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ABSTRACT 

 

ISOLATION AND SCREENING OF SODIUM DODECYL SULFATE 

(SDS) DEGRADING- MICROORGANISM FOR BIOREMEDIATION OF 

HOUSEHOLD WASTEWATER 

 

 

By 

 

Monica Dhamayanti 

 

 

 

Daily disposal of municipal wastewater containing of Sodium Dodecyl Sulfate 

(SDS) in detergent is becoming a pollutant as environment problem that should be 

overcome. Biodegradation is intended as a solution to overcome the problem. This 

research was aimed to isolate SDS degrading-microorganism. The isolation had 

been conducted by enrichment culture methode using ¼ LB medium containing 

20 ppm of SDS. The SDS residu in the culture was analyzed by methylen blue 

active substance (MBAS) methode. Among 4 samples, isolates from Starbio 

sample showed ability as the potential degrader. Four isolates i.e.: isolate SB-2-1 

(white colour, tube shape), SB-3-1 (pink colour, round shape), SB-3-2 

(yellowwish white colour, round shape), and SB-3-3 (milky white colour, tube 

shape), were degrading SDS around 88,3% in average. The degradation ability of 

those isolate were: 89,0%, 87,2%, 88,1%, and 89,2% respectively for 72 hours 

incubation. Isolate SB-2-1 and SB 3-3 were the best among four isolate which 

degrading 89% of SDS. 

 

 

 

Key words: Sodium dodecyl sulfate, detergent, isolate SDS degrading 

microorganism, methylen blue active subtance. 
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ABSTRAK 

 

ISOLASI DAN SKRINING MIKROBA PENDEGRADASI Sodium dodecyl 

sulfate (SDS) UNTUK BIOREMEDIASI LIMBAH CAIR RUMAH 

TANGGA 

 

 

Oleh  

 

Monica Dhamayanti 

 

 

 

Kandungan Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) pada detergen yang dibuang sebagai 

limbah cair rumah tangga menjadi polutan lingkungan yang perlu diatasi. 

Biodegradasi detergen diharapkan sebagai salah satu solusi mengatasi pencemaran 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan mikroba pendegradasi SDS. 

Isolasi dilakukan dengan metode enrichment culture menggunakan medium ¼ LB 

yang mengandung 20 ppm SDS. Analisis residu SDS diukur menggunakan 

medote Methylen Blue Active Subtance (MBAS). Hasil isolasi dari 4 jenis sampel, 

isolat dari sampel Starbio mampu mendegradasi paling baik. Empat isolat terbaik 

yaitu: isolat SB-2-1 (bewarna putih, bentuk batang), SB-3-1 (bewarna merah 

jambu, bentuk bulat), SB-3-2 (bewarna putih kekuningan, bentuk bulat), dan SB-

3-3 (bewarna putih susu, bentuk batang), mendegradasi SDS rerata sebesar 88,3%. 

Kemampuan mendegradasi SDS keempat isolat tersebut secara berturut-turut 

yaitu 89,0%, 87,2%, 88,1%, dan 89,2%, dalam waktu inkubasi 72 jam. Isolat SB-

2-1 dan SB-3-3 mendegradasi SDS paling baik 89%, dibandingkan kemampuan 

rata-rata keempat isolat tersebut. 

 

 

 

Kata Kunci : Sodium dodecyl sulfate, detergent, isolasi mikroba pendegradasi 

SDS, methylen blue active subtance. 
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MOTTO 
 
 
 
 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 6) 

 
 
“Mintalah pertolongan kepada Allah dalam sabar dan sholat, 

sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 

(QS. Al-baqarah: 153) 

 
 

 “Barang siapa yang menempuh satu jalan karena mencari ilmu, maka 

Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga” 

(HR. Muslim) 

 
 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?” 
(QS. Ar-Rahman: 13) 

 
 

Segala sesuatu yang baik, selalu datang di saat 

terbaiknya. Persis waktunya. Tidak datang lebih 

cepat, pun tidak lebih lambat. Itulah kenapa rasa 

sabar itu harus disertai keyakinan.  

-Tere Liye- 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Penggunaan detergen sebagai pembersih terus berkembang dalam beberapa tahun 

terakhir ini. Hal ini disebabkan karena detergen mempunyai efisiensi pembersih 

yang baik, terutama jika digunakan dalam air sadah atau pada kondisi lainnya 

yang tidak menguntungkan bagi penggunaan sabun biasa (Fardiaz, 1992). 

Detergen banyak digunakan pada kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri. 

Sehingga limbah yang dikeluarkan cukup banyak dan biasanya dibuang secara 

langsung kesaluran pembuangan air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.  

Dengan meningkatnya penggunaan detergen sebagai bahan pembersih akan 

berdampak negatif terhadap akumulasi surfaktan pada badan-badan perairan. Hal 

ini menimbulkan masalah-masalah pendangkalan perairan, terhambatnya suplai 

oksigen dari udara akibat busanya yang menutupi permukaan air (Connel and 

Miller, 1995). Busa dari detergen yang menutupi permukaan air tersebut 

dipastikan dapat mengganggu kehidupan organisme yang hidup didasar air dan 

dipermukaan air. 

