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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Polimer bahan baku berbasis petroleum semakin hari semakin dibatasi 

penggunaannya disebabkan polimer berbahan baku petroleum bersifat tidak 

terbarukan, tidak dapat terbiodegradasi, tidak berkelanjutan, dan mencemari 

lingkungan. Akhir-akhir ini kimiawan melakukan penelitian tentang pemanfaatan 

biomassa selulosa sebagai kandidat material biopolimer berbasis non-petroleum 

yang mempunyai kelebihan diantaranya terbarukan, dapat terbiodegradasi, tidak 

beracun, ramah lingkungan, berkelanjutan dan biocompatible (Eichhorn, 2010).  

Indonesia merupakan paru-paru dunia karena hutannya yang begitu luas 

sehingga Indonesia memiliki tanaman tinggi sebagai sumber kekayaan alam 

selulosa yang melimpah, pengguaan tanaman tingkat tinggi sebagai sumber 

selulosa secara terus menerus berpotensi mengakibatkan kerusakan alam seperti 

pemanasan global, bencana banjir, dan tanah longsor. Upaya mengurangi dampak 

negatif tersebut diperlukan alternatif lain penghasil serat selulosa. 

Buah nanas (Ananas comocus) merupakan salah satu tanaman buah yang 

banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Produksi buah nanas 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk setiap tahunnya. Satu buah 

nanas yang dapat dikonsumsi hanya 53%-nya saja, sedangkan sisanya berupa 

limbah. Apabila limbah tersebut dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa 

mengalami pengolahan lebih lanjut maka akan menimbulkan permasalahan 

terhadap lingkungan, sehingga diperlukan upaya pemanfaatan limbah kulit nanas. 

Telah dilakukan berbagai usaha untuk mengolah limbah kulit nanas 

tersebut, seperti diolah menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Limbah kulit 

nanas juga dapat diolah lebih lanjut menjadi produk nata de pina. Adanya 

kandungan gula dalam limbah kulit nanas dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembuatan nata.  
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Nata merupakan biomassa selulosa yang berasal dari mikrobakterial, 

berbentuk agar, dan berwarna putih. Selulosa ini dikenal dengan istilah selulosa 

bakterial (Bacterial cellulose atau BC). Nata dihasilkan dari hasil sekresi 

Acetobacter xylinum sebagai metabolit sekunder. Selain itu, selulosa bakterial 

diproduksi untuk melindingi sel-sel bakteri dari sinar ultraviolet dan udara 

lembab. Penelitian produksi nata de pina telah dibahas tuntas sebelumnya oleh 

Susanto et al., (2000) dan Rulianah (2002).  Bakterial selulosa mempunyai 

beberapa keunggulan antara lain : kemurnian dan kristalinitas yang tinggi, sifat 

mekanik dan termal yang baik, kapasitas penyerapan air yang tinggi, sifat 

hidrofilik yang sangat tinggi, dan dapat diproduksi dari berbagai macam susbstrat 

yang relatif mudah serta murah (Tresnawati, 2006). Bakterial selulosa juga 

mempunyai kelebihan yaitu mudah untuk dimurnikan, karena tidak melibatkan 

biomassa yang lain seperti lignin, pektin dan hemiselulosa.  

Jika dibandingkan dengan selulosa, nanokristalin selulosa mempunyai 

beberapa kelebihan diantaranya: kekuatan tarik dan modulus yang tinggi, luas 

permukaan yang tinggi, sifat optik yang unik, dan lain-lain (Peng, B.L., et.al., 

2011). Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan isolasi nanokristalin 

selulosa dengan cara hidrolisis asam dari berbagai sumber selulosa seperi kain 

katun (Chang, et.al., 2010), ramie (de Menezes, et.al., 2009), bambu (Brito, et.al., 

2012), bakteri (Roman dan Winter, 2004), microcrystalline cellulose (Panger and 

Tannenbaum, 2008), tunicate (de Souza Lima, et.al., 2003). Pada penelitian 

sebelumnya Hestrin-Scharmm, et.al. (1954) telah mensintesis selulosa bakterial 

dengan medium yang mengandung peptone dan ekstrak ragi. Akan tetapi 

penggunaan medium tersebut dalam skala besar akan meningkatkan biaya 

produksi sehingga diperlukan medium yang mempunyai biaya produksi yang 

lebih murah untuk menghasilkan selulosa bakterial. Castro et.al (2010) telah 

berhasil membandingkan karakteristik struktur selulosa bakterial dari medium 

Hestrin-Scharmm, et.al. (1954) dengan medium limbah agroindustri yang 

bersumber dari media limbah tebu dan kulit nanas. Penelitian isolasi nanokristalin 

selulosa dari limbah kulit nanas belum dilakukan sehingga peneliti akan 

melakukan studi untuk mendapatkan nanokristalin selulosa bakterial. 
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Penerapan nanokristalin selulosa pada umumnya digunakan dalam 

berbagai keperluan khususnya perkembangan ilmu pengetahuan nano teknologi. 

