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ABSTRAK 

 

 

STUDI BIODEGRADASI MINYAK SOLAR OLEH BAKTERI LIPOLITIK 

ISOLAT LOKAL PENGHASIL BIOSURFAKTAN 

 

 

 

Oleh  

 

 

FADHILAH RACHMAWATI 

 

 

 

Salah satu teknik yang sederhana dan murah untuk menanggulangi masalah 

pencemaran minyak di perairan laut yaitu teknik bioremediasi. Teknik ini 

memanfaatkan mikroba terutama bakteri lokal dalam penggunaannya untuk 

mengubah senyawa bersifat berbahaya menjadi senyawa yang relatif aman bagi 

lingkungan. Penggunaan bakteri yang diperoleh dari area pencemarnya dan dapat 

menghasilkan biosurfaktan juga lipase akan lebih efektif dalam mendegradasi 

minyak solar. Biosurfaktan dapat mempercepat proses biodegradasi dengan 

memfasilitasi kontak antara minyak dengan mikroba (Kumar et al., 2006), dan 

bakteri lipolitik dapat bekerja pada lapisan antarmuka sehingga bakteri lipolitik 

sejalan dengan biosurfaktan yang dapat menurunkan tegangan antar muka. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan isolat – isolat bakteri lokal 

dengan kode isolat ALP D1 dan ALP E1 juga campuran 2 isolat (konsorsium 

isolat bakteri) dari air laut terkontaminasi minyak solar di pelabuhan Panjang 

Lampung dalam mendegradasi minyak solar, dengan waktu inkubasi 7 dan 14 

hari. Penelitian ini menggunakan metode gravimetri untuk menentukan kadar 

minyak solar sisa dan % biodegradasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Konsorsium isolat bakteri atau campuran dari  isolat ALP D1 dan ALP E1 

diketahui sebagai isolat yang memiliki kemampuan mendegradasi minyak solar 

relatif lebih besar pada 7 dan 14 hari inkubasi yaitu sebesar  64% dan 77,5%.  

 

Kata kunci : Biodegradasi, minyak solar, bakteri lokal, biosurfaktan, lipolitik 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

STUDY OF SOLAR OIL BIODEGRADATION BY LOCAL LIPOLITIC 

BACTERIA ISOLATE PRODUCING BIOSURFACTANTS 

 

 

 

By 

 

 

FADHILAH RACHMAWATI 

 

 

 

One of the simple and inexpensive techniques to overcome the problem of oil 

pollution in marine waters is the bioremediation technique. This technique utilizes 

microbes, especially local bacteria, in their use to convert hazardous compounds 

into compounds that are relatively safe for the environment. The use of bacteria 

obtained from the polluting area and can produce biosurfactants and lipases will 

be more effective in degrading diesel oil. Biosurfactants can accelerate the 

biodegradation process by facilitating contact between oil and microbes (Kumar et 

al., 2006), and lipolytic bacteria can work at the interface layer so that lipolytic 

bacteria are in line with biosurfactants which can reduce interfacial tension. The 

purpose of this study was to determine the ability of local bacterial isolates with 

isolate codes ALP D1 and ALP E1 as well as a mixture of 2 isolates (a consortium 

of bacterial isolates) from seawater contaminated with diesel oil at Panjang port of 

Lampung in degrading diesel oil, with incubation times of 7 and 14. day. This 

study used the gravimetric method to determine the residual diesel oil content and 

% biodegradation. The results of this study showed that the consortium of 

bacterial isolates or a mixture of ALP D1 and ALP E1 isolates were known as 

isolates that had relatively greater ability to degrade diesel oil at 7 and 14 days of 

incubation, namely 64% and 77.5%, respectively. 

 

Keywords: Biodegradation, diesel oil, local bacteria, biosurfactant, lipolytic 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 Latar Belakang 

 

Pelabuhan Panjang merupakan salah satu pelabuhan kapal di Provinsi Lampung. 

Pelabuhan ini memiliki aktivitas kapal dengan lalulintas yang padat dan tinggi 

sehingga dapat menimbulkan persoalan baru di lingkungan, seperti meningkatnya 

kapasitas pengisian minyak pada setiap kapal yang jumlahnya terus bertambah, 

dan meningkatnya volume buangan minyak (oily waste). Pada kondisi kapasitas 

muatan kapal yang berlebihan, dapat menimbulkan kecelakaan pelayaran dan 

beresiko terjadinya tumpahan minyak (oil spill) yang berasal dari muatan kapal 

atau mesin kapal sehingga mengakibatkan adanya pencemaran di perairan 

(Mangkoedihardjo, 2005). Pencemaran minyak dengan konsentrasi rendah dan 

tinggi dapat berdampak cukup parah pada lingkungan. Dampak pencemaran 

tersebut memberikan ancaman besar dan menyebabkan kerusakan yang luas 

seperti pencemaran air laut,  kerusakan ekosistem laut, dan menimbulkan 

kontaminan bagi kehidupan di laut. Kontaminan dapat terakumulasi di dalam 

tubuh organisme laut dan berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya 

(Nadia, 2018). Berdasarkan hal tersebut manusia terus berusaha mencari cara 

untuk pengendalian cemaran minyak dengan teknik yang paling sederhana dan 

murah yang dapat menanggulangi masalah tersebut (Harayama, 1995). Salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan teknik bioremediasi. 

 

Bioremediasi merupakan proses untuk merehabilitasi lingkungan yang telah 

tercemar oleh bahan kimia dengan menggunakan mikroba yang dapat mengubah 

bahan kimia berbahaya menjadi bentuk yang lebih sederhana (Fadlilah, 2014). 

