
 

 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Limbah Cair Domestik 

 

 

Limbah cair domestik merupakan limbah yang paling banyak diproduksi oleh 

berbagai kegiatan rumah tangga (Romayanto dkk., 2006).  Limbah cair domestik 

ini berasal dari air buangan perumahan, perkantoran, perhotelan, perdagangan dan 

sarana sejenis lainnya.  Limbah ini mengandung senyawa organik baik itu alami 

maupun sintetis (Soeparman, 2001).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komposisi Limbah Domestik (Mara et al., 2003). 

Secara umum kandungan bahan yang terdapat dalam air buangan dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu bahan terapung, bahan terlarut dan bahan 

tersuspensi.  Menurut sifatnya, ketiga bahan polutan tersebut dibedakan menjadi 

yang mudah terurai secara biologi (biodegradable) dan yang tidak mudah terurai 
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secara biologi (non biodegradable).  Salah satu kandungan bahan pencemar yang 

terlarut dalam air dan tidak mudah terurai secara biologi adalah deterjen.  Dimana 

deterjen ini mengandung surfaktan yang struktur kimianya sulit terurai di 

lingkungan (Cramer, 2010).  

 

 

B. Deterjen 

 

 

Deterjen merupakan bahan yang digunakan untuk membersihkan pakaian, alat 

rumah tangga dan sebagainya dimana dalam deterjen terkandung zat aktif 

permukaan yang disebut dengan surfaktan (Fardiaz, 1992).  

Deterjen sangat berbahaya bagi lingkungan, deterjen memiliki kemampuan untuk 

melarutkan senyawa yang besifat karsinogenik misalnya 3,4 Benzopyrene, selain 

menimbulkan masalah bagi kesehatan, kandungan deterjen dalam air minum dapat 

menimbulkan bau dan rasa tidak enak. 

 

Surfaktan merupakan senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan air 

dengan mematahkan ikatan-ikatan hidrogen pada permukaan.  Molekul surfaktan 

mengandung suatu ujung hidrofobik dan suatu ujung hidrofilik.  Porsi suatu 

molekul surfaktan harus mengandung 12 atom karbon atau lebih agar efektif. 

Surfaktan yang digunakan pertamakali yaitu p-alkilbenzenasulfonat dengan gugus 

alkil yang sangat bercabang.  Senyawa ini terbentuk dari reaksi polimerisasi 

propilena dan diletakkan pada cincin benzen melalui reaksi Friedel-Crafts. 

Sayangnya, mikroorganisme tidak dapat menguraikan rantai hidrokarbon yang 
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sangat bercabang ini, sehingga pada tahun 1965, diubah menjadi deterjen yang 

biodegradable dengan rantai lurus (Fessenden,1986).  

  

      

 

 

 

a.                          b. 

Gambar 2. a. Alkil Benzen Sulfonat (rantai bercabang) b. Linear Alkylbenzene 

Sulfonate (rantai lurus) 

 

Menurut Myers (1999), berdasarkan gugus hidrofobiknya surfaktan digolongkan 

sebagai berikut : 

1. Surfaktan kationik, yaitu surfaktan yang bagian permukaannya bermuatan 

positif,  yang termasuk golongan ini adalah garam amina atau diamina, garam 

ammonium kuartener dan garam-garam amina siklik.  Contohnya : 

dodesiltrimetil ammonium bromida, CH3(CH2)15N(CH3)
+ 

Br 
-
 . 

2. Surfaktan anionik, merupakan surfaktan dengan bagian aktif permukaannya 

bermuatan negatif, yang termasuk golongan surfaktan ini adalah garam-garam 

alkali dari asam karboksilat dengan panjang rantai karbon 12 hingga 16, alkil 

sulfat atau alkil sulfonat.  Contoh : natrium stearat, CH3(CH2)16COO
-
Na

+
. 

3. Surfaktan amfoter, surfaktan ini mengandung muatan positif maupun muatan 

negatif pada permukaannya, tergantung pada pH larutan.  Pada pH di atas 7 

surfaktan ini bersifat anionik sedangkan pada pH di bawah 7 bersifat kationik. 