Hasil perkembangan ilmu pengetahuan nano teknologi dapat diaplikasi dibeberapa 

industri seperti industri cat, film, perekat, material penguat dalam biopolimer, 

sintetik fiber, kosmetik, obat-obatan, alat optik, katalis, hidrogel, dan lainnya.  

Nanokristalin selulosa dapat diisolasi dengan menggunakan berbagai 

metode. Berbagai peneliti telah melakukan isolasi dengan metode mekanik 

maupun kimia. Metode mekanik seperti homogenizer (T. Zimmermann, et.al., 

2010) penggiling (S. Iwamoto, et.al., 2009), cryocrushing (Chakraborty, et.al., 

2005), high-pressure homogenization (Nikmatin, et.al., 2010), dan ultrasonikasi. 

Sementara, metode kimia meliputi hidrolisis menggunakan asam kuat (Roman, 

et.al., 2004; Wang, et.al., 2007), hidrolisis menggunakan enzim (George, et.al., 

2010), dan hidrolisis menggunakan cairan ionik (Man, et.al., 2011).  Sebagian 

peneliti menggabungkan beberapa metode seperti penggabungan antara metode 

kimia dengan mekanik yang dilakukan oleh Ioelovich (2010) dan Bondenson 

et.al., (2006). 

Penggunaan metode mekanik memiliki kekurangan, untuk menghasilkan 

ukuran partikel kurang dari 100 nm membutuhkan frekuensi tinggi dan waktu 

yang cukup lama (Nikmatin, et.al., 2010). Hidrolisis menggunakan enzim 

memiliki kelemahan seperti sulitnya isolasi enzim yang sesuai, tidak dapat 

digunakan kembali, dan stabilitas termal yang rendah sehingga akan menaikan 

biaya produksi (Rodiansono, et.al., 2013). Sama halnya dengan hidrolisis 

menggunakan enzim, hidrolisis menggunakan cairan ionik memiliki kekurangan 

seperti mahalnya cairan ionik yang dapat meningkatkan biaya produksi. Maka, 

alternatif lain untuk isolasi nanokristalin selulosa dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut adalah hidrolisis menggunakan asam yang mempunyai 

biaya produksi yang lebih murah. 

Isolasi nanokristalin selulosa dengan metode hidrolisis asam dipengaruhi 

beberapa faktor, seperti: konsentrasi asam, waktu hidrolisis, rasio bakterial 

selulosa/asam, suhu, dan kecepatan pengadukan (Pang, et.al., 2011). Pada 

penelitian ini dilaporkan pengaruh waktu hidrolisis pada isolasi nanokristalin 
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selulosa dari limbah kulit nanas dengan variasi waktu hidrolisis selama 5 menit, 

15 menit, 25 menit, 35 menit, dan 45 menit. 

1.2.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan di atas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa waktu hidrolisis optimum untuk isolasi nanokristalin selulosa bakterial 

dari limbah kulit nanas dengan hidrolisis asam? 

2. Bagaimana karakteristik nanokristalin selulosa bakterial dari limbah kulit 

nanas yang didapat berdasarkan interpretasi data FTIR, TEM, dan XRD? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui waktu hidrolisis optimum untuk isolasi nanokristalin selulosa 

bakterial dari limbah kulit nanas dengan hidrolisis asam. 

2. Memperoleh nanokristalin selulosa bakterial beserta karakteristiknya 

berdasarkan interpretasi data FTIR, TEM, dan XRD. 

 

1.4.   Batasan Penelitian 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai maka perlu dijelaskan tentang 

pembatasan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bakteri yang digunakan adalah Acetobakter xylinum untuk menghasilkan 

bahan baku selulosa bakterial. 

2. Larutan asam yang digunakan yaitu H2SO4 dengan konsentrasi 50%, rasio 

bakterial selulosa/asam 1:50, dan suhu 50
o
C. 

3. Variasi waktu hidrolisis yaitu 5 menit, 15 menit, 25 menit, 35 menit, dan 45 

menit 

4. Waktu hidrolisis optimum ditentukan dari hasil nanokristalin selulosa yang 

diperoleh (volume) dan ukuran partikelnya. 

5. Pada penelitian ini limbah kulit nanas yang digunakan berasal dari perkebunan 

di daerah Subang. 
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1.5.   Manfaat Penelitian 

1. Memperoleh nanomaterial dari sumber yang murah dan ramah lingkungan. 

2. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi industri 

nanokomposit biopolimer di Indonesia khususnya dalam bidang 

nanoteknologi.  

 

1.6.  Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi terdiri dari lima bab yaitu bab I berisi tentang 

pendahuluan, bab II berisi tentang tinjauan pustaka, bab III berisi tentang metode 

penelitian, bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan, dan bab V berisi tentang 

kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang limbah 

kulit nanas, selulosa, isolasi nanokristalin selulosa bakterial, 

dan uji karakterisasi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, desain penelitian, 

alat dan bahan, serta prosedur penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil sintesis dan karakterisasi selulosa bakterial dari 

limbah kulit nanas, dan hasil isolasi dan karakterisasi 

nanokristalin selulosa bakterial dari limbah kulit nanas.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta 

saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 


