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ABSTRACT 
Poly-β-hydroxyalkanoate is one of prospective biopolymers which is able to be 

degraded biologically. Poly-β-hydroxyalkanoate, however, has a rigid and brittle 
characteristic. An addition of plasticizer may be needed to improve physical and 
mechanical properties of poly-β-hydroxyalkanoate. As a biodegradable polymer, the 
addition of plasticizer may give an influence to the poly-β-hydroxyalkanoates 
biodegradability. The purpose of this research is to investigate the effects of plastisizers 
(polyethilen glycol, diethylene glycol and dimethyl phtalate) additions on the 
biodegradability of bioplastic  poly-β-hydroxyalkanoate. The results show that the addition 
of plastisizers has a negative impact to the poly-β-hydroxyalkanoates biodegradability. The 
biodegradability rate as indicated by CO2 production rate and CO2 accumulation of 
plastisized poly-β-hydroxyalkanoates is lower than that of non-plastisized poly-β-
hydroxyalkanoates bioplastic. After 50 days, the non-plasticized poly-β-hydroxyalkanoates 
bioplastic has the highest CO2 production rate and CO2 acumulation, namely 0,55 mg of 
CO2/day and 27.28 mg CO2, respctively. The poly-β-hydroxyalkanoates bioplastic 
plasticized with polyethylene glycol 400 has the CO2 production rate and CO2 accumulation 
of 0.48 mg CO2/day and 23.76 mg CO2, respectively, followed by poly-β-
hydroxyalkanoates bioplastic plasticized with diethylene glycol with CO2 production rate 
and CO2 accumulation of 0.38 mg of CO2/day and 18.92 mg CO2 , respectively. The poly-
β-hydroxyalkanoates bioplastic plasticized with dimethyl phthalate was the slowest to be 
degraded, with CO2 production rate and CO2 accumulation of 0.33 mg CO2/day and 16.72 
mg CO2, respectively. 

Keywords: Biodegradation; Poly-β-hydroxyalkanoates, Bioplastic; Plastisizers 

PENDAHULUAN 

Saat ini, produksi dan konsumsi 
berbagai jenis polimer sintetis berbahan 
dasar minyak bumi di seluruh dunia telah 
mencapai 140 juta ton/tahun (Kim dan Rhee, 
2003; Anonima, 2006). Jumlah tersebut 
meningkat hingga 20 kali lipat jika 
dibandingkan dengan produksi polimer 
sintetis berbahan dasar minyak bumi pada 
dekade 1950. Sebagian besar polimer yang 
diproduksi dan dikonsumsi tersebut pada 
akhirnya akan menjadi limbah industri di 
lingkungan. Hal ini dikarenakan mayoritas 

polimer sintetis yang diproduksi merupakan 
polimer yang memiliki ketahanan terhadap 
penguraian secara biologis. Hal tersebut 
disebabkan oleh bobot molekul yang sangat 
besar, jumlah cincin aromatik yang sangat 
tinggi, dan ikatan-ikatan yang kompleks. 
(Kim dan Rhee, 2003). Karena hal tersebut, 
maka akumulasi skala besar limbah plastik di 
lingkungan telah menimbulkan masalah 
polusi lingkungan yang tidak bisa disebut 
sebagai masalah ringan. 

Solusi dari permasalahan ini dapat 
ditemukan pada polimer biodegradabel, suatu 
jenis polimer yang dapat terurai secara 
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biologis. Diantara berbagai jenis polimer 
biodegradabel, terdapat polimer yang 
dihasilkan oleh mikroorganisme dengan 
substrat yang diturunkan dari sumber daya 
yang dapat diperbaharui, seperti pati dan 
lemak, dan dapat terurai secara biologis pada 
tanah dan air. Poli-β-hidroksialkanoat 
merupakan salah satu polimer yang 
dihasilkan oleh mikroorganisme sebagai 
cadangan makanan akibat adanya 
keterbatasan nutrisi. Salah satu jenis poli-β-
hidroksialkanoat adalah poli-β-
hidroksibutirat, yang termasuk ke dalam 
kelompok poli-β-hidroksialkanoat rantai 
pendek (jumlah atom C berkisar 3 sampai 5 
atom), dan memiliki sifat yang rapuh dan 
tidak elastis. 

Untuk memperbaiki sifat dan karakter 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat tersebut 
diperlukan penambahan bahan tertentu, 
seperti pemlastis. Juari (2006), Delvia 
(2006), dan Rais (2007), telah melakukan 
studi tentang pengaruh penambahan 
pemlastis polietilen glikol 400, dietilen glikol 
dan dimetil ftalat terhadap sifat fisik dan 
mekanis bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
(poli-β-hidroksibutirat) hasil kultivasi bakteri 
Ralstonia eutropha dengan substrat hidrolisat 
pati sagu. Untuk mengetahui kemampuan 
terdegradasi ketiga bioplastik tersebut, maka 
dilakukanlah pengujian biodegradasi 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat yang 
dihasilkan oleh studi tersebut. 