Detergen terdiri dari bahan aktif yaitu surface active agent (surfaktan), builders 

(pembentuk),filler (pengisi), dan additives (zat tambahan). Surfaktan dapat dibagi 
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menjadi beberapa golongan berdasarkan gugus hidrofiliknya yaitu surfaktan 

kationik, anionik, amfoter, dan noninonik. Gugus hidrofilik surfaktan anionik 

terdiri dari rantai lurus (terbiodegradasi) dan ada yang bercabang (tak 

terbiodegradasi). Salah satu surfaktan dalam detergen yang digunakan pada 

produk industri seperti produk pembersih lantai, sabun pencuci mobil, kosmetik, 

dan beberapa kebutuhan rumah tangga seperti sabun sabun dan lain-lain adalah 

Sodium dodesil sulfat (SDS). SDS jika digunakan dalam jumlah yang melebihi 

batas memiliki efek buruk terhadap komponen biotik dan abiotik lingkungan 

sehingga dapat menyebabkan pencemaran air. 

Beberapa mikroorganisme mempunyai kemampuan untuk mendegradasi polutan 

detergen sehingga pencemaran lingkungan dapat diperbaiki atau dihilangkan. 

Sampai saat ini cukup banyak bakteri pendegradasi SDS yang telah diisolasi dan 

dikarakterisasi (Roig et al., 1998; Schulz et al., 2000; Chaturvedi et al., 2010). 

Menurut Halmil et al. (2013), bakteri pendegradasi SDS adalah jenis 

Pseudomonas sp, yang tumbuh optimal pada pH 7,25. Menurut Razieh et al. 

(2013), bakteri yang terisolasi dari limbah yang tercemar SDS yaitu Pseudomonas 

aeruginosa. 

Analisis kadar surfaktan anionik dapat dilakukan dengan metode Methylen Blue 

Active Subtance (MBAS). Prinsip dasar dari metode ini adalah pemindahan 

metilen biru dari larutan ke dalam pelarut organik yang tidak saling bercampur, 

kemudian membentuk kompleks antara metilen biru dengan surfaktan anionik 

(Koga et al., 1992). Kompleks tersebut dapat dibaca absorbansinya pada panjang 
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gelombang 652 nm. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat 

spektrofotometri UV-VIS (Shukor et al., 2008). 

Pada penelitian telah dilakukan isolasi mikroba pendegradasi Sodium dodecyl 

sulfate (SDS) dari tanah terkontaminasi detergen dan dua produk komersil 

bioaktivator. Kemudian dilakukan uji biodegradabilitas terhadap SDS 

menggunakan metode Methylen Blue Active Subtance (MBAS), serta uji 

karakteristik mikroba pendegradasi SDS. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. mendapatkan mikroba yang mampu mendegradasi SDS 

2. mengetahui kemampuan biodegradabilitas mikroba terhadap SDS 

3. mengetahui karakteristik mikroba yang mampu mendegradasi SDS 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi karakteristik mikroba yang 

mampu mendegradasi SDS dan kemampuan biodegradabilitasnya sehingga dapat 

diaplikasikan untuk bioremediasi limbah cair pada lingkungan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A. Limbah Cair 

 

 

Air limbah adalah cairan buangan dari rumah tangga, industri maupun tempat 

umum lain yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kehidupan 

manusia maupun makhluk hidup lain serta mengganggu kelestarian lingkungan 

(Metcalf and Eddy, 1993). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah didefinisikan 

sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 

2009). Secara prinsip air limbah domestik terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu air 

limbah yang terdiri dari air buangan tubuh manusia yaitu tinja dan urine (black 

water) dan air limbah yang berasal dari buangan dapur dan kamar mandi (gray 

water), yang sebagian besar merupakan bahan organik (Veenstra, 1995). 

 

Limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama terdiri 

dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1% dari padanya berupa   

benda-benda padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik (Mahida, 1986). 

Komposisi bahan organik yang terdapat dalam air limbah domestik dapat dilihat 

secara rinci pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Komposisi komponen penyusun limbah domestik (Effendi, 2003). 

 

 

Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, 

dimana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standard baku mutu yang 

ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat air 

limbah domestik kandungan terbesar adalah bahan organik, maka parameter kunci 

untuk air limbah domestik adalah Biological Oxygen Demand (BOD), Total 

Susppended Solid (TSS), pH, Lemak, dan Minyak. Adapun persyaratan yang telah 

ditetapkan Pemerintah Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Parameter kunci untuk air limbah domestik (Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup, 2003). 

Parameter Nilai 

pH 6 – 9 

BOD 100 mg/L 

TSS 100 mg/L 

Lemak dan Minyak 10 mg/L 
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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 

secara biologi (non biodegradable). Salah satu kandungan bahan pencemar yang 

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

detergen ini mengandung surfaktan yang struktur kimianya sulit terurai di 

lingkungan (Cramer, 2010).  

