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Mikroba Makan Sagu, 
Jadilah Plastik

Inovasi Baru
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Berilah Ralstonia eutropha pakan berupa sagu Metroxylon sago. 
Maka produksi polyhydroxyalkanoate (PHA) dari makhluk 
mikro itu bakal menjulang. Dari semula 30% menjadi 80%. 

PHA bahan baku plastik ramah lingkungan yang cepat terurai 
di tanah. Hasil riset Khaswar Syamsu, peneliti di Fakultas 
Teknologi Pertanian (Fateta) IPB, menunjukkan PHA banyak 
terkandung dalam mikroba.

Menurut Khaswar, ada 300 jenis mikroba mengandung 
PHA. Sebut saja azotobacter, bacillus, rhizobium, 
eutropha, dan pseudomonas. Kandungan PHA terbesar 
salah satunya dihasilkan eutropha. Secara alami mikroba 
yang banyak ditemukan di tanah dan air di Indonesia 
itu menghasilkan 30% PHA. Produksinya menjadi 80% 
PHA jika eutropha dibiakkan dalam glukosa.

Glukosa sumber karbon dan energi buat si supermini 
itu. Sagu menjadi sumber glukosa ideal karena belum 
banyak dimanfaatkan. “Baru 10—20% dari total area 
penanaman,” kata Khaswar. Potensi produksi sagu di 
Indonesia mencapai 27-juta ton/tahun. Singkong bisa 
dipakai tapi harus bersaing dengan pemanfaatan 
sebagai bioetanol.

Supaya bisa dikonsumsi oleh eutropha, 
sagu mesti dihidrolisis dulu jadi 
senyawa sederhana alias monomer. 
Lalu ditambahkan sumber nitrogen, 
mineral, dan vitamin sebelum dipakai 
membiakkan mikroba. Penambahan 
sumber karbon dan nutrisi lain terbukti 
mendongkrak rendemen PHA di sel 
sebanyak 76,54% dengan konsentrasi 
monomer sagu sebesar 3,72 g/l.

Setelah sel mikroba bertambah 
gemuk barulah ia dipecahkan 
untuk mengambil PHA. Ciri 
sel menjadi gemuk adalah 
semakin besarnya warna 
putih yang menutupi sel. PHA 
yang diambil lalu diekstrak 
dan diolah menjadi biji plastik 
yang selanjutnya dibuat menjadi 
lembaran dengan memakai pelarut alami. 

Agar lembaran elastis, Khaswar memberi 
tambahan plasticizer. Ada 2 plasticizer yang 
dipakai, yakni dimetil ftalat (DMF) dan dietilen 
glikol (DEG). Dari uji dengan penambahan 25% DEG memberi tingkat 
elastisitas sebesar 23,88%;  kekuatan tarik 0,115 Mpa; dan titik leleh 166,71ºC. 
Sebaliknya dengan 20% DEG elastisitas hanya 7,01%; kekuatan tarik           
0,07 Mpa; dan titik leleh 167,51ºC.***

Di masa depan plastik 
berbahan nabati yang 
cepat terurai bakal lebih 
banyak diproduksi