Proses degradasi bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat bergantung pada aktivitas 
mikrobial di lingkungan dan pada permukaan 
polimer. Di sisi lain, kristalinitas, bobot 
molekul dari bahan, temperatur, hidrofilitas 
bahan merupakan faktor-faktor penting yang 
mempengaruhi pertumbuhan mikroorga-
nisme pada permukaan polimer. 

Beberapa studi mengenai biodegradasi 
bioplastik ataupun polimer sintetis telah 
dilakukan. Parra et al. (2006) melakukan 
pengujian biodegradasi bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 300 pada 
konsentrasi yang berbeda-beda. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan metode 
enzyme assay atau pengujian dengan 
menggunakan enzim pada media agar. Parra 
et al. (2006) menyatakan, konsentrasi 

pemlastis polietilen glikol 300 yang berbeda-
beda akan memberikan kemampuan 
terdegradasi yang berbeda. Semakin tinggi 
konsentrasi polietilen glikol 300, maka 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat semakin 
mudah dan cepat terdegradasi. 

Parra et al. (2006) tidak melakukan 
perbandingan antara berbagai macam jenis 
pemlastis dan perbandingan dengan 
bioplastik PHA tanpa penambahan pemlastis, 
sehingga tidak didapatkan informasi 
mengenai pengaruh penambahan pemlastis 
yang berbeda-beda terhadap proses 
biodegradasi. Pada kajian  biodegradasi ini 
digunakan tiga macam pemlastis yang 
berbeda, sehingga bisa diketahui pemlastis 
mana yang memberikan sifat fisik mekanis 
terbaik bagi bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dan juga memberikan 
kemampuan terdegradasi mendekati 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat tanpa 
pemlastis. 

Selain tidak adanya data perbandingan 
antara berbagai macam jenis pemlastis, studi 
biodegradasi yang dilakukan oleh Parra et al. 
(2006) tidak menggunakan media yang 
berasal dari alam, sehingga studi yang 
dilakukan oleh Parra et al. (2006) tidak dapat 
memberikan informasi mengenai 
kemampuan bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 300 untuk 
terdegradasi di alam. Karena itu pada studi 
ini digunakan media yang dapat 
mewakili/mendekati kondisi alam dari segi 
media yang digunakan.  

Pada studi ini digunakan media berupa 
air danau dan inokulum pendegradasi berupa 
limbah nata de coco yang tidak diberi 
perlakuan sebelum proses biodegradasi 
dilakukan. Media berupa air danau dipilih 
karena diduga mengandung beberapa jenis 
bakteri yang dapat mendegradasi bioplastik 
poli-β-hidroksialkanoat (Brandl et al., 1995). 
Sedangkan inokulum pendegradasi berupa 
limbah cair nata de coco merupakan limbah 
yang diduga mengandung bakteri yang dapat 
menggunakan biopolimer nata de coco 
sebagai sumber makanan sehingga diduga 
mampu juga untuk mendegradasi jenis 
biopolimer yang lain seperti PHB. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bioplastik poli-β-
hidroksi-alkanoat dengan penambahan 
pemlastis poli-etilen glikol 400, bioplastik 
poli-β-hidroksi-alkanoat dengan penambahan 
pemlastis di-etilen glikol, dan bioplastik poli-
β-hidroksi-alkanoat dengan penambahan 
pemlastis di-metil ftalat. Sebagai pem-
banding, digunakan bio-plastik poli-β-
hidroksialkanoat tanpa penambahan pemlas-
tis. Media cair yang di-gunakan adalah air 
danau LSI–IPB dengan penambahan 
inokulum pendegradasi berupa limbah cair 
industri nata de coco. Bahan-bahan kimia 
yang digunakan, antara lain larutan NaOH 
0,1 N, larutan HCl 0,1 N sebagai titran, 
indikator phenolphtalein (PP), indikator metil 
jingga, dan urea serta K2HPO4 sebagai 
sumber nitrogen dan sumber fosfor. Bahan 
lain yang digunakan adalah aquades dan 
nutrient agar yang digunakan pada proses 
kuantifikasi mikroorganisme. 

Peralatan yang digunakan pada 
penelitian ini antara lain, biometer hasil 
modifikasi yang mengacu pada Andrady 
dalam Hamid (2000), peralatan gelas (gelas 
piala, erlenmeyer, pipet tetes, tabung ulir, 
cawan petri); peralatan ukur (pipet mohr, 
gelas ukur, buret, neraca, pH meter, dan 
colony counter). Peralatan lain yang diguna-
kan adalah rotary shaker incubator. 
Biometer yang digunakan dalam penelitian 
ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Figure 1. Biometer 

 
Penelitian ini dibagi menjadi dua 

tahap, yaitu tahap karakterisasi media dan 
tahap uji biodegradasi dengan menggunakan 
metode respirometri. 

Karakterisasi Media Pendegradasi 
Karakterisasi media pada penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui karakter media 
yang akan digunakan pada proses 
biodegradasi, dan perubahan apa yang terjadi 
setelah uji biodegradasi selesai dilakukan. 
Karakterisasi media yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah kuantifikasi mikro-
organisme dengan metode total plate count 
(TPC) dan pengukuran pH media. 
Karakterisasi dilakukan pada hari ke-0 dan 
hari ke-50 uji biodegradasi. 