Bioremediasi juga merupakan pemanfaatan dari proses biodegradasi. Menurut 
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Gritter (1991) teknik biodegradasi dinilai memiliki keunggulan dari segi biaya dan 

kelestarian lingkungan, biodegradasi lebih murah dan ramah lingkungan 

dibandingkan dengan metode fisik dan kimia. Proses biodegradasi dapat 

meminimalisir kontaminan, karena terjadi konversi senyawa kimia dengan sifat 

berbahaya menjadi senyawa yang relatif aman bagi lingkungan, seperti karbon 

dioksida, senyawa anorganik, air dan bahan lain yang diperlukan untuk isolat 

bakteri sebagai pendegradasi minyak (Munawar, 2007). Isolat bakteri 

pendegradasi minyak dapat ditemukan secara alami di habitat tertentu seperti 

kolam pengolahan air limbah (Cooper et al., 1990), lingkungan perairan laut 

termasuk perairan sekitar pelabuhan yang terkontaminasi minyak.  

 

Beberapa penelitian terkait penggunaan isolat bakteri lokal dalam proses 

biodegradasi minyak telah dilaporkan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hasyimudin (2016) melaporkan adanya 3 isolat bakteri lokal yang diisolasi dari 

Teluk Pare-Pare yang dapat mendegradasi minyak solar dari genus yang berbeda 

yaitu Bacillus sp, Psedomonas aeruginosa, dan Alkaligenes feacalis. Andreas 

(2019), melaporkan isolat bakteri indigenous dari Mangrove Tritih Kulon Cilacap, 

mampu mendegradasi minyak solar, dengan kadar sisa minyak solar sebesar 26% 

dalam waktu 14 hari. Puspitasari (2020) juga melaporkan adanya isolat bakteri 

lokal berasal dari  perairan tercemar minyak solar di pelabuhan Tanjung Mas 

Semarang, diketahui mampu mendegradasi minyak solar. 

 

Isolat bakteri lokal yang berasal dari cemaran minyak dapat dimanfaatkan sebagai 

agen yang diduga dapat mendegradasi minyak. Menurut Ismail (2015) isolat 

bakteri yang didapatkan dari area pencemarnya dan dapat menghasilkan 

biosurfaktan, akan lebih efektif dalam mendegradasi minyak. Isolat bakteri yang 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan biosurfaktan dapat mempercepat 

proses biodegradasi dengan memfasilitasi kontak antara minyak dengan mikroba 

(Kumar et al., 2006). Beberapa jenis bakteri yang merupakan pendegradasi 

hidrokarbon minyak bumi yang efektif di lingkungan alami telah diisolasi antara 

lain Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, 

Staphylococcus aureus, Acinetobacter calcoaceticus, Aeromonas sp., Alcaligenes 
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paradoxus, Bacillus licheniformis, Flavobacterium lutescens, Micrococcus luteus, 

Pseudomonas fluorescens, dan Vibrio paraheamolyticus (Kayode et al., 2008). 

Adapun bakteri pendegradasi minyak solar yaitu Aeromonas hydrophila, 

Burkholderia cepacia, Bacillus simplex, Bacillus sp, Psedomonas aeruginosa, dan 

Alkaligenes feacalis (Hasyimuddin, 2016 ; Andreas, 2019). 

 

Studi awal terhadap bakteri-bakteri yang diisolasi dari air laut pelabuhan panjang 

tercemar minyak dalam kemampuanya menghasilkan biosurfaktan telah 

dilakukan. Hasil studi menunjukan bahwa dari 8 diantara 12 isolat bakteri 

memiliki kemampuan menghasilkan biosurfaktan dan 2 isolat yang diperoleh 

memiliki potensi menghasilkan biosurfaktan relatif lebih tinggi dari isolat lainnya 

yaitu isolat ALP D1 dan ALP E1. Informasi yang diperoleh mengenai 

karakteristik yang sesuai dengan mikroba pendegradasi yakni karakteristik 

biokimia, fisiologis, dan morfologis, berupa gram bakteri, morfologi sel bakteri 

(bentuk bakteri), dan katalase (Citra dan Nurhasanah, 2021). Isolat ALP D1 dan 

ALP E1 juga telah diketahui kemampuan lipolitiknya. Menurut Yapasan (2008) 

dalam Chairunnisa (2018) bakteri lipolitik mampu bekerja ada lapisan antarmuka 

akibat adanya perbedaan kepolaran antara lipase dengan subtrat pada media, 

lipase cenderung memiliki struktur permukaan polar sedangkan subtrat non polar 

hal ini yang membuat bakteri lipolitik yang menghasilkan enzim lipase dapat 

bekerja pada lapisan antarmuka sehingga dapat menurunkan tegangan antar muka. 

Namun demikian, kemampuan isolat – isolat bakteri lokal penghasil lipase 

tersebut dalam mendegradasi minyak solar belum diteliti lebih lanjut. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini 

dilakukan studi biodegradasi minyak solar oleh bakteri lipolitik isolat lokal 

penghasil biosurfaktan yang berasal dari air laut tercemar minyak Pelabuhan 

Panjang Lampung. 
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Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Menguji kemampuan bakteri lipolitik isolat lokal penghasil biosurfaktan 

yang mampu mendegradasi minyak solar. 

2. Mendapatkan profil kurva pertumbuhan isolat – isolat bakteri yang 

berpotensi mendegradasi minyak solar. 

3. Menghitung kadar minyak solar sisa degradasi dan % biodegradasi minyak 

solar. 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kemampuan 

bakteri lipolitik isolat lokal penghasil biosurfaktan yang berpotensi sebagai agen 

hayati dalam mengatasi pencemaran hidrokarbon di perairan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Biodegradasi 

 

Biodegradasi didefinisikan sebagai pemecahan senyawa organik oleh