Contoh : Dodesil betain, CH3(CH2)12NHCH2COOH. 
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4. Surfaktan non ionik, merupakan surfaktan yang tidak memiliki muatan pada 

permukaannya (tidak terionisasi dalam larutan).  Molekul surfaktan ini dapat 

larut karena memiliki rantai hidrokarbon yang berikatan dengan gugus polar 

non ionik.  Surfaktan yang termasuk dalam golongan ini adalah ester dari 

polialkohol, kondensat etilen oksida dari alkohol rantai panjang.  Contoh : 

poliostilen lauril eter, C9H19C6H4O(C2H4O)8H. 

 

Dua bahan penting dalam deterjen, yaitu surfaktan dan builders mempunyai 

pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan. 

Surfaktan dapat menyebabkan iritasi pada kulit, hilangnya kelembaban alami kulit 

dan meningkatnya permibilitas permukaan luar.  Sisa bahan surfaktan yang 

terdapat dalam deterjen dapat membentuk klorobenzen pada proses klorinasi pada 

proses pengolahan air minum PDAM, senyawa ini bersifat toksik yang 

membahayakan kesehatan (Sopiah, 2008).  Surfaktan kationik bersifat herbisidal 

dan toksisitas tinggi bagi cacing, moluska, anabaena dan bakteri; sedangkan 

konsorsium mikroba pembentuk biofilm di sedimen ekosistem air sungai 

pertumbuhannya sensitif pada konsentrasi LAS 8,22 mg/L (Flores et al., 2010). 

 

Builders merupakan zat yang meningkatkan efisiensi mencuci dari surfaktan 

dengan cara menonaktifkan mineral yang menyebabkan kesadahan air.  Biasanya 

senyawa ini berupa pospat, asetat dan sitrat.  Senyawa pospat ini dapat 

menyebabkan eutrofikasi yang mengakibatkan ledakan populasi (blooming) 

tanaman air dan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air. 

Berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air mengakibatkan respirasi 

organisme heterotrof dan degradasi deterjen terhambat.  Surfaktan anionik LAS 
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memiliki toksisitas akut terhadap alga, invertebrata dan ikan antara 0-1 mg/L 

(Cramer, 2010).  

 

 

C. Biodegradasi 

 

 

Biodegradasi merupakan pemecahan senyawa kimia melalui aktifitas metabolik 

mikroorganisme (Scott and Jones, 2000).  Pada umumnya, proses ini terjadi 

karena senyawa tersebut dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi untuk tumbuh 

kembang bakteri.  Biodegradasi sempurna disebut juga dengan mineralisasi, 

dengan produk akhirnya berupa karbon dioksida dan air.  Bahan yang umumnya 

mampu dibiodegradasi memiliki jenis ikatan asetal, amida dan ester serta 

hidrofilitas tinggi. 

Biodegradasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : 

1. Penguraian biologis primer (primary biodegradation) 

Penguraian biologis primer merupakan penguraian senyawa kimia yang 

melibatkan aktifitas mikroba dimana sanyawa tersebut berubah menjadi 

senyawa lain yang tidak lagi memiliki karakteristik atau sifat yang sama 

dengan senyawa aslinya.  Untuk penguraian biologis primer dari senyawa 

deterjen biasanya sampai tahap dimana sifat-sifat deterjennya hilang. 

2. Penguraian biologis sampai tahap dapat diterima lingkungan 

(environmentally acceptable biodegradation) 

Penguraian biologis sampai tahap dapat diterima lingkungan didefinisikan 

sebagai penguraian oleh aktivitas mikroba dimana senyawa kimia telah 

dipecah secara biologi sampai tahap dapat diterima oleh lingkungan atau 
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sampai tahap dimana senyawa tidak menunjukkan sifat-sifat yang tidak 

diinginkan, misalnya sifat menimbulkan busa dan bersifat racun. 

3. Penguraian biologis sempurna (ultimate biodegradation)  

Penguraian biologi sempurna merupakan penguraian senyawa oleh aktivitas 

mikroba dimana hasil penguraiannya adalah berupa karbon dioksida, air dan 

garam anorganik serta biomassa (Said, 1999). 

 

Proses biodegradasi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : 

1. pH 

Degradasi suatu senyawa di laboratorium umumnya terjadi pada pH netral. 