Total Plate Count 
Total Plate Count (TPC) dilakukan 

untuk mengetahui jumlah bakteri yang 
terdapat pada media biodegradasi. Sebanyak 
1 mL sampel dimasukkan ke dalam cawan 
petri, kemudian nutrient agar dituangkan ke 
dalam cawan petri yang sudah berisi sampel. 
Proses inkubasi berlangsung selama 2 x 24 
jam pada suhu 36,5 oC. Setelah proses 
inkubasi selesai dilakukan penghitungan 
jumlah koloni mikroorganisme. 

Pengukuran pH 
Sampel sebanyak 10 mL diukur 

dengan menggunakan pH meter, dengan 
terlebih dahulu dilakukan standarisasi dengan 
buffer pH 4,0 dan 7,0. Pengukuran sampel 
dilakukan dengan mencelupkan elektroda pH 
meter ke dalam sampel dan skala dibaca 
setelah angka konstan. 

Uji Biodegradasi dengan Menggunakan 
Metode Respirometri 

Pengujian biodegradasi bioplastik poli-
β-hidroksialkanoat dilakukan dengan meng-
gunakan medium air danau LSI – IPB yang 
dicampur inokulum pendegradasi berupa 
limbah cair industri nata de coco dalam 
biometer yang dibuat dari botol yang di-
modifikasi. Ke dalam media di botol 
pertama, ditambahkan urea dan K2HPO4 
sebagai sumber nitrogen dan fosfor dengan 
konsentrasi 0,1 % dan 0,05 % dari bobot 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat. 

Perbandingan antara bahan aktif 
berupa limbah nata de coco dengan air danau 
adalah 1:10 (10 mL:100 mL). Sampel 
bioplastik yang akan diuji masing-masing 
berbobot 0,1 g, diperkecil ukurannya 
kemudian dicampurkan secara merata ke 
dalam media yang sudah disiapkan. 
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Digunakan blanko, berupa media 
pendegradasi tanpa bioplastik sebagai kontrol 
atau faktor koreksi dari media pendegradasi 
yang berisi sampel bioplastik poli-β-hidroksi-
alkanoat. 

Selama proses degradasi berlangsung, 
dilakukan pembatasan udara yang masuk ke 
dalam botol berisi media, sehingga udara 
yang tersedia hanyalah yang terdapat pada 
ruang kosong botol di atas permukaan media. 
Pengamatan biodegradasi bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dilakukan dengan mengu-
kur gas CO2 yang diproduksi sebagai hasil 
mineralisasi polimer sebagai salah satu 
aktivitas mikroorganisme dalam proses 
biodegradasi bioplastik poli-β-hidroksi-
alkanoat. 

Larutan NaOH 0,1 N dengan volume 
50 mL ditempatkan pada botol kedua. 
Selama proses biodegradasi berlangsung 
akan dihasilkan gas CO2 yang akan terlarut 
dalam NaOH. Jumlah gas CO2 yang bereaksi 
dapat ditentukan melalui titrasi dengan 
larutan asam klorida standar (HCl 0,1 N). 
Larutan NaOH yang telah mengandung CO2 
terlarut ditetesi dengan indikator 
phenolphtalein (PP) dan dititrasi sampai 
larutan tidak berwarna. Titrasi ke dua 
dilanjutkan dengan menggunakan indikator 
metil jingga hingga larutan berwarna merah 
muda. Titrasi kedua berhubungan dengan 
jumlah CO2 yang terdapat dalam larutan 
NaOH. 

Jumlah CO2 yang dihasilkan dalam 
biometer dikoreksi terhadap blanko. Larutan 
NaOH pada botol kedua diganti secara 
berkala setiap 2 hari untuk pengujian kadar 
CO2 dengan lama waktu pengujian dilakukan 
selama periode 50 hari. Dari hasil tersebut 
diperoleh grafik hubungan antara minerali-
sasi dan waktu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi Media Pendegradasi 
Di antara beberapa faktor yang 

mendukung proses biodegradasi adalah sifat 
fisik media pendegradasi dan kandungan 
mikroorganisme di dalam media pendegra-
dasi. Karena itu perlu dilakukan karakterisasi 
media, yang di dalamnya meliputi 
kuantifikasi mikroorganisme yang terdapat 
pada media dan pengukuran pH serta suhu 

media. Hasil kuantifikasi mikroorganisme 
pada hari ke-0 dan hari ke-50 proses 
biodegradasi dapat dilihat pada pada Tabel 1 
dan Tabel 2. 

