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1.1. Latar Belakang 

Biosurfaktan merupakan zat aktif permukaan bersifat ampifilik yang 

diproduksi oleh mikroorganisme secara ekstraseluler. Kemampuan 

biosurfaktan dapat mempengaruhi serta menurunkan tegangan permukaan dan 

tegangan antarmuka suatu media dengan cara meningkatkan kelarutan senyawa 

polar dalam pelarut organik dengan cara menggabungkan bagian antar fase 

yang berbeda kepolaran seperti minyak dan air. Biosurfaktan mengandung 

senyawa khas yaitu struktur ampifilik, pada satu molekul biosurfaktan terdapat 

gugus hidrofilik (polar) dan gugus hidrofobik (nonpolar) (Saharan et al., 2012). 

Gugus hidrofilik mengandung monosakarida, polisakarida, oligosakarida, 

peptida atau protein, sedangkan gugus hidrofobik mengandung asam lemak 

jenuh, asam lemak tak jenuh, dan lemak alkohol (Smyth et al., 2010). Berat 

molekul biosurfaktan dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu berat molekul 

rendah dan berat molekul tinggi. Berat molekul rendah berperan dalam 

menurunkan tegangan permukaan. Sedangkan berat molekul tinggi berperan 

sebagai penstabil emulsi (Saharan et al., 2012). 

Biosurfaktan bermanfaat di berbagai aspek kehidupan manusia 

meliputi bidang medis, lingkungan, pertanian dan industri. Di bidang medis, 

aktivitas antibakteri, antijamur dan antivirus menjadikan biosurfaktan sebagai 

molekul yang relevan untuk diaplikasikan sebagai agen terapeutik. Di 
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lingkungan, biosurfaktan digunakan dalam remediasi air dan tanah (Silva et al., 

2014). Di bidang pertanian, biosurfaktan dapat digunakan untuk eliminasi 

patogen tanaman dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi mikroba tanaman 

(Sachdev et al., 2013). Di bidang industri kosmetik, biosurfaktan digunakan 

sebagai bahan pembusa (foaming agents), bahan pelarut (solubilizer), bahan 

pembasah (wetting agents), zat pengemulsi (emulsifiers), senyawa antimikroba 

dan sebagai mediator kerja enzim (Velmurugan et al., 2015). Berdasarkan 

kegunaan biosurfaktan di berbagai bidang tersebut, maka diperlukan cara 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan biosurfaktan. Sejauh ini cara alternatif 

yang dilakukan adalah memproduksi biosurfaktan dari mikroorganisme. 

Biosurfaktan yang dihasilkan oleh mikroorganisme memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan surfaktan sintetis, keunggulan biosurfaktan yang 

diproduksi oleh mikroorganisme yaitu memiliki toksisitas rendah, 

biodegradabilitas yang tinggi, kompatibilitas lingkungan yang lebih baik, dan 

memiliki aktivitas spesifik pada suhu, pH dan salinitas yang ekstrim serta 

memiliki kemampuan untuk disintesis dari bahan baku terbarukan (Kuyukina et 

al., 2015). Fungsi biosurfaktan bagi mikroba sendiri adalah sebagai pengemulsi 

substrat tidak larut dalam air seperti hidrokarbon. Dengan demikian, 

memungkinkan substrat dapat dipindahkan ke dalam sel untuk meningkatkan 

pertumbuhan mikroba (Singh, 2012). 

Mikroorganisme penghasil biosurfaktan didominasi oleh bakteri gram 

positif dan bakteri gram negatif. Sejauh ini belum banyak yang meneliti tentang 

produksi biosurfaktan dari kelompok Actinomycetes. Actinomycetes termasuk 
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dalam kelompok bakteri gram positif dengan struktur khas berfilamen. 

Actinomycetes digunakan dalam berbagai industri karena kemampuannya 

menghasilkan sejumlah senyawa metabolit yang beragam baik struktur maupun 

fungsinya (Sharma et al., 2014). Aktivitas biologi dari biosurfaktan yang 

dihasilkan oleh Actinomycetes berperan sebagai antibakteri, antikanker, dan 

agen bioremediasi (Allada et al., 2015, Kalyani et al., 2014, dan Khopade et 

al., 2012).  