Nilai pH mempengaruhi variasi kecepatan degradasi dan meningktanya 

toksisitas. 

2. Suhu 

Kecepatan biodegradasi LAS bergantung pada suhu.  Setiap mikroorganisme 

memiliki aktivitas suhu optimum yang berbeda-beda.  Efek suhu lebih jelas 

diamati apabila mikroorganisme diaklimatisasikan terlebih dahulu. 

Aklimatisasi merupakan penyesuaian fisiologi atau adaptasi suatu organisme 

terhadap lingkungan barunya. 

3. Ketersediaan substrat 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan substrat dalam media 

yaitu kelarutan suatu senyawa, interaksi mineral-mineral tanah dengan 

senyawa organik tanah yang dapat mempengaruhi derajat penyerapan dalam 

tanah. 
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4. Nutrisi 

Kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan bakteri harus tersedia di dalam 

medium.  Setiap bakteri memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, 

kebanyakan bakteri membutuhkan zat-zat organik seperti garam-garam yang 

mengandung Na, K, Ca, Mg dan lain-lain.  Selain itu, bakteri juga 

membutuhkan sumber makanan pokok yang berupa C, H, O, N, yang berguna 

untuk menyusun protoplasma.  Bakteri juga membutuhkan zat-zat tambahan 

berupa vitamin, asam amino, sel-sel darah merah dan lain sebagainya. 

5. Ketersediaan oksigen 

Polutan-polutan organik dapat terdegradasi pada kondisi aerob dan anaerob.  

LAS mudah terdegradasi pada kondisi aerobik dan sangat sedikit terdegradasi 

di bawah kondisi anaerobik.  Hal ini dikarenakan rantai alifatik tidak dapat 

direduksi lebih lanjut (Berna et al., 2007). 

 

Proses biodegradasi limbah organik menggunakan mikroorganisme hidup yang 

dikontrol dikenal dengan istilah bioremediasi.  Saat ini bioremediasi telah 

berkembang pada pengolahan air limbah yang mengandung senyawa-senyawa 

kimia yang sulit terdegradasi (Tortora, 2010).  Bioremediasi merupakan salah satu 

teknologi yang efektif untuk restorasi lingkungan yang tercemar deterjen serta 

mampu menurunkan toksisitas pencemar tersebut dengan aktivitas mikroba 

(Suharjono, 2010).  

 

Beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam proses penguraian deterjen secara 

biologsi antara lain : jenis mikroorganisme, waktu adaptasi mikroorganisme 

terhadap lingkungannya (adaptation atau aclimation time), jenis deterjen atau 
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surfaktan, oksigen, konsentrasi deterjen dan toksisitas yang dapat menghambat 

kerja mikroorganisme (Said, 1999). 

 

Mekanisme degradasi LAS meliputi tiga tahapan penting, yaitu : oksidasi rantai 

alkil, desulfonasi dan pemecahan/pembukaan cincin benzen.  Oksidasi awalnya 

terjadi pada gugus alkil yang terletak di ujung (ɷ-oksidasi) membentuk 

intermediet berupa alkohol.  Alkohol dioksidasi menjadi asam 

sulfofenilkarboksilat.  Aktivitas gugus karboksilat melalui proses thioesterifikasi 

diperlukan sehingga asam karboksilat ini dapat memasuki jalur β-oksidasi.  Proses 

β-oksidasi menyebabkan rantai alkil mengalami pemendekkan 2 karbon melalui 4 

tahap yaitu dehidrogenasi, hidrasi dan pemutusan β.  Oksidasi ini berlangsung 

sampai rantai alkil hanya mempunyai 4-5 atom karbon (Hart, 1990; Simoni, 

1996).   

 

Desulfonasi merupakan proses penghilangan gugus sulfonat yang dikatalisis oleh 

sistem enzim kompleks, koenzim NADPH dan oksigen.  Penghilangan gugus 

sulfonat menyebabkan terbentuknya hidroksi fenolik pada cincin aromatik.   