Table 1. Quantification of microorganisms at 
day-0 

Sampel Total Colony 
(Colony/mL) 

Media containing PHA 
without  plastisizer 
addition  

51,25 x 106 

Media containing PHA  
with the addition of 
polyethylene glycol 400 

51,25 x 106  

Media containing  PHA 
with the addition 
diethylene glycol 

51,25 x 106  

Media containing PHA 
with the addition of 
dimethyl phtalate 

51,25 x 106  

Blank Media as 
comparison 51,25 x 106  

 

Table 2. Quantification of microorganisms at 
50th day 

Sampel Total Colony 
(colony/mL) 

Media containing PHA 
without  plastisizer 
addition 

116,05 x 106 

Media containing PHA 
with the addition of 
polyethylene glycol 400 

63,60 x 106 

Media containing  PHA 
with the addition 
diethylene glycol 

56,95 x 106 

Media containing PHA 
with the addition of 
dimethyl phtalate 

55,55 x 106 

Blank Media as 
comparison 161,4 x 106 

 
Perhitungan mikroorganisme pada 

awal pengujian biodegradasi dilakukan untuk 
mengetahui bahwa di dalam media terdapat 
sejumlah mikroorganisme yang diduga dapat 
mendegradasi bioplastik yang terdapat dalam 
media. Jumlah mikroorganisme setelah 50 
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hari pengujian biodegradasi berlangsung, 
dapat dilihat pada Tabel 2 yang mengin-
dikasikan telah terjadinya pertumbuhan 
mikroorganisme. Hal ini menandakan bahwa 
mikroorganisme telah menggunakan sumber 
nutrisi yang terdapat dalam media untuk 
pertumbuhannya. Sumber nutrisi yang 
terdapat pada media antara lain urea sebagai 
sumber N, K2HPO4 sebagai sumber fosfor; 
dan bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
sebagai sumber karbon. Pertumbuhan 
mikroorganisme ini juga membuktikan 
bahwa proses biodegradasi telah terjadi. 
Bioplastik poli-β-hidroksialkanoat sebagai 
salah satu sumber nutrisi telah didegradasi 
untuk kemudian dikonversi menjadi sumber 
nutrisi berupa karbon bebas. Pertumbuhan 
mikroorganisme ini juga bisa dikaitkan 
dengan produksi CO2. Dengan adanya 
pertumbuhan mikroorganisme, maka dapat 
dikatakan bahwa gas CO2 yang dihasilkan 
selama proses biodegradasi merupakan hasil 
dari metabolisme mikroorganisme. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa, pada 
hari ke-50 proses biodegradasi, jumlah 
mikroorganisme terbanyak terdapat pada 
media blanko, diikuti dengan media 
mengandung bioplastik poli-β-hidroksial-
kanoat tanpa penambahan pemlastis, media 
mengandung bioplastik poli-β-hidroksi-
alkanoat dengan penambahan pemlastis 
polietilen glikol 400, media mengandung 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat dengan 
penambahan pemlastis dietilen glikol, dan 
media mengandung bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dimetil ftalat. Data ini menun-
jukkan ketidaksesuaian dengan data produksi 
CO2, khususnya pada data bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis. Bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis polietilen 
glikol 400 memiliki akumulasi produksi CO2 
tertinggi dan laju produksi CO2 tercepat, 
diikuti oleh bioplastik poli-β-hidroksi-
alkanoat dengan penambahan pemlastis 
polietilen glikol, dan bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dimetil ftalat. Ketidaksesuaian ini 
diduga karena tidak semua mikroorganisme 
di dalam media mampu/merupakan 
mikroorganisme pendegradasi bioplastik 
poli-β-hidroksialkanoat. 

Media yang digunakan dalam uji 
biodegradasi bioplastik ini adalah media air 
danau dengan penambahan limbah cair 
industri nata de coco sebagai bahan aktif. Air 
danau mengandung beberapa jenis bakteri 
dari genus Comamonas dan Pseudomonas 
(famili Pseudomonadaceae) yang dapat 
mendegradasi secara biologis bioplastik poli-
β-hidroksialkanoat. Beberapa diantaranya 
adalah Comamonas acidovorans; 
Pseudomonas cepacia; Pseudomonas 
stutzeri; Pseudomonas vesicularis (Brandl et 
al., 1995). Terdapat kemungkinan bahwa 
masih ada jenis bakteri lain yang hidup di 
dalam media, tetapi bukan dari jenis yang 
mampu untuk mendegradasi bioplastik poli-
β-hidroksialkanoat. 

Selain melakukan kuantifikasi mikro-
organisme, pengujian sifat fisik dan kimia 
media juga dilakukan. Pengujian tersebut 
meliputi pengukuran suhu dan pH media. 
Pengukuran suhu dan pH media dilakukan 
pada hari ke-0 proses biodegradasi dan hari 
ke-50. Hasil pengukuran suhu dan pH 
disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Table 3. Temperature and pH of media at 
day-0 

Parameter Water 
from lake 

Waste 
water 

Mixture 

Temp (oC) 28 27 28 
pH 6.24 3.55 3.24 

Table 4. Temperature and pH at 50th day.  

Sampel Temp (oC) pH 
Media containing PHA 
without  plastisizer addition 

28 7,97 

Media containing PHA with 
the addition of polyethylene 
glycol 400 

28 7,62 

Media containing  PHA with 
the addition diethylene glycol 

28 7,77 

Media containing PHA with 
the addition of dimethyl 
phtalate 

28 7,42 

Blank Media as comparison 28 7,55 
 

Pada Tabel 3 dan 4 dapat dilihat 
bahwa rentang suhu media berada pada 
kisaran 27-28 oC. Bakteri dari famili 
Pseudomonadaceae (termasuk di dalamnya 
genus Pseudomonas dan Acetobacter) 
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memiliki kisaran suhu optimum pertumbuhan 
antara 20-30 oC. Suhu media pada awal dan 
akhir proses biodegradasi berada pada 
kisaran suhu yang baik bagi pertumbuhan 
bakteri-bakteri tersebut, sehingga memung-
kinkan pertumbuhan bakteri secara optimum 
selama proses biodegradasi berlangsung 
(Fardiaz, 1992). 