 

 

B. Detergen 

 

 

Detergen adalah surfaktan anionik-garam dari sulfonat atau sulfat berantai 

panjang dari natrium (RSO3
-
Na

+
 dan ROSO3

-
Na

+
). Salah satu detergen yang 

pertama kali digunakan adalah suatu p-alkil benzene sulfonat dengan gugus alkil 

yang sangat bercabang. Bagian alkil senyawa ini disintesis dengan polimerisasi 

propilena dan dilekatkan pada cincin benzena dengan reaksi alkilasi Friedel-

Crafts. Sulfonasi, yang disusul dengan pengolahan dengan basa, menghasilkan 

detergen itu. Bentuk detergen merupakan salah satu jenis bahan pembersih yang 

digunakan untuk mengurangi kotoran dari pakaian, piring, dan barang lainnya 

(Sawyer, 1967). Unsur kunci dari detergen adalah bahan surfaktan atau bahan 

aktif permukaan, yang beraksi dalam menjadikan air menjadi lebih basah (wetter) 

dan sebagai bahan pencuci yang lebih baik (Achmad, 2004). Pada umumnya, 

detergen mengandung bahan-bahan berikut :  
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1. Surface active agent (surfaktan) 

Zat aktif permukaan mempunyai ujung berbeda yaitu hydrophile (suka air) 

dan hydrophobe (suka lemak). Bahan aktif ini berfungsi menurunkan 

tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang 

menempel pada permukaan bahan. Jenis surfaktan antara lain, berupa 

anion (Alkyl Benzene Sulfonate/ABS, Linier Alkyl Benzene Sulfonate/LAS, 

Alpha Olein Sulfonate/AOS, Sodium Dodecyl Sulfate/SDS), kationik 

(Garam Ammonium), nonionik (Nonyl Phenol Polyethoxyle), dan 

amfoterik (Acyl Ethylenediamines). 

 

2. Builder (pembentuk) 

Zat yang berfungsi meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan dengan 

cara menon-aktifkan mineral penyebab kesadahan air, berupa phosphates 

(Sodium Tri Poly Phosphate/STTP), asetat (Nitril Tri Acetate/NTA, 

Ethylene Diamine Tertra Acetate/EDTA), dan sitrat (asam sitrat).  

 

3. Filler (pengisi)  

Bahan tambahan detergen yang tidak mempunyai kemampuan 

meningkatkan daya cuci, tetapi menambah kuantitas atau dapat 

memadatkan dan memantapkan sehingga dapat menurunkan harga. 

Contoh: sodium sulfat. 

 

4. Additivies (zat tambahan) 

Bahan suplemen atau tambahan untuk membuat produk lebih menarik, 

misalnya pewangi, pelarut, pemutih, pewarna, dan sebagainya yang tidak 

berhubungan langsung dengan daya cuci detergen. Additivies ditambahkan 
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untuk maksud komersialisasi produk. Contoh : enzim, boraks, sodium 

klorida, karboksi metil selulosa dipakai agar kotoran yang telah dibawa 

oleh detergen ke dalam larutan tidak kembali ke bahan cucian pada waktu 

mencuci. Wangi-wangian atau parfum dipakai agar cucian berbau harum, 

sedangkan air sebagai bahan pelarut (Platika, 2011). 

 

 

C. Surfaktan 

 

 

Surfaktan atau surface active agent atau wetting agent merupakan bahan organik 

yang berperan sebagai bahan aktif pada detergen, sabun, dan shampo. Surfaktan 

dapat menurunkan tegangan permukaan yang memungkinkan partikel-partikel 

yang menempel pada bahan-bahan yang dicuci terlepas dan mengapung atau 

terlarut dalam air (Effendi, 2003). 

 

Menurut Myers (2013), klasifikasi surfaktan yang paling sering digunakan adalah 

berdasarkan gugus hidrofiliknya, digolongkan sebagai berikut : 

 

1. Surfaktan kationik 

Surfaktan dengan bagian permukaannya bermuatan positif. Surfaktan yang 

termasuk golongan ini adalah garam-garam amina atau diamin, garam 

ammonium kuarterner dan garam-garam amina siklik. Contohnya: 

Dodesiltrimetil Amonium Bromida CH3(CH2)15N(CH3)3
+
Br

-
. 

 

2. Surfaktan anionik  

Surfaktan dengan bagian aktif permukaannya bermuatan negatif. Surfaktan 

yang termasuk golongan ini adalah garam-garam alkali dari asam 
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karboksil organik dengan panjang rantai biasanya antara C12 hingga C18, 

alkil sulfat dan alkil atau alkil aril sulfonat. Contohnya: Sodium Dodesil 

Sulfat CH3(CH2)11OSO3Na
+
. 

3. Surfaktan amfoter  

Surfaktan yang mengandung muatan positif maupun negatif pada 

permukaannya, tergantung pada pH larutan. Pada pH dibawah 7, surfaktan 

ini bersifat kationik, sedangkan pada pH diatas 7, surfaktan ini bersifat 

anionik. Contohnya: Dodesil Betain CH3(CH2)11NHCH2CH2COOH. 

 

4. Surfaktan nonionik 

Surfaktan dengan bagian aktif permukaannya tidak bermuatan (tidak 

terionisasi didalam larutan). Molekul surfaktan ini dapat larut karena 

mempunyai 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 seperti 

oleil atau asetil alkohol maupun kondensat etilen oksida dari lemak. 

Contohnya: Poliostilen Lauril Eter, C12H25O(C2H4O)8H. 

 

Surfaktan yang digunakan pada penelitian ini adalah surfaktan anionik yaitu 

Sodium dodecyl sulfate (SDS). Sodium dodecyl sulfate atau Sodium lauryl sulfate 

(C12H25SO4Na) adalah surfaktan anionik yang digunakan dalam produk industri 

seperti produk pembersih lantai, sabun pencuci mobil, dan beberapa kebutuhan 

rumah tangga seperti sabun dan lain-lain. Molekul ini mempunyai bagian 

hidrofobik yang mengandung 12 atom karbon dan yang mengikat gugus sulfat 
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yang menjadikannya sebagai senyawa ampifilik. Struktur senyawa ini ditunjukkan 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur Sodium Dodecyl Sulfate (Salager, 2002). 

