beda (0, 

1, 2, dan 4%) serta lama waktu inkubasi yang berbeda pula yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 

5 hari. Respon pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP terhadap masing-masing 

perlakuan ditunjukkan dengan kurva pertumbuhan dan perubahan nilai pH kultur. 

4.2.1.1 Kurva pertumbuhan 

Secara harfiah, istilah pertumbuhan yang umum digunakan untuk bakteri 

atau mikroorganisme lain biasanya mengacu pada pertambahan total massa sel 

dan bukan pertumbuhan individu organisme (Pelczar dan Chan, 2006). Hubungan 

antara jumlah total sel bakteri dan waktu inkubasi digambarkan dalam kurva 

pertumbuhan bakteri. 

Kurva pertumbuhan ini dapat digunakan untuk mengetahui korelasi antara 

fase-fase pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP dengan biosurfaktan yang dihasilkan 

di masing-masing fase tersebut. Nitschke dan Pastore (2004) melaporkan bahwa 

akumulasi produk biosurfaktan Bacillus subtilis LB5a terjadi selama fase 
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eksponensial dan stasioner. Sementara pada Bacillus subtilis 21332, penumpukan 

hasil produksi terjadi pada fase stasioner sehingga produksi biosurfaktan tidak 

berhubungan secara langsung dengan pertumbuhan bakteri. Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara fase pertumbuhan dan produksi biosurfaktan berbeda 

pada masing-masing strain. 

Berdasarkan kurva pertumbuhan pada Gambar 4, dapat diketahui bahwa 

jenis pertumbuhan bakteri pada konsentrasi gula cair 0%, 1% dan 2% tampak 

memiliki pola pertumbuhan awal yang sama, yaitu pertumbuhan bakteri 

berlangsung secara eksponensial tanpa didahului fase lag. Sementara pertumbuhan 

bakteri pada konsentrasi 4% nampak mengalami fase lag terlebih dulu dan 

selanjutnya diikuti oleh diikuti oleh fase eksponensial. Fase lag merupakan fase 

yang terjadi sebelum fase eksponensial. Pada fase ini, bakteri melakukan adaptasi 

terhadap lingkungan baru. Fase lag dicirikan dengan tidak adanya pertambahan 

jumlah sel. Lama waktu fase lag tidaklah sama antar tiap bakteri, hal ini 

tergantung pada metabolisme yang terjadi di tiap-tiap sel (Schlegel dan Schmidt, 

1994). Fase lag sering kali berlangsung sangat singkat sebagaimana dilaporkan 

dalam penelitian Suwansukho et al. (2008) di mana pertumbuhan Bacillus subtilis 

MUV4 pada media Mckeen dengan penambahan glukosa 0,5-2,5% hanya 

mengalami fase lag pada 6 jam pertama. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa secara keseluruhan 

pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 

waktu inkubasi hari ke-4 dan selanjutnya terjadi fase stationer saat memassuki 

waktu inkubasi hari ke-5. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan unsur-unsur 
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komponen media yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Kondisi nutrisi yang 

semakin berkurang dapat menyebabkan penurunan jumlah bahkan kematian sel 

bakteri (Schlegel dan Schmidt, 1994). 

4.2.1.2 Fluktuasi PH selama pertumbuhan bakteri 

Di awal penelitian, pH kultur Bacillus subtilis 3KP yang telah diatur pada 

perlakuan optimum (pH 7) terlihat menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh proses 

sterilisasi yang menyebabkan terhidrolisisnya senyawa gula pada gula cair akibat 

suhu yang tinggi. Begitu pula pada masa pertumbuhan, fluktuasi nilai pH juga 

terjadi selama masa inkubasi. 

Fluktuasi nilai pH selama masa inkubasi dapat disebabkan oleh adanya 

senyawa asam atau basa yang dilepaskan selama proses metabolisme pada masa 

pertumbuhan bakteri tersebut (Schlegel dan Schmidt, 1994). 