Selama proses biodegradasi, terjadi 
perubahan pH (derajat keasaman) yang 
cukup signifikan. Pada Tabel 3 dan 4 dapat 
dilihat bahwa media berubah sifat dari asam 
menjadi basa. Pada awal proses biodegradasi 
(H0), pH media (campuran antara limbah 
dengan air danau) berada pada pH 3,24. Sifat 
asam media tersebut disebabkan oleh sifat 
asam limbah nata de coco yang menjadi 
bahan aktif dalam media. Sifat asam limbah 
cair industri nata de coco disebabkan oleh 
kandungan asam asetat dalam limbah yang 
dihasilkan oleh Acetobacter xylinum selama 
proses produksi nata de coco. Menurut 
Anonimb (2006),  Acetobacter merupakan 
genus bakteri asam asetat yang terkarak-
terisasi oleh kemampuannya dalam meng-
konversi alkohol (etanol) menjadi asam 
asetat secara aerobik. 

Pada akhir proses biodegradasi (H50) 
terjadi perubahan pH menjadi di atas pH 
netral (basa). Diduga perubahan pH terjadi 
karena asam organik (asam asetat) di dalam 
media digunakan oleh bakteri sebagai 
sumber karbon untuk memproduksi PHA-
depolimerase. Sintesis enzim PHA-
depolimerase pada bakteri biasanya terjadi 
jika sumber karbon terlarut yang cocok, 
seperti glukosa dan asam organik, tersedia 
(Jendrossek dan Handrick, 2002).  

Pada Tabel 4, terlihat pH akhir dari 
media berada pada kisaran 7,42-7,97. Hal 
tersebut dikarenakan enzim PHA-depoli-
merase bekerja pada pH optimum alkali 
antara 7,5-9,8, sehingga bakteri mengkon-
disikan lingkungannya agar sesuai dengan 
kondisi optimum PHA-depolimerase dalam 
melakukan proses biodegradasi bioplastik. 

Uji Biodegradasi Bioplastik Poli-β-
hidroksilakanoat dengan Menggunakan 
Metode Respirometri 

Mineralisasi merupakan salah satu 
tahapan pada proses biodegradasi yang dapat 
dijadikan parameter biodegradasi. Penggu-

naan mineralisasi sebagai parameter 
biodegradasi dilakukan dengan cara 
mengukur produksi gas CO2 selama proses 
biodegradasi berlangsung. 

Tahapan mineralisasi pada proses 
biodegradasi melibatkan reaksi oksidasi 
dengan oksigen yang bertindak sebagai 
oksidator. Pada proses biodegradasi 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat, khusus-
nya dari golongan poli-β-hidroksibutirat, 
reaksi ini ditunjukkan Gambar 2. 

 

Figure 2. Reaction at mineralization step 
(Narayan, 2006) 

 
Metode respirometri merupakan 

metode yang dapat digunakan untuk 
mengukur proses biodegradasi dengan 
melakukan pengamatan terhadap proses 
mineralisasi. Gambar 3 memperlihatkan 
grafik akumulasi produksi CO2 pada 
pengukuran produksi CO2 dengan menggu-
nakan metode respirometri selama 50 hari 
pengujian.  Pengukuran jumlah produksi CO2 
dilakukan selama 50 hari dengan evaluasi 
dilakukan setiap 2 hari hingga hari ke-38. 
Evaluasi CO2 kembali dilakukan pada hari 
ke-50 untuk mengetahui jumlah produksi 
CO2 pada akhir periode biodegradasi. 

Dengan menggunakan metode respiro-
metri, suatu bahan dapat dikatakan mampu 
terdegradasi secara biologis, jika terdapat gas 
CO2 yang diproduksi oleh sistem biologis 
pada biometer. Merujuk pada Gambar 3, 
dapat disimpulkan bahwa bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 400, dietilen 
glikol, dan dimetil ftalat, mampu 
terdegradasi secara biologis. Hal tersebut 
dibuktikan dengan adanya gas CO2 yang 
diproduksi selama proses biodegradasi 
berlangsung. 