 

Sodium lauryl sulfate adalah nama pasaran dari Sodium dodecyl sulfate yang 

merupakan surfaktan anionik. Seperti semua jenis surfaktan untuk detergen 

(termasuk sabun), Sodium lauryl sulfate dapat menghilangkan lemak dari kulit, 

tetapi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Sifat fisik dan kimia dari SDS 

ditunjukkan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Sifat Fisik Sodium dodecyl sulfate (Salager, 2002). 

Sifat Fisik Keterangan 

Rumus Molekul C12H25SO4Na 

Wujud Serbuk putih 

Berat Molekul 288,38 g mol
−1

 

Massa Jenis 1,01 g cm
-
³ 

Titik Leleh 204-207 °C 

Kelarutan dalam air 150 g L
-1

 

 

 

Kemampuan detergen untuk menghilangkan berbagai kotoran yang menempel 

pada kain atau objek lain, mengurangi keberadaan kuman dan bakteri yang 

menyebabkan infeksi. Tanpa mengurangi makna manfaat detergen dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, harus diakui bahwa bahan kimia yang 

digunakan pada detergen dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap 
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kesehatan maupun lingkungan. Surfaktan dan residu senyawa kimia dari detergen 

mempunyai efek merugikan bagi kehidupan akuatik dan bisa menjadi sangat 

toksik bagi lingkungan. Beberapa diantaranya dapat mengalami biodegradasi 

dilingkungan dalam kondisi aerobik. Namun, banyak pula yang tidak dapat 

dibiodegradasi pada kondisi anaerobik seperti pada sedimen situ atau sungai dan 

lumpur (Ying, 2006). 

 

 

D. Biodegradasi 

 

 

Biodegradasi merupakan pemecahan senyawa kimia melalui aktifitas metabolik 

mikroorganisme (Scott and Jones, 2000). Biodegradasi dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu : 

 

1. Primary biodegradation 

Penguraian biologis primer merupakan penguraian senyawa kimia yang 

melibatkan aktifitas mikroba dimana senyawa tersebut berubah menjadi 

senyawa lain yang tidak lagi memiliki karakteristik atau sifat yang sama 

dengan senyawa aslinya. Untuk penguraian biologis primer dari senyawa 

detergen biasanya sampai tahap dimana sifat-sifat detergennya hilang. 

 

2. 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 

sampai tahap dimana senyawa tidak menunjukkan sifat-sifat yang tidak 

diinginkan, misalnya sifat menimbulkan busa dan bersifat racun. 
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3. 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 dimana limbah organik didegradasi menggunakan organisme 

hidup pada kondisi yang dikontrol dikenal juga dengan istilah bioremediasi 

(Vidali, 2001). Bioremediasi adalah sebuah proses yang memanfaatkan 

kemampuan katalitik organisme hidup, khususnya mikroorganisme, untuk 

memperbesar laju atau tingkat penghancuran polutan, sehingga pencemaran 

lingkungan dapat diperbaiki atau dihilangkan (Ilyina et al., 2003). 

 

Pada proses bioremediasi ada beberapa persyaratan supaya bioremediasi dapat 

berjalan dengan sukses, adapun kriteria menurut Steven and Marc (1996) adalah : 

1. Adanya populasi mikroba, yaitu mikroba yang dapat mendegradasi 

polutan. 

2. Terdapatnya sumber energi dan sumber karbon yang bisa digunakan 

sebagai sumber energi dengan melepaskan elektron selama transformasi 

dan juga digunakan oleh sel mikroba tersebut. 

3. Adanya elektron akseptor, elektron lepas dikarenakan adanya transformasi 

karbon. 

4. Adanya nutrisi, pertumbuhan bakteri memerlukan nutrisi antara lain : 

nitrogen, fosfor, kalsium, potasium, magnesium, besi, dan lain-lain. 

5. Kondisi lingkungan yang mendukung seperti temperatur, pH, salinitas, 

tekanan, konsentrasi polutan, dan kehadiran inhibitor. 
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E. Bakteri 
 

 

Bakteri merupakan mikroba uniseluler yang pada umumnya tidak mempunyai 

klorofil. Bakteri tersebar luas dialam, tanah, air,  pada sumber air panas, dalam 

tubuh hewan, manusia, dan tumbuhan. Bakteri umumnya berukuran kecil dengan 

karakteristik dimensi 1µm. Beberapa kelompok memiliki flagella dan dapat 

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

 dan berat sekitar  

1 x 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 atau silindris, bentuk lengkung atau vibril. Bentuk bakteri dipengaruhi oleh 

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

 

Ada empat macam fase pertumbuhan mikroorganisme, yaitu : 

 

1. Fase lag (fase adaptasi) 

Fase penyesuaian mikroorganisme pada suatu lingkungan baru. Lama fase 

lag tergantung pada kondisi dan jumlah awal mikroorganisme dan media 

pertumbuhan. Bila sel-sel mikroorganisme diambil dari kultur yang 

berlainan, maka yang terjadi adalah mikroorganisme tersebut tidak mampu 

tumbuh dalam kultur. 