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai pH kultur Bacillus 

subtilis 3KP selama pertumbuhan berkisar antara 4,5-6,5 sementara pH optimum 

bagi pertumbuhan bakteri secara umum adalah antara 6,5-7,5. Fluktuasi nilai pH 

dengan rentang pergeseran yang tidak begitu besar ini tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan bakteri. Kondisi kultur dengan perubahan 

pH yang cukup stabil ini dapat tercipta akibat pemberian KH2PO4 dan K2HPO4 

pada media. Kedua senyawa ini berfungsi sebagai larutan penyangga yang dapat 

menahan perubahan pH seperti halnya pepton dan bahan nutrisi lainnya (Pelczar 

dan Chan, 2006). 
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4.2.2 Pengaruh konsentrasi, waktu inkubasi, serta kombinasi konsentrasi 
gula cair dengan waktu inkubasi terhadap produksi biosurfaktan 
Bacillus subtilis 3KP 
 
Biosurfaktan merupakan makromolekul ekstra seluler yang bersifat 

amfifatik yakni memiliki komponen hidrofilik dan hidrofobik sehingga memiliki 

kemampuan untuk berada diantara dua fase cair dengan derajat polaritas dan 

ikatan hidrogen yang berbeda. Sifat inilah yang menjadikan biosurfaktan mampu 

mengurangi tegangan permukaan antar permukaan, serta membentuk mikroemulsi 

di mana hidrokarbon dapat larut dalam air atau sebaliknya (Desai dan Banat, 

1997). 

Terdapat tiga parameter yang umumnya digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta kombinasi 

keduanya terhadap produksi biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP, yaitu nilai 

tegangan permukaan supernatan kultur, nilai aktivitas emulsifikasi supernatan 

kultur dan perolehan massa produk kasar biosurfaktan. Produksi biosurfaktan 

dideteksi dari rendahnya nilai tegangan permukaan dan tingginya nilai aktivitas 

emulsifikasi supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP serta ditunjang dengan nilai 

perolehan massa produk kasar biosurfaktan. 

4.2.2.1 Tegangan permukaan  
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa konsentrasi 

gula cair dan kombinasi konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 

memiliki pengaruh terhadap nilai tegangan permukaan supernatan kultur Bacillus 

subtilis 3KP. Namun, hal ini berbeda dengan lama waktu inkubasi yang ternyata 
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tidak memiliki pengaruh terhadap nilai tegangan permukaan supernatan kultur 

Bacillus subtilis 3KP. 

Tabel 4.3 dan Gambar 6 menunjukkan bahwa nilai penurunan tegangan 

permukaan supernatan kultur Bacillus subtilis 3KP terbesar terdapat pada 

konsentrasi gula cair 2%. Setelah dilakukan uji Games Howell diketahui bahwa 

nilai tegangan permukaan pada konsentrasi 0% memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan konsentrasi yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian gula cair dengan konsentrasi yang berbeda menyebabkan nilai 

penurunan tegangan permukaan yang didapat berbeda pula. Selanjutnya dari 

Gambar 7, dapat dilihat bahwa nilai penurunan tegangan permukaan supernatan 

kultur Bacillus subtilis 3KP tertinggi dicapai pada waktu inkubasi hari ke-2 

dengan nilai penurunan sebesar 2,48 mN/m sedangkan nilai penurunan tegangan 

permukaan permukaan terendah didapatkan pada waktu inkubasi hari ke-5 dengan 

nilai penurunan tegangan permukaan hanya sebesar 1,31 mN/m.  

Nilai penurunan tegangan permukaan pada kombinasi konsentrasi gula cair 

dengan lama waktu inkubasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 

Gambar 8. Dari Tabel 4.7 dan Gambar 8 diketahui bahwa nilai penurunan 

tegangan permukaan terbesar didapatkan pada kombinasi konsentrasi gula cair 4% 

dengan waktu inkubasi hari ke-3 yakni sebesar 6,48 mN/m. Francy et al. (1991) 

menyatakan bahwa bakteri dikatakan berpotensi menghasilkan biosurfaktan 

apabila dapat menurunkan nilai tegangan permukaan sebesar ≥ 10 mN/m. Nilai 

penurunan tegangan permukaan yang tidak optimal dalam penelitian ini diduga 

disebabkan oleh kondisi pH kultur yang terlalu asam. Penurunan pH pada masa 
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kultivasi memang tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan 

bakteri, namun tidak begitu halnya dengan produksi biosurfaktan sebagai senyawa 

aktif permukaan. Kondisi pH berpengaruh terhadap produksi biosurfaktan di mana 

pH optimal dalam produksi biosurfaktan adalah pH 7. Tingkat produksi akan 

menurun pada saat pH berada dalam kondisi asam (Kokare et al, 2007). 