Adapun tahapan desulfonasi adalah : 

(1) Desulfonasi hidroksatif 

RSO3H + H2O          ROH + 2H
+
 + SO3

2-
 

(2) Katalis monooksidase dalam suasana asam 

RSO3H  + O2 + 2NADH          ROH + H2O + SO3 + 2NAD
+
 

(3) Desulfonasi reduktif 

RSO3H + NADH + H
+    

        RH + NAD + H2SO3 (Scott and Jones, 2000). 
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Gambar 3. Jalur reaksi ɷ dan ß oksidasi rantai alkil LAS (Scott and Jones, 2000) 

 

ɷ-oksidasi 

ß-oksidasi 
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Gugus terhidroksilasi ini selanjutnya mengalami oksidasi dengan katalis 

dioksigenase menghasilkan katekol yang terubtitusi pada 3 atom karbonnya.  

Katekol merupakan produk awal dari oksidasi hidrokarbon aromatik.  Cincin dari 

katekol tersebut kemudian dibuka melalui jalur orto atau meta.  Jalur pembukaan 

cincin aromatik tergantung pada jenis hidrokarbon, spesies bakteri dan model 

induksinya (Bhatnagar, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Deoksigenasi benzen 

 

 

 

D. Bakteri  

 

 

Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang hidup bebas tanpa klorofil dan 

memiliki DNA maupun RNA.  Sebagian besar bakteri berukuran kecil, yaitu 

hanya beberapa mikron saja (Gupte, 1990).  Beberapa kelompok memiliki flagella 

dan dapat bergerak aktif.  Bakteri memiliki berat jenis 1,05 – 1,1 g cm
-3

 dan berat 

sekitar 10
-12

 g.  Ukuran aktual tergantung dari laju pertumbuhan, media tumbuh 

dan sebagainya.  Ada tiga bentuk dasar bakteri, yaitu bentuk bulat atau kokus, 

bentuk batang silindris, bentuk lengkung atau vibril.  Bentuk bakteri dipengaruhi 

oleh umur dan syarat pertumbuhan tertentu (Hidayat dkk., 2006).  

 

Fase pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag, fase 

logaritma (eksponensial), fase stasioner dan fase kematian.  Fase lag merupakan 
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fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru.  Lama fase lag pada 

bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, 

jumlah sel pada inokulum awal dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media 

sebelumnya.  Fase eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan 

yang cepat.  Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat 

dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya.  Selain itu, derajat 

pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu inkubasi, 

kondisi pH dan aerasi.  Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan 

populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel 

yang mati dan jumlah sel yang hidup.  Fase stasioner merupakan saat laju 

pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri 

keseluruhan akan tetap.  Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi 

karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel.  Hal ini disebabkan oleh 

kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga 

mengganggu pembelahan sel.  Fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian 

yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju 

pertumbuhan (Volk dan Wheeler, 1993). 

 

Gambar 5. Kurva Pertumbuhan Bakteri. 

Jumlah sel 

bakteri 
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Untuk mendapatkan bakteri yang potensial dilakukan dengan penapisan 

mikroorganisme dari lingkungan.  Umumnya isolat bakteri yang diperoleh sesuai 

dengan lingkungan tempat hidupnya.  Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan 

tersebut biasanya digunakan bakteri sebagai substrat utamanya.  Misalnya, untuk 

mendapatkan bakteri pendegradasi deterjen dapat dilakukan isolasi dari tanah atau 

air yang terkontaminasi deterjen (Sudiana, 2003).  

 

Suharjono (2010) menyatakan bahwa salah satu strain bakteri yang mampu 

mendegradasi LAS adalah genus Pseudomonas, dimana bakteri genus ini mampu 

mengoksidasi rantai alkil yang selanjutnya akan didegradasi oleh strain lain. 

Dalam fase adaptasi selama pertumbuhan bakteri dalam medium yang tercemar 

surfaktan anionik, bakteri dapat mengalami : i) Induksi enzim yang relevan,  

ii) mutasi secara acak untuk menghasilkan kemampuan biodegradasi dan iii) 

peningkatan densitas bakteri yang kompeten. 

 

Sudiana (2003) telah berhasil mengisolasi bakteri pendegradasi deterjen yaitu 

Pseudomonas aeruginosa.  Bakteri ini mampu tumbuh dalam medium dengan 

kandungan LAS 50 ppm.  Pada medium dengan konsentrasi LAS 20 ppm berhasil 

didegradasi dalam waktu 24 jam. 