 

2. Fase log (fase eksponensial) 

Fase dimana mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan 

maksimum, tergantung pada genetik mikroorganisme, sifat media, dan 

kondisi pertumbuhan. Hal yang dapat menghambat laju pertumbuhan 

adalah bila satu atau lebih nutrisi dalam kultur habis, sehingga hasil 
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metabolisme yang bersifat racun akan tertimbun dan menghambat 

pertumbuhan. 

 

3. Fase stasioner 

Fase dimana pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi 

keseimbangan antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang 

mati.Pada fase ini terjadi akumulasi produk buangan yang toksik.Pada 

sebagian besar kasus, pergantian sel terjadi dalam fase ini.Pada fasa ini 

terjadi kehilangan sel yang lambat karena kematian diimbangi oleh 

pembentukan sel-sel baru melalui pertumbuhan dan pembelahan dengan 

nutrisi yang dilepaskan oleh sel-sel yang mati karena mengalami lisis.  

 

4. Fase kematian 

Fase dimana jumlah sel yang mati meningkat. Faktor penyebabnya adalah 

ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik 

(Pratiwi, 2008).  Fase pertumbuhan mikroorganisme ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

 

Gambar 3. Fase Pertumbuhan Mikroorganisme.  
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F. Metode Methylen Blue Active Subtance (MBAS) 

 

 

Methylen Blue Active Subtance (MBAS) adalah suatu proses pemindahan metilen 

biru, suatu zat pewarna kationik, dari larutan kedalam cairan organik yang tidak 

saling bercampur. Pemindahan ini dapat terjadi bila terbentuk pasangan ion antara 

kation metilen biru dan anion MBAS. Intensitas pembentukan warna biru dalam 

fasa organik merupakan ukuran MBAS. Surfaktan anionik baik yang alamiah 

maupun sintetik menunjukkan aktivitas metilen biru yang paling baik (Koga et al., 

1999). 

 

Metode MBAS berguna sebagai penentuan kandungan surfaktan anion dari air 

dan limbah, tetapi kemungkinan adanya bentuk lain dari MBAS (selain interaksi 

antara metilen biru dan surfaktan anion) harus selalu diperhatikan. Metode ini 

relatif sangat sederhana dan pasti. Inti dari metode MBAS ini ada 3 secara 

berurutan yaitu: ekstraksi metilen biru dengan surfaktan anion dari media larutan 

air ke dalam kloroform (CHCl3), kemudian diikuti terpisahnya antara fase air dan 

organik, dan pengukuran warna biru dalam CHCl3 dengan menggunakan alat 

spektrofotometri pada panjang gelombang 652 nm (Franson, 1992). 

 

 

G. Spektrofotometer UV-Vis 

 

 

Dalam penelitian ini, spektrofotometer UV-VIS digunakan untuk mengetahui 

konsentrasi SDS dari kurva kalibrasi yang diperoleh. Spektrofotometer adalah alat 

yang terdiri atas spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar 

dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat 

pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi 
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spektrofometer digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi 

tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang (Khopkar, 1990). 

 

Spektrometri merupakan metode pengukuran yang didasarkan pada interaksi 

radiasi elektromagnetik dengan partikel dan akibat dari interaksi tersebut 

menyebabkan energi diserap atau dipancarkan oleh partikel dan dihubungkan pada 

konsenterasi analit dalam larutan. Prinsip dasar dari spektrofotometri UV-Vis 

adalah ketika molekul mengabsorbsi radiasi UV atau Visible dengan panjang 

gelombang tertentu, elektron dalam molekul akan mengalami transisi atau 

pengeksitasian dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih 

tinggi dan sifatnya karakteristik pada setiap senyawa. Penyerapan dari sumber 

radiasi oleh molekul dapat terjadi apabila energi radiasi yang dipancarkan pada 

atom analit besarnya tepat sama dengan perbedaan tingkat energi transisi 

elektronnya (Rudi dkk., 2004). 

 

 

H. Isolasi dan Identifikasi Bakteri 

 

 

Kegiatan isolasi dan identifikasi bakteri merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan jenis bakteri yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi. 

Isolasi merupakan kegiatan pemisahan mikroorganisme yang akan diuji dari 

mikroorganisme lain dengan menggunakan media selektif, sehingga diharapkan 

akan diperoleh biakan atau kultur murni. Media selektif adalah media khusus 

untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu yang mengandung nutrien-nutrien 

yang khusus dimanfaatkan oleh mikroorganisme tertentu yang tumbuh pada 
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media selektif. Isolasi dapat dilakukan dengan cara sebar (spread-plate), tuang 

(pour-plate), atau gores (streak-plate) (Cappuccino and Sherman, 2002). 

Identifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui jenis 

organisme tertentu dengan tahap pengamatan, pengujian, pencatatan, dan 

identifikasi berdasarkan hasil pengujian (Susatyo, 2006).  

 

Identifikasi bakteri : 

1. Pengecatan gram 

Pengecatan gram merupakan pengecatan diferensial yang digunakan 

secara luas dalam bakteriologi. Pengecatan gram memisahkan bakteri ke 

dalam dua kelompok, yaitu gram negatif dan gram positif. Larutan yag 

digunakan dalam pengecatan gram ialah larutan Hucker’s crystal violet, 

larutan Lugol’s iodine, larutan alkohol aseton, dan larutan Safranin. 

Keempat larutan tersebut memiliki fungsi masing-masing (Harley and 

Prescott, 2002). Hasil akhir dari pengecatan gram ialah bakteri gram 

positif bewarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah 

(Pepper and Gerba, 2004). 