Menurut Desai dan Banat (1997), biosurfaktan tidak selalu memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam mengemulsi dan menurunkan tegangan permukaan 

sekaligus. Beberapa jenis biosurfaktan diketahui hanya bersifat menurunkan 

tegangan permukaan saja tetapi bukan agen pengemulsi yang baik, begitu pun 

sebaliknya. Oleh karena itu, nilai tegangan permukaan yang tinggi bukan berarti 

meniadakan produksi biosurfaktan. Hal ini terbukti karena pada uji aktivitas 

emulsifikasi, hasil yang diperoleh justru menunjukkan hal berbeda bahwa 

biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP merupakan biosurfaktan pengemulsi yang baik 

sebagaimana akan dibahas lebih lanjut. 

4.2.2.2 Aktivitas emulsifikasi  
 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa konsentrasi gula cair, lama waktu 

inkubasi serta kombinasi antara konsentrasi gula cair dengan lama waktu inkubasi 

berpengaruh terhadap produksi biosurfaktan oleh bakteri Bacillus subtilis 3KP. 

Aktivitas emulsifikasi oleh supernatan kultur tertinggi diperoleh pada konsentrasi 

gula cair 4% (Gambar 9), waktu inkubasi hari ke-4 (Gambar 10) serta kombinasi 

antara konsentrasi 4% pada waktu inkubasi ke-4 (Gambar 11). 

Tabel 4.13 dan Gambar 11 menunjukkan adanya aktivitas emulsifikasi 

yang tinggi terhadap minyak uji kerosin. Pola fluktuasi nilai aktivitas emulsifikasi 
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antar konsentrasi juga terlihat hampir serupa dengan perlakuan optimum yang 

berbeda pada masing-masing konsentrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa 

biosurfaktan Bacillus subtilis 3KP tergolong bioemulsifier (agen pengemulsi yang 

baik) bila dibandingkan dengan kemampuannya dalam menurunkan tegangan 

permukaan. 

Dari keempat tingkatan konsentrasi gula cair, keseluruhannya berpotensi 

untuk menghasilkan biosurfaktan. Pada konsentrasi gula cair 1% perlakuan 

optimum dicapai pada waktu inkubasi hari ke-5 dan konsentrasi gula cair 2% 

memiliki perlakuan optimum produksi paling cepat yakni dicapai pada waktu 

inkubasi hari ke-3, sementara konsentrasi gula cair 4% memiliki perlakuan 

optimum produksi pada waktu inkubasi hari ke-4 hari. Adapun pada konsentrasi 

gula cair 0%, nilai aktivitas emulsifikasi tampak tidak sebagus konsentrasi yang 

lain. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketidaktersediaan substrat sehingga 

pada konsentrasi ini ketersediaan sumber karbon tidak memadai untuk proses 

metabolisme biosurfaktan. 

Pada Gambar 11, dapat dilihat penurunan nilai aktivitas emulsifikasi 

setelah mencapai perlakuan optimum pada masing-masing konsentrasi. Menurut 

Nitschke dan Pastore (2004), adanya penurunan produksi biosurfaktan dari 

perlakuan optimum dapat disebabkan oleh didegradasi atau dikonsumsi kembali 

oleh bakteri. Strain-strain dari Bacillus diketahui mampu memproduksi enzim 

protease yang pada saat jumlahnya meningkat dapat memicu adanya reaksi 

enzimatis yang mengakibatkan hidrolisis pada surfaktin.  
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Nilai aktivitas emulsifikasi paling tinggi pada Gambar 11 dicapai pada 

konsentrasi 4% dengan lama waktu inkubasi hari ke-4 yakni sebesar 44,37%. 

Setingkat dibawahnya, terdapat konsentrasi 1% dengan waktu inkubasi yang lebih 

lama yakni hari ke-5 dengan nilai aktivitas emulsifikasi sebesar 38,37%. 