 

 

E. Enzim 

 

 

Pada proses bioremediasi, mikroba akan menghasilkan enzim yang mampu 

mendegradasi senyawa polutan.  Enzim adalah golongan protein yang banyak 
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terdapat dalam sel hidup, dan mempunyai fungsi penting sebagai katalisator reaksi 

biokimia yang secara kolektif membentuk metabolisme-perantara (intermediary 

metabolism) (Wirahadikusuma,1997). 

 

Enzim merupakan katalis yang lebih efisien dari pada kebanyakkan katalis 

laboratorium atau industri (seperti Pb dalam suatu reaksi hidrogenasi).  Beberapa 

mempunyai struktur yang agak sederhana, namun sebagian besar enzim 

mempunyai struktur yang rumit.  Enzim mempunyai bobot molekul mulai dari 

12000-120000 dan lebih tinggi lagi.  Sebagian besar dari substrat (misalnya suatu 

asam amino atau suatu glukosa) merupakan molekul yang jauh lebih kecil.  Sisi 

aktif enzim adalah lokasi pada bagian enzim dimana reaksi berlangsung.  Pada sisi 

aktif ini terdapat gugus proteostik (jika ada).  Gugus proteostik logam di duga 

berfungsi sebagai zat elektrofil dan dengan jalan ini mengkatalisis reaksi yang 

diinginkan (Fessenden, 1986). 

 

1. Klasifikasi enzim 

Klasifikasi enzim dapat dibedakan sebagai berikut :  

a.  Berdasarkan tempat bekerjanya enzim dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Endoenzim, disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di 

dalam sel. 

2. Eksoenzim, disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di 

luar sel. 

b. Berdasarkan fungsinya enzim dapat dibedakan menjadi enam kelas dan tiap 

kelas mempunyai beberapa subkelas.  Dalam tiap subkelas, nama resmi dan 
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nomor klasifikasi dari tiap enzim melukiskan reaksi yang dikatalisis 

berdasarkan IUPAC yaitu : 

1. Oksidoreduktase, mengkatalisis reaksi oksidasi-reduksi, meliputi reaksi 

pemindahan elektron, hidrogen atau oksigen. 

2. Transferase, mengkatalisis perpindahan gugus molekul dari suatu molekul 

ke molekul yang lain, seperti gugus amino, karbonil, metil, asil, glikosil 

atau fosforil. 

3. Hidrolase, mengkatalisis pemutusan ikatan antara karbon dengan berbagai 

atom lain dengan adanya penambahan air. 

4. Liase, mengkatalisis reaksi adisi atau pemecahan ikatan rangkap dua. 

5. Isomerase, mengkatalisis reaksi isomerisasi. 

6. Ligase, mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul dengan 

dibebaskannya molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat. 

c. Berdasarkan cara terbentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Enzim konstitutif, yaitu enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar 

substratnya, misalnya enzim amilase. 

2. Enzim adaptif, yaitu enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya 

substrat, contohnya enzim  

3. β-galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri E.coli yang ditumbuhkan di 

dalam medium yang mengandung laktosa (Lehninger, 1982). 

 

2. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim 

Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim sebagai berikut : 
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a. Suhu 

Enzim mempercepat terjadinya reaksi kimia pada suatu sel hidup.  Dalam 

batas-batas suhu tertentu, kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim akan naik 

bila suhunya naik.  Reaksi yang paling cepat terjadi pada suhu optimum 

(Rodwell, 1988).  Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim 

terdenaturasi (Poedjiadi, 1994).  Pada suhu 0
o
C enzim tidak aktif (tidak 

rusak) dan dapat kembali aktif pada suhu normal (Lay and Sugyo, 1992). 

Hubungan antara aktivitas enzim dengan suhu ditunjukkan dalam Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hubungan Antara Suhu dan Aktivitas Enzim (Poedjiadi, 1994). 

 

b. pH 

Enzim pada umumnya bersifat amfolitik, yang berarti enzim mempunyai 

konstanta disosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama pada 

gugus residu terminal karboksil dan gugus terminal aminonya, diperkirakan 

perubahan kereaktifan enzim akibat perubahan pH lingkungan (Winarno, 

1986).  Hubungan kecepatan reaksi dengan pH ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Hubungan kecepatan reaksi dengan pH (Winarno, 1989). 