 

2. Morfologi sel 

Gerak bakteri pada bakteri yang bersifat motil diakibatkan adanya struktur 

atau organ sel bakteri yang berbentuk benang yang disebut flagel.Karena 

flagel pada bakteri berfungsi untuk bergerak. Flagel berbentuk panjang dan 

ramping, pada umumnya memiliki panjang sekitar 12 nm sampai 30 nm. 

Flagel dapat dilihat pada mikroskop cahaya jika ditambahkan substansi 

khusus yaitu modran yang merupakan substansi yang dapat mempertajam 
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pengamatan yang berfungsi untuk membesarkan garis lengan flagel, 

setelah itu pada sediaan digunakan suatu zat warna sehingga flagel dapat 

terlihat (Volk, 1988). Flagel tersusun atas tiga bagian, yaitu pangkal 

(basal) adalah bagian yang berhubungan dengan membrane plasma. 

“Hook” yang pendek dan filamen yang berbentuk seperti benang, 

panjangnya sampai beberapa kali melebihi panjang tubuhnya (Taringan, 

1988). 

 

Kemampuan suatu mikroorganisme untuk bergerak sendiri disebut motilitas (daya 

gerak). Hampir semua sel bakteri spiral dan sebagian dari sel bakteri ini bersifat 

motil, sedangkan bakteri yang berbentuk kokus bersifat tidak bergerak (immotil) 

(Volk, 1988). Mikroorganisme adalah sumber yang potensial sebagai bahan baku 

untuk produksi enzim, karena sifatnya yang dapat dihasilkan dalam waktu yang 

cukup pendek dengan media yang cukup murah, kondisi reaksi seperti pH dan 

temperatur mudah diatur, dan peningkatan produksi enzim yang dapat 

dikondisikan dengan penambahan induser tertentu (Wang et al., 1979). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Agustus 2017-Januari 2018 di 

Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Analisis metode Methylen Blue Active 

Subtance (MBAS) telah dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

Cary Win UV 32 di Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, spektrofotometri 

UV-Vis  Cary Win UV 32, kompor gas, neraca digital, shaker incubator, autoclave 

(model S-90N), laminar air flow (CURMA model 9005-FL), inkubator, corong 

pisah, pipet mikro, pembakar spritus, mikroskop cahaya, kaca preparat, kasa, 

kapas, rak tabung, batang L, dan jarum ose. 

 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah pepton, yeast extract, agar, NaCl, 

Sodium dodecyl Sulfate (SDS), CHCl3, metilen biru, akuades, kristal violet, larutan 
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iodin, safranin, alkohol, sampel tanah terkontaminasi detergen dan dua produk 

komersil bioaktivator yaitu EM4 (khusus pengolahan limbah) dan Starbio plus. 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

 

1. Tahap Persiapan 

 

a. Persiapan Alat 

 

Seluruh alat gelas dan rak tabung yang digunakan dicuci, dikeringkan, dan 

dibungkus menggunakan kertas lalu disterilisasi menggunakan autoclave 

selama 15 menit dengan suhu 121º C dan tekanan 1 atm. Sterilisasi ini 

bertujuan untuk menghilangkan mikroba yang tidak diinginkan dari alat-

alat yang digunakan. 

 

b. Pembuatan Medium Isolasi Cair 

 

Isolasi dilakukan menggunakan medium cair SDS-¼ Luria Bertani (LB) 

dengan metode enrichment. Medium ini disiapkan dengan cara 

menimbang 0,25 g pepton, 0,125 g yeast extract, dan 0,25 g NaCl, 

kemudian dimasukan ke dalam erlenmeyer ditambahkan akuades sebanyak 

98 mLdan 2 mL SDS 20 ppm, lalu dihomogenkan. Kemudian disterilisasi 

menggunakan autoclave selama 15 menit pada suhu 121º C dan tekanan 1 

atm. Erlenmeyer yang berisi medium tersebut diletakan ke Laminar Air 

Flow pada suhu kamar. Penambahan SDS pada prosedur ini berfungsi 

sebagai kebutuhan sebagian sumber karbon pada bakteri yang akan 

diisolasi (Dhouib et al., 2003). 
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c. Pembuatan Medium Isolasi Padat 

 

Isolasi mikroba dilakukan dengan menggunakan medium padat SDS-¼ 

Luria Bertani (LB). Medium ini disiapkan dengan cara menimbang 0,25 g 

pepton, 0,125 g yeast extract, 0,25 g NaCl, dan 1,5 g agar, kemudian 

dimasukan ke dalam erlenmeyer ditambahkan akuades sebanyak 98 mL 

dan 2 mL SDS 20 ppm, lalu dihomogenkan. Medium yang telah homogen 

dituangkan kedalam beberapa tabung reaksi dengan volume masing-

masing tabung 5-7 mL,kemudian disterilisasi menggunakan autoclave 

selama 15 menit pada suhu 121º C dan tekanan 1 atm. Lalu tabung reaksi 

yang berisi medium tersebut dimiringkan dan dibiarkan memadat pada 

suhu kamar. 

 

Untuk pembuatan medium SDS-¼ LB pada cawan petri, komposisi 

medium sama hanya saja penuangan medium ke dalam cawan petri 

dilakukan setelah medium dan cawan petri disterilasi masing-masing. 

Penuangan dilakukan di dalam laminar air flow untuk menghindari 

kontaminasi. 

