
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius, hal ini

karena semua mahluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan sangat

membutuhkan air sebagai sumber daya alam. Air buangan dari masyarakat, rumah

tangga, industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya biasanya disebut

juga sebagai air limbah (waste water) (Sutapa, 1999). Di dalam air limbah atau

limbah cair terkandung zat-zat pencemar seperti detergen dan minyak dengan

konsentrasi tertentu yang bila masuk ke perairan dapat mengubah kualitas air.

Limbah cair tersebut mempunyai efek negatif bagi lingkungan karena

mengandung zat-zat beracun yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan

kehidupan mahluk hidup yang terdapat di dalamnya.

Limbah minyak merupakan limbah yang jumlahnya sangat banyak, tetapi belum

dimanfaatkan dengan baik. Limbah minyak dapat menjadi minimum media

pertumbuhan mikroba karena memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh

mikroba. Lapisan minyak pada permukaan perairan dapat menghalangi masuknya

cahaya matahari dalam badan air sehingga proses fotosintesis terhambat dan kadar

oksigen menjadi rendah dan menyebabkan organisme aerobik mati (Hasan, 2013).
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Pada lingkungan buruk tersebut terdapat berbagai jenis mikroorganisme yang

dapat tumbuh. Mikroorganisme tersebut mampu mendegradasi limbah minyak

meskipun berjalan lambat. Potensi mikroorganisme yang seperti itu dapat

dimanfaatkan dalam proses bioremediasi lingkungan (Leahy and Rita, 1990).

Selama bioremediasi, proses biodegradasi dapat berlangsung, sehingga polutan

pada lingkungan dapat dihilangkan.

Bioremediasi menjanjikan teknologi penanggulangan pencemaran oleh polutan

dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metoda fisika dan kimia.

Beberapa mikroorganisme yang sering digunakan dalam proses bioremediasi

adalah bakteri, jamur, dan alga. Degradasi senyawa kimia oleh mikroba di

lingkungan merupakan proses yang sangat penting untuk mengurangi kadar

bahan-bahan berbahaya di lingkungan, yang berlangsung melalui suatu reaksi

kimia yang cukup kompleks (Nainggolan, 2010). Atas dasar inilah, pemanfaatan

potensi mikroorganisme pendegradasi minyak pada limbah cair rumah tangga

penting dikaji dan dimanfaatkan potensinya (Gunalan, 1993).

Mikroorganisme tertentu dapat mendegradasi senyawa hidrokarbon dan

menggunakannya sebagai sumber energi. Mikroba menggunakan hidrokarbon

minyak untuk pertumbuhannya (Munawar, dkk, 2006 ). Selain itu, Mikroba dapat

menghasilkan enzim tertentu.

Pada proses biodegradasi minyak, mikroba yang berperan merupakan penghasil

enzim lipase (Macrae, 1983). Penggalian mikroorganisme pengurai hidrokarbon
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penghasil lipase perlu dilakukan di Indonesia agar dapat digunakan untuk

menanggulangi pencemaran lingkungan dan dapat pula memberikan peluang

untuk dikembangkan sebagai penghasil enzim.

Pada penelitian ini dilakukan isolasi dan uji kemampuan biodegradibilitas

mikroba dari lingkungan sekitar yang mampu menghasilkan enzim lipase,

khususnya agar dapat bekerja pada medium yang mengandung substrat minyak

zaitun dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan oleh limbah cair dengan

kandungan minyak.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan isolat bakteri yang dapat menghasilkan enzim lipase

2. Mengetahui aktivitas enzim lipase isolat terbaik pada medium cair

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memperoleh bakteri pendegradasi limbah

cair penghasil enzim lipase yang diharapkan dapat digunakan dalam mengatasi

pencemaran lingkungan oleh limbah cair minyak.