 

c. Konsentrasi enzim 

Konsentrasi enzim secara langsung mempengaruhi kecepatan laju reaksi 

enzimatik dimana laju reaksi meningkat dengan bertambahnya konsentrasi 

enzim (Poedjiadi, 1994).  Laju reaksi tersebut meningkat secara linier 

selama konsentrasi enzim jauh lebih sedikit daripada konsentrasi substrat.  

Hal ini biasanya terjadi pada kondisi fisiologis (Page, 1997).  Hubungan 

antara laju reaksi enzim dengan konsentrasi enzim ditunjukkan dalam 

Gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Hubungan Laju Reaksi Dengan Konsentrasi Enzim (Reed, 1975). 

 

 



20 
 

 

d. Konsentrasi substrat 

Kecepatan reaksi enzimatis pada umumnya tergantung pada konsentrasi 

substrat.  Kecepatan reaksi akan meningkat apabila konsentrasi substrat 

meningkat.  Peningkatan kecepatan reaksi ini akan semakin kecil hingga 

tercapai suatu titik batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi subtrat 

hanya akan sedikit meningkatkan kecepatan reaksi (Lehninger, 1982). 

 

e. Aktivator dan inhibitor 

Beberapa enzim memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya.  Aktivator 

adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis.  

Komponen kimia yang membentuk enzim disebut juga kofaktor.  Kofaktor 

tersebut dapat berupa ion-ion anorganik seperti Zn, Fe, Ca, Mn, Cu atau Mg 

atau dapat pula sebagai molekul organik kompleks yang disebut koenzim 

(Martoharsono, 1984).  Menurut Wirahadikusumah (1997) inhibitor merupakan 

suatu zat kimia tertentu yang dapat menghambat aktivitas enzim.  Pada 

umumnya cara kerja inhibitor adalah dengan menyerang sisi aktif enzim 

sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat dan fungsi katalitik 

enzim tersebut akan terganggu (Winarno, 1986). 

 

 

F. Methylen Blue Active Subtance (MBAS) 

 

 

Analisis kadar surfaktan anionik dalam suatu sampel dapat diketahui melalui 

metode MBAS.  Prinsip dasar dari metode ini adalah pemindahan metilen biru 

dari larutan ke dalam pelarut organik yang tidak saling bercampur, perpindahan 

ini dapat terjadi apabila terbentuk kompleks antara metilen biru dangan surfaktan 
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anionik (Koga et al., 1992).  Intensitas warna biru yang dihasilkan dalam fase 

organik berbanding lurus dengan kadar surfaktan di dalam sampel.  

 

Metode ini relatif sangat sederhana dan pasti.  Penentuan kadar surfaktan pada 

metode ini dilakukan dengan cara mengekstraksi metilen biru dengan surfaktan 

anionik dari media larutan air ke dalam kloroform, kemudian diikuti dengan 

terpisahnya antara fase air dan fase organik, dan pengukuran warna biru di dalam 

klorofom dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 652 nm (Frason, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Reaksi Pembentukan Kompleks Metilen Biru Dengan Surfaktan  

 Anion. 

 

 

G. Identifikasi Bakteri 

 

 

Identifikasi bakteri dapat dilakukan sengan cara mengamati morfologi sel, 

pewarnaan gram dan melakukan uji biokimia.  Bentuk bakteri dibedakan menjadi 

3, yaitu bentuk bulat (kokus), bentuk batang (basil) dan bentuk spiral (Pelczar dan 

Chan, 2006).  

 

Basil berbentuk serupa tongkat pendek silindris.  Sebagian besar bakteri 

berbentuk basil.  Basil dapat bergandeng-gandeng panjang, bergandeng dua-dua 

atau terlepas satu sama lain.  Kokus merupakan bakteri dengan bentuk serupa 
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bola-bola kecil.  Golongan ini tidak sebanyak golongan basil.  Sedangkan untuk 

bakteri spiral memiliki bentuk yang bengkok atau berbengkok-bengkok serupa 

spiral.  Bakteri golongan ini merupakan golongan yang jumlahnya paling sedikit 

(Dwidjoseputro, 2005). 