 

d. Pembuatan Kurva Standar SDS Dengan Metode MBAS 

Larutan standar SDS dibuat dengan rentang konsentrasi 0,5-2,5 ppm. 

Sebanyak 100µL larutan standar  SDS dengan masing-masing konsentrasi 

(0,5; 1,0; 1,5; 2,0; dan 2,5 ppm) dimasukkan ke dalam corong pisah 100 

mL yang mengandung 9,9 mL akuades, 2,5 mL larutan metilen biru dan 1 

mL kloroform. Corong pisah dikocok selama 15 detik dan dibiarkan 

hingga terbentuk dua fasa, fasa bagian atas adalah air dan fasa bagian 
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bawah adalah kloroform. Fasa kloroform dipisahkan ke corong pisah 

kedua. Fasa air diekstraksi kembali sebanyak tiga kali menggunakan 1 mL 

kloroform pada masing-masing proses. Semua ekstraksi kloroform 

digabungkan ke corong pisah kedua. Kemudian  ditambahkan 5 mL 

larutan pencuci. Corong pisah kedua kemudian dikocok selama 15 detik, 

lalu dibiarkan hingga terbentuk dua fasa. Fasa kloroform dipindahkan ke 

dalam labu ukur 10 mL. Fasa air hasil pengerjaan diekstraksi kembali 

sebanyak dua kali dengan menggunakan 1 mL kloroform. Semua ekstrak 

kloroform digabungkan ke dalam labu ukur sebelumnya dan tambahkan 

kloroform hingga tanda batas. Kemudian diukur absorbansinya 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 652 

nm (Shukor et al., 2008). Selanjutnya, absorbansi masing-masing larutan 

diplotkan terhadap konsentrasi sehingga diperoleh nilai slope, intercept, 

dan R
2
. 

 

 

2. Isolasi dan Skrining Mikroba Pendegradasi SDS 

 

Sampel yang digunakan berupa tanah diambil dari saluran pembuangan 

limbah cair rumah tangga yang terkontaminasi detergen dari Kota Bandar 

Lampung. Sampel diambil menggunakan sendok dan dimasukan ke dalam 

plastik kedap udara. Pengambilan sampel dilakukan pada 2 titik yang 

berbeda. Sampel lain yang digunakan yaitu bioaktivator lingkungan EM4 

(effective microorganisme 4) dan Starbio. 
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Untuk menghindari kontaminasi, isolasi dilakukan di dalam Laminar Air 

Flow. Isolasi dengan metode enrichment dilakukan dengan cara menimbang 1 

g sampel disuspensikan ke dalam 10 mL larutan salin (0,85% NaCl) 

kemudian dihomogenkan dan didiamkan sampai sampel mengendap.Setelah 

sampel mengendap, suspensi sampel diambil sebanyak 1 mL kemudian 

dimasukan ke dalam 20 mL medium cair dan di-shaker selama 48 jam dengan 

kecepatan putaran 150 rpm. Sampel bioaktivator di aktivasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan. Sampel diaktivasi dengan molase selama 24 jam. 

 

Pemindahan suspensi ke dalam medium baru dilakukan di dalam laminar air 

flow untuk menghindari kontaminasi. Setiap interval waktu 48 jam dilakukan 

transfer kultur ke medium baru dengan cara memasukkan 500 µL medium 

kultur mikroba ke dalam 20 mL medium baru dan diinkubasi kembali selama 

48 jam pada shaker inkubator dengan kecepatan putaran 150 rpm pada suhu 

ruang dengan pH 7,25. Transfer kultur dilakukan secara berkala hingga 

diperoleh medium kultur yang menunjukkan perubahan turbiditas paling 

signifikan. Kemudian medium kultur cair dilakukan penanaman ke medium 

padat cawan petri. 

 

Tahap awal penanaman ke medium padat cawan petri dilakukan dengan cara 

mengambil sebanyak 100 µL dituangkan pada medium padat cawan petri 

dengan metode Spread Plate dan diratakan dengan menggunakan batang L 

kemudian diinkubasi selama 24 jam. Koloni mikroba yang tumbuh 

selanjutnya dipindahkan ke medium padat baru dalam cawan petri 

menggunakan metode Streak Plate dan diinkubasi selama 24 jam.Koloni 
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tunggal yang tumbuh selanjutnya dipindahkan ke medium agar miring dalam 

tabung reaksi dengan metode zig-zag sebagai medium penyimpanan. 

 

 

3. Uji  Biodegradabilitas Mikroba Pendegradasi SDS 

 

Mikroba terpilih yang disimpan di dalam medium agar miring dilakukan uji 

biodegradabilitas dengan tahap awal yaitu, sebanyak dua ose dari medium 

tersebut dimasukkan dalam medium starter dengan komposisi medium sama 

seperti medium isolasi cair, diinkubasi selama 24 jam. Lalu dipindahkan ke 

medium kultur baru dan diinkubasi kembali selama 72 jam. Disampling 

dengan kurval waktu 12 jam. Hasil sampling dilakukan untuk penentuan 

kurva pertumbuhan bakteri dan uji biodegradabilitas mikroba pendegradasi 

SDS. 

 

a. Penentuan Kurva Pertumbuhan Sel 

Penentuan pertumbuhan sel bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan sel 

bakteri. Sebanyak 0,3 mL kultur dan 2,7 mL akuades di masukkan ke 

dalam tabung reaksi, lalu diukur serapannya menggunakan 

Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 600 nm. 