Optimasi produksi biosurfaktan melalui optimalisasi sumber karbon 

dan nitrogen, optimalisasi konsentrasi karbon nitrogen, dan optimalisasi faktor 

lingkungan (suhu dan pH) diyakini mampu menurunkan tegangan permukaan 

dan meningkatkan aktivitas emulsifikasi. Chakraborty et al., (2015) 

menjelaskan bahwa Actinomyecetes nocardiopsis  A17 terbukti menghasilkan 

biosurfaktan. Optimasi yang digunakan meliputi pH, suhu, sumber karbon dan 

sumber nitrogen terbukti meningkatkan aktivitas emulsifikasi. Korayem et al., 

(2015) menjelaskan bahwa Streptomyces yang diisolasi dari padang pasir Mesir 

diketahui mampu memproduksi biosurfaktan. Optimasi produksi yang 

dilakukan meliputi beberapa faktor di antaranya sumber karbon, sumber 

nitrogen, substrat bahan dasar minyak, hidrokarbon, dan surfaktan. Penelitian 

lainnya dilakukan oleh Khopade et al., (2012) yang menyebutkan bahwa  

Streptomyces sp. B3 dan Nocardiopsis sp. B4 terbukti memproduksi 

biosurfaktan, optimasi produksi biosurfaktan yang dilakukan meliputi beberapa 

faktor antara lain pH, suhu, substrat bahan dasar minyak, hidrokarbon, dan 

surfaktan berhasil meningkatkan produksi biosurfaktan.  
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Isolat bakteri AA1 merupakan kelompok bakteri Actinomycetes yang 

diisolasi dari tanah di area Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia oleh 

Arifiyanto et al., (2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Arifiyanto (2017), isolat AA1 melalui uji mikroskopis, karakterisasi 

makroskopis, dan fisiologis mengarah pada genus Streptomyces. Isolat bakteri 

AA1 diketahui memiliki aktivitas emulsifikasi sebesar 71% dan memiliki nilai 

tegangan permukan sebesar 22,1 mN/m pada substrat gliserol. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto et al., (2017) terbatas pada 

identifikasi secara mikroskopis, makroskopis, dan fisiologis. Substrat yang 

digunakan dalam produksi biosurfaktan terbatas pada substrat terlarut dan tidak 

terlarut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan produksi biosurfaktan melalui optimasi sumber karbon 

nitrogen, optimasi konsentrasi karbon nitrogen, optimasi suhu dan pH 

fermentasi. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi secara 

molekuler melalui analisis gen 16S rRNA serta mengetahui jenis biosurfaktan 

melalui kromatogram analisis FTIR. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa pengaruh variasi sumber karbon dan sumber nitrogen terhadap nilai 

tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, biomassa sel dan pH 

supernatan kultur biosurfaktan yang diproduksi oleh isolat bakteri AA1 

selama 7 hari ? 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS               OPTIMASI PRODUKSI…           RIRIN MASFARIDAH



5 

 

2. Apa pengaruh konsentrasi karbon nitrogen dari substrat terpilih terhadap 

nilai tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, biomassa sel dan pH 

supernatan kultur biosurfaktan yang diproduksi oleh isolat bakteri AA1 ? 

3. Apa pengaruh suhu terhadap nilai tegangan permukaan, aktivitas 

emulsifikasi, biomassa sel dan pH supernatan kultur biosurfaktan yang 

diproduksi oleh isolat bakteri AA1 selama 7 hari? 

4. Apa pengaruh pH terhadap nilai tegangan permukaan, aktivitas 

emulsifikasi, biomassa sel dan pH supernatan kultur biosurfaktan yang 

diproduksi oleh isolat bakteri AA1 selama 7 hari? 

5. Apa nama jenis isolat bakteri AA1 yang diidentifikasi menggunakan 

analisis gen 16S rRNA? 

6. Bagaimana karakteristik supernatan kultur biosurfaktan yang diproduksi 

oleh isolat bakteri AA1 pada kondisi optimal? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi sumber karbon dan sumber nitrogen 

terhadap nilai tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, biomassa sel 

dan pH supernatan kultur biosurfaktan yang diproduksi oleh isolat bakteri 

AA1 selama 7 hari. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi karbon nitrogen terhadap nilai 

tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, biomassa sel dan pH 
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supernatan kultur biosurfaktan yang diproduksi oleh isolat bakteri AA1 

selama 7 hari. 

3. Mengetahui pengaruh suhu selama proses fermentasi terhadap nilai 

tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, biomassa sel dan pH 

supernatan kultur biosurfaktan yang diproduksi oleh isolat bakteri AA1 

selama 7 hari. 

4. Mengetahui pengaruh pH terhadap nilai tegangan permukaan, aktivitas 

emulsifikasi, biomassa sel dan pH supernatan kultur biosurfaktan yang 

diproduksi oleh isolat bakteri AA1 selama 7 hari. 

5. Mengetahui nama spesies isolat bakteri AA1 yang diidentifikasi 

menggunakan analisis gen 16S rRNA. 

6. Mengetahui karakteristik supernatan kultur biosurfaktan yang diproduksi 

oleh isolat bakteri AA1 pada kondisi optimal. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

ilmiah tentang kondisi optimum isolat bakteri AA1 dalam memproduksi 

biosurfaktan dan karakteristik biosurfaktan yang dihasilkan isolat bakteri 

AA1. Informasi ini dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan biosurfaktan 

yang sesuai dengan aktivitas biologis dari biosurfaktan tersebut.  
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