Selanjutnya ada konsentrasi 2% dengan waktu inkubasi yang lebih cepat yakni 

hari ke-3 walaupun hanya dengan nilai aktivitas emulsifikasi sebesar 37,56%. 

Pencapaian perlakuan-perlakuan optimum ini tergolong cepat bila dibandingkan 

dengan penelitian yang dilaporkan oleh Ulum (2004) di mana perlakuan optimum 

produksi biosurfaktan oleh Bacillus subtilis 3KP pada substrat molase baru 

dicapai pada hari ke-10. 

Bila dibandingkan dengan genus lain yang mampu memproduksi 

biosurfaktan pada substrat molase, Bacillus subtilis 3KP merupakan bioemulsifier 

yang sangat baik. Maghfiroh (2010) melaporkan bahwa supernatan kultur 

Pseudomonas putida T1(8) yang ditumbuhkan pada substrat molase 0-4% 

mempunyai nilai aktivitas emusifikasi pada kerosin tertinggi sebesar 19,59%, jauh 

lebih rendah dibandingkan Bacillus subtilis 3KP yang mencapai 44,37%. 

Demikian halnya dengan Azotobacter chroococcum yang ditumbuhkan pada 

substrat molase 0-7,5% di mana nilai aktivitas emulsifikasi tertingginya terhadap 

kerosin sebesar 41,85% (Yurdahayu, 2008). Nilai ini 2,52% lebih rendah 

dibandingkan Bacillus subtilis 3KP. 

4.2.2.3 Massa produk kasar biosurfaktan 

Menurut Sangsoko (2003) diantara ketiga metode ekstraksi yang umum 

dipakai oleh genus Bacillus yakni pengendapan asam, pengendapan amonium 
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sulfat, dan pengendapan aseton, metode ekstraksi biosurfaktan dengan 

menggunakan ammonium sulfat pada Bacillus subtilis 3KP lebih memberikan 

hasil yang optimum. Hal inilah yang menjadi dasar penggunaan metode ekstraksi 

dengan ammonium sulfat dalam penelitian ini. 

Perbedaan konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta kombinasi 

keduanya menjadikan perolehan massa produk kasar biosurfaktan pada tiap-tiap 

konsentrasi berbeda-beda. Dari hasil analisis deskriptif maupun statistik 

didapatkan hasil bahwa konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta 

kombinasi keduanya berpengaruh terhadap perolehan produk kasar biosurfaktan 

Bacillus subtilis 3KP.  

Pada Gambar 12 terlihat bahwa perolehan massa produk kasar 

biosurfaktan terbanyak didapatkan pada konsentrasi 4% yakni sebanyak 4,31 g/L, 

waktu inkubasi hari ke-4 yakni sebanyak 5,66 g/L (Gambar 13) serta kombinasi 

antara konsentrasi 4% dengan lama waktu inkubasi hari ke-4 sebanyak 10,2 g/L 

(Gambar 14). Perolehan massa produk kasar pada kombinasi konsentrasi 4% 

dengan lama waktu inkubasi hari ke-4 ini nampak memiliki pola yang sesuai jika 

dibandingkan dengan nilai aktivitas emulsifikasi terbesar yang juga diperoleh 

pada kombinasi konsentrasi 4% dengan lama waktu inkubasi hari ke-4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perolehan massa produk kasar biosurfaktan pada 

konsentrasi gula cair dan lama waktu inkubasi yang berbeda sebanding dengan 

nilai aktifitas emulsifikasi masing-masing supernatan. 

Dalam upaya pengembangan skala produksi yang lebih besar (scale up), 

hasil perolehan produk kasar biosurfaktan oleh bakteri Bacillus subtilis 3KP 
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dalam penelitian ini menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan. 

Dibandingkan dengan perolehan produk kasar biosurfaktan oleh bakteri Bacillus 

subtilis 3KP pada media molase yang hanya mencapai 8,18 g/L pada konsentrasi 

4% dan lama waktu inkubasi mencapai 6 hari, maka perolehan produk kasar 

biosurfaktan oleh bakteri Bacillus subtilis 3KP dengan media gula cair pada 

penelitian ini lebih tinggi yakni mencapai 10,2 g/L pada konsentrasi 4% dan lama 

waktu inkubasi yang lebih cepat yakni 4 hari. 
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