 

b. Uji Biodegradabilitas SDS Dengan Metode MBAS 

Uji biodegradabilitas SDS bertujuan untuk memantau besarnya penurunan 

atau degradasi SDS dalam kultur atau biakan. Konsentrasi residu SDS 

ditentukan dengan mengukur intensitas metilen biru dalam proses ekstraksi 

kloroform (Hayashi, 1975). Analisis ini dilakukan dengan secara periodik 

dari kultur mikroba yang disiapkan seperti tersebut di atas. Sebanyak 100 
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µL medium kultur mikroba dimasukkan kedalam corong pisah 100 mL 

yang mengandung 9,9 mL akuades, 2,5 mL larutan metilen biru dan 1 mL 

kloroform. Corong pisah dikocok selama 15 detik dan dibiarkan hingga 

terbentuk dua fasa, fasa bagian atas adalah air dan fasa bagian bawah 

adalah kloroform. Fasa kloroform dipisahkan ke corong pisah kedua. Fasa 

air diekstraksi kembali sebanyak tiga kali menggunakan 1 mL kloroform 

pada masing-masing proses. Semua ekstraksi kloroform digabungkan ke 

corong pisah kedua. Kemudian  ditambahkan 5 mL larutan pencuci. 

Corong pisah kedua kemudian dikocok selama 15 detik, lalu dibiarkan 

hingga terbentuk dua fasa. Fasa kloroform dipindahkan kedalam labu ukur 

10 mL. Fasa air hasil pengerjaan diekstraksi kembali sebanyak dua kali 

dengan menggunakan 1 mL kloroform. Semua ekstrak kloroform 

digabungkan kedalam labu ukur sebelumnya dan tambahkan kloroform 

hingga tanda batas. Kemudian diukur absorbansinya menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 652 nm (Shukor et 

al., 2008). 

 

4. Karakterisasi Bakteri Pendegrasi SDS 

 

Identifikasi mikroba pendegradasi detergen dilakukan menurut Metode 

Bergey’s Manual Systematic Bacteriology (1923). Pada penelitian ini 

dilakukan pengujian morfologi bakteri, yaitu pewarnaan gram dan uji 

motilitas.  

a. Pewarnaan Gram 

Pewarnaan gram dilakukan untuk mengetahui bentuk dan struktur dinding 

sel dari bakteri. Secara aseptis, 1 ose bakteri di letakkan pada kaca preparat 



26 

yang telah dibersihkan dengan alkohol, diratakan hingga membentuk 

lapisan tipis. Setelah kering, difiksasi dengan melewatkan kaca preparat di 

atas nyala api spritus, kemudian ditetesi dengan larutan kristal violet, 

setelah itu dicuci dengan air mengalir, kemudian diteteskan larutan iodin, 

setelah beberapa saat dibilas kembali menggunakan air mengalir, dicuci 

lagi menggunakan alkohol. Setelah kering, ditambahkan beberapa tetes 

larutan safranin, dan didiamkan selama 1 menit, dibilas dengan air 

mengalir dan dikeringkan. Kemudian dilakukan pengamatan menggunakan 

mikroskop. Identifikasi dilakukan dalam keadaan aseptis. Dari hasil 

pewarnaan gram dapat diketahui bentuk serta struktur dinding sel bakteri 

metabolit sekunder yang diperoleh.Bakteri gram positif menunjukkan 

warna violet, sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah. 

 

 

b. Uji Motilitas 

Uji motilitas dilakukan dengan cara menusukkan 1 ose bakteri kedalam 

agar tegak, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Dari hasil uji dapat 

diketahui apakah bakteri bergerak atau tidak.Uji positif bila disekitar 

daerah tusukan terbentuk serat-serat halus, yang menunjukkan bahwa 

bakteri tersebut motil. 
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D. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

 

Proses diagram alir prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini: 

 

Gambar 4. Diagram Alir Prosedur Penelitian. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Empat isolat bakteri yaitu SB-2-1 (bewarna putih, bentuk batang), SB-3-1 

(bewarna merah jambu, bentuk bulat), SB-3-2 (bewarna putih kekuningan 

bentuk bulat), dan SB-3-3 (bewarna putih susu, bentuk batang) mampu 

mendegradasi SDS. 

2. Pertumbuhan optimum keempat isolat tersebut dicapai pada inkubasi jam ke-

24 oleh isolat SB-3-1, SB-3-2, dan SB-3-3, sedangkan pada jam ke-36 oleh 

isolat SB-2-1. 

3. Kemampuan mendegradasi SDS oleh keempat isolat tersebut berturut-turut 

adalah sebagai berikut : 89,0%, 87,2% , 88,1%, dan 89,2% dalam waktu 72 

jam. Isolat SB-2-1 dan SB-3-3 mendegradasi SDS paling baik (89%), 

dibandingkan kemampuan rata-rata keempat isolat tersebut (88,3%). 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasilpenelitian yang diperoleh, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan sebagai berikut : 

1. Proses biodegradasi berlangsung lebih optimal jika dilakukan oleh 

konsorsium mikroorganisme, maka dari itu isolasi mikroorganisme dari strain 

yang berbeda perlu dilakukan untuk mengoptimalkan biodegradasi SDS, 

2. Perlu dilakukan karakterisasi bakteri lebih lengkap untuk mengetahui jenis 

bakteri yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan. 
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