Pada pengujian biodegradasi ini poli-
β-hidroksialkanoat tanpa pemlastis 
digunakan sebagai pembanding. Secara 
keseluruhan, bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat tanpa penambahan 
pemlastis terdegradasi dengan laju produksi 
CO2 paling cepat dan akumulasi produksi 
CO2 tertinggi dibandingkan dengan poli-β-
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hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 400, dietilen 
glikol, dan dimetil ftalat. Hal tersebut 
didukung oleh data akumulasi produksi CO2 
dan data laju produksi CO2 selama 50 hari 
pengujian. Pada hari ke-50, jumlah total CO2 
yang dihasilkan oleh proses mineralisasi 
poli-β-hidroksialkanoat tanpa pemlastis 
mencapai 27,28 mg, dengan laju produksi 
CO2 mencapai 0,55 mg/hari. Nilai laju 
produksi didapat dengan menggunakan 
perhitungan Δy/Δt = (yi - yo) / (ti - to)., 
dengan yi = jumlah akumulasi produksi CO2 
pada hari ke-i; yo = jumlah akumulasi 
produksi CO2 pada hari ke-0; ti = hari ke-i; 
dan to = hari ke-0. 

 

Figure 3. Accumulation of CO2 during 
biodegradation process of bioplas-tic 
poly-β-hydroksialkanoate with-out 
plastisizer addition ( ; CO2  
accumulation = 27,28 mg); bioplastic poly-
β-hydroksialkanoate with the addition of 
polyethilene glycol 400 ( ; CO2  
accumulation = 23,76 mg); bioplastic  
poly-β-hydroksialkanoate with the addition 
of diethylene glycol ( ; CO2 accumulation 
= 18,92 mg); and bioplastic poly-β-
hydroksialkanoate with the addition of 
dimethyl phtalate ( ;CO2 accumulation  = 
16,72 mg). 

 
Fakta bahwa bioplastik poli-β-

hidroksialkanoat tanpa penambahan 
pemlastis mampu terdegradasi lebih cepat 
dan menghasilkan CO2 lebih banyak, 
mendukung teori bahwa penambahan 
pemlastis akan mempengaruhi proses 
biodegradasi bioplastik poli-β-hidroksia-
lkanoat, dan pada studi biodegradasi ini 
pengaruh tersebut berupa perlambatan proses 
biodegradasi. Dibandingkan dengan poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis, poli-β-hidroksialkanoat tanpa 

penambahan pemlastis memiliki struktur 
kimia yang lebih sederhana, karena ikatan-
ikatan yang terdapat pada bioplastik 
hanyalah ikatan antar monomer poli-β-
hidroksialkanoat sendiri. Sedangkan pada 
poli-β-hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis terbentuk ikatan-ikatan antara 
molekul-molekul yang terdapat pada poli-β-
hidroksialkanoat dan pemlastis. Ikatan 
tersebut menyebabkan struktur kimia poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis menjadi lebih kompleks 
dibandingkan dengan struktur kimia poli-β-
hidroksialkanoat tanpa penambahan pemlas-
tis sehingga sampel poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis lebih sulit 
terdegradasi. 

Sampel yang menjadi fokus pada 
penelitian ini adalah sampel dengan 
penambahan pemlastis polietilen glikol 400, 
dietilen glikol, dan dimetil ftalat. Dari 
Gambar 3, bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis polietilen 
glikol 400 memiliki kemampuan terdegradasi 
paling cepat dibandingkan bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan pemlastis dietilen 
glikol dan bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan dimetil ftalat. Selama 50 
hari pengujian, jumlah CO2 yang dihasilkan 
oleh proses mineralisasi sampel bioplastik 
poli-β-hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 400, bioplastik 
poli-β-hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dietilen glikol, dan bioplastik poli-
β-hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dimetil ftalat masing-masing 
adalah 23,76 mg, 18,92 mg, dan 16,72 mg, 
dengan laju produksi CO2 masing-masing 
0,48 mg/hari, 0,38 mg/hari, dan 0,33 mg/hari.  

30 

0

Polietilen glikol 400 dan dietilen glikol 
merupakan pemlastis hidrofilik. Pemlastis 
hidrofilik akan meningkatkan laju 
biodegradasi, dan penambahan konsentrasi 
pemlastis hidrofilik akan meningkatkan laju 
degradasi enzimatis. Penambahan jumlah 
pemlastis hidrofilik yang semakin besar akan 
meningkatkan jumlah gugus polar (OH) pada 
sampel, dan mengakibatkan adanya interaksi 
antara gugus polar tersebut dengan molekul 
air pada proses hidrolisis, proses yang 
menyebabkan terjadinya biodegradasi. 
Akibat adanya interaksi antara gugus polar 
yang terdapat pada pemlastis dengan molekul 
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air, mikroorganisme pendegradasi yang 
terdapat pada media pun akan lebih mudah 
berinteraksi dengan permukaan polimer dan 
memiliki akses yang lebih besar untuk 
melekat pada permukaan polimer, sehingga 
proses biodegradasi dapat berjalan lebih 
cepat. 

Sifat hidrofilik pemlastis juga 
memberikan kontribusi terhadap proses 
hidrolisis. Enzim yang bekerja pada proses 
biodegradasi ini diduga adalah enzim PHA-
depolimerase. Enzim tersebut termasuk ke 
dalam kelas utama hidrolase. Enzim dari 
kelas hidrolase adalah enzim yang mengikat 
air ke dalam ikatan-ikatan kimia suatu bahan, 
dan menggunakan air tersebut untuk proses 
hidrolisis. Semakin mudah suatu bahan untuk 
berinteraksi dengan air, maka diduga ter-
jadinya proses hidrolisis akan semakin besar. 
Proses hidrolisis ini terjadi pada tahapan 
depolimerisasi, tahapan dimana rantai-rantai 
polimer diputus menjadi monomer-monomer 
untuk kemudian ditransfer ke dalam sel 
mikoorganisme sebagai sumber nutrisi 
(sumber karbon). Semakin banyak dan 
semakin cepat rantai diputus menjadi mono-
mer, maka akan mengarah kepada proses 
biodegradasi yang lebih cepat dan jumlah 
CO2 yang dihasilkan akan lebih banyak. 

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat dengan 
penambahan pemlastis etilen glikol 400 
memiliki akumulasi produksi CO2 lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan bioplastik 
poli-β-hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dietilen glikol. Hal ini diduga 
terjadi karena kemampuan bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 400 dalam berin-
teraksi dengan molekul air, lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlas-tis dietilen glikol. Kemampuan 
mengikat air pada pemlastis polietilen glikol 
400 dan dietilen glikol, selain dari gugus 
hidroksil (-OH), diduga terjadi melalui ikatan 
hidrogen antara molekul air dengan gugus 
eter (-O-) pada molekul polietilen glikol 400 
dan dietilen glikol (Israelachvili, 1997). Pada 
polietilen glikol 400, setidaknya terdapat 
delapan gugus eter (-O-) yang dapat 
berikatan dengan molekul-molekul air 
melalui ikatan hidrogen, sedangkan pada 

molekul dietilen glikol hanya terdapat satu 
gugus eter (-O-) yang dapat berikatan dengan 
molekul air. Sifat pemlastis polietilen glikol 
400 yang lebih hidrofilik dari pemlastis 
dietilen glikol inilah yang diduga menyebab-
kan proses biodegradasi pada bioplastik poli-
β-hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 400 lebih cepat 
jika dibandingkan dengan proses biodegra-
dasi pada bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis dietilen 
glikol. 

Seperti terlihat pada Gambar 3, 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat dengan 
penambahan pemlastis dimetil ftalat 
merupakan bioplastik yang memiliki 
akumulasi produksi CO2 terkecil dan laju 
produksi CO2 paling lambat jika dibanding-
kan dengan bioplastik dengan penambahan 
pemlastis lainnya. Ada tiga hal diperkirakan 
yang mengakibatkan poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis dimetil ftalat 
memiliki akumulasi produksi CO2 terkecil 
dan laju produksi CO2 paling lambat. 
Pertama, sifat non polar pemlastis dimetil 
ftalat; kedua, kristalinitas bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dimetil ftalat yang tinggi; dan 
ketiga, struktur molekul dimetil ftalat. 

Dimetil ftalat merupakan pemlastis 
yang bersifat dapat larut dalam alkohol, eter, 
dan kloroform akan tetapi tidak dapat larut 
dalam air. Dengan kata lain, dimetil ftalat 
merupakan pemlastis yang hidrofobik. 
Ketidaklarutan dimetil ftalat di dalam air, 
mengakibatkan rendahnya aksesibilitas 
mikroorganisme pada permukaan bioplastik. 
Selain itu, sifat hidrofobik dimetil ftalat 
mengakibatkan sulitnya enzim untuk 
mengikat air ke dalam ikatan-ikatan yang 
terbentuk antara biopolimer dan pemlastis, 
yang mengakibatkan proses hidrolisis 
(pemutusan rantai) menjadi terhambat. 

Bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis dimetil ftalat 
yang digunakan pada uji biodegradasi ini 
memiliki tingkat kristalinitas tertinggi jika 
dibandingkan dengan dua sampel lainnya 
(bioplastik poli-β-hidroksialkanoat dengan 
penambahan pemlastis polietilen glikol 400 
dan bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis dietilen 
glikol). Derajat kristalinitas bioplastik poli-β-
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hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dimetil ftalat yang digunakan 
sebagai sampel uji biodegradasi mencapai 
51,62%, sedangkan bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis polietilen glikol 400 dan bioplastik 
poli-β-hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dietilen glikol masing-masing 
memiliki derajat kristalinitas sebesar 44,58% 
dan 31,45% (Juari, 2006; Rais, 2007; Delvia, 
2006). 

Struktur molekul dimetil ftalat, yang 
memiliki satu cincin aromatik diduga 
memperlambat laju biodegradasi. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Kim dan Rhee 
(2003), yang menyatakan bahwa adanya 
cincin aromatik dalam suatu polimer akan 
memperlambat proses biodegradasi suatu 
polimer. Hampir semua senyawa dengan 
cincin aromatik di dalamnya merupakan 
senyawaan yang toksik dan bersifat 
karsinogenik. Sifat toksik ini dapat 
menghambat mikroorganisme dalam 
mengurai bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis dimetil ftalat. 
Selain sifat toksik tersebut, dimetil ftalat 
membentuk ikatan dengan kekuatan yang 
tinggi dengan rantai-rantai poli-β-
hidroksialkanoat. Hal tersebut mempersulit 
pemutusan ikatan antara poli-β-
hidroksialkanoat dengan dimetil ftalat. 
Diduga, hal-hal tersebut yang mengakibatkan 
sulitnya bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis dimetil ftalat 
untuk terdegradasi. 

Pembatasan udara yang masuk ke 
dalam biometer, nyata memberikan pengaruh 
terhadap proses biodegradasi bioplastik. 
Pengaruh dari pembatasan udara ini adalah, 
akumulasi CO2 yang dihasilkan selama 
proses biodegradasi yang lebih kecil dan laju 
produksi CO2 yang lebih lambat jika 
dibandingkan dengan akumulasi CO2 dan 
laju produksi CO2 dari proses biodegradasi 
dengan perlakuan aerasi terus menerus. 
Media yang dipasok udara secara terus 
menerus dengan menggunakan pompa aerasi 
menghasilkan akumulasi produksi CO2 lebih 
banyak dan laju produksi CO2 yang lebih 
cepat jika dibandingkan dengan media yang 
udaranya terbatas hanya pada udara di atas 
permukaan media. Data produksi CO2 dan 
laju produksi CO2 proses biodegradasi 

dengan aerasi, merujuk pada penelitian 
Dinyati (2006).  

Akumulasi produksi CO2 yang lebih 
rendah serta laju produksi CO2 yang lebih 
lambat diduga dikarenakan terhambatnya 
reaksi oksidasi pada tahapan mineralisasi. 
Reaksi oksidasi pada tahapan mineralisasi 
membutuhkan oksigen sebagai oksidator. 
Terbatasnya jumlah oksigen akan 
menghambat  proses oksidasi, sehingga CO2 
yang dihasilkan oleh tahapan mineralisasi 
menjadi lebih sedikit jika dibandingkan 
dengan proses biodegradasi dengan 
menggunakan pompa aerasi. Selain hal 
tersebut, diduga sifat bakteri dari famili 
Pseudomonadaceae yang merupakan bakteri 
aerobik pun memberikan pengaruh terhadap 
proses biodegradasi. Walaupun pengujian 
biodegradasi yang dilakukan tidak dalam 
kondisi anaerobik, jumlah udara yang 
terbatas (hanya yang terdapat pada ruang 
kosong botol di atas permukaan media) akan 
mempengaruhi pertumbuhan mikroorga-
nisme karena ada satu faktor pertumbuhan 
yang dibatasi. Jumlah mikroorganisme yang 
mendegradasi bioplastik poli-β-hidroksial-
kanoat pada proses biodegradasi dengan 
udara terlimitasi akan lebih sedikit jika 
dibandingkan proses biodegradasi dengan 
menggunakan aerasi. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 

dengan penambahan pemlastis polietilen 
glikol 400, dietilen glikol, dan dimetil ftalat, 
mampu terdegradasi secara biologis pada 
media cair dengan udara terlimitasi. 
Kemampuan untuk terdegradasi ini ditandai 
dengan diproduksinya gas CO2. 

Penambahan pemlastis polietilen 
glikol 400, dietilen glikol, dan dimetil ftalat 
memberikan pengaruh yang negatif bagi 
proses biodegradasi bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat. Akumulasi produksi CO2 
lebih kecil dan laju produksi CO2 
berlangsung lebih lambat jika dibandingkan 
dengan jumlah CO2 yang dihasilkan 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat tanpa 
pemlastis. Bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
tanpa pemlastis sebagai pembanding 
memiliki akumulasi produksi CO2 terbesar 
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dan laju produksi CO2 paling cepat dengan 
akumulasi produksi CO2 sebesar 27,28 mg 
CO2 dan laju produksi CO2 sebesar 0,55 mg 
CO2/hari. 

Bioplastik poli-β-hidroksialkanoat 
dengan penambahan pemlastis polietilen 
glikol 400 merupakan bioplastik dengan 
penambahan pemlastis yang paling cepat 
terdegradasi dengan akumulasi produksi CO2 
sebesar 23,76 mg dan laju produksi CO2 
sebesar 0,48 mg CO2/hari, diikuti oleh 
bioplastik poli-β-hidroksialkanoat dengan 
penambahan pemlastis dietilen glikol dengan 
akumulasi produksi CO2 sebesar 18,92 mg 
dan laju produksi CO2 sebesar 0,38 mg 
CO2/hari, dan bioplastik poli-β-
hidroksialkanoat dengan penambahan 
pemlastis dimetil ftalat dengan akumulasi 
produksi CO2 sebesar 16,72 mg dan laju 
produksi CO2 sebesar 0,33 mg CO2/hari.  

Pasokan udara yang terbatas 
berpengaruh negatif terhadap proses 
biodegradasi. Pasokan udara yang terbatas 
pada proses biodegradasi berakibat pada 
akumulasi produksi CO2 yang lebih kecil dan 
laju produksi CO2 yang lebih lambat jika 
dibandingkan dengan proses biodegradasi 
yang dipasok udara secara terus menerus 
dengan menggunakan pompa aerasi. 

Saran 
Pengujian biodegradasi bioplastik poli-

β-hidroksialkanoat masih memiliki peluang 
untuk dikembangkan. Beberapa hal yang 
dapat dijadikan pertimbangan antara lain 
penggunaan media lain baik media padat 
maupun media cair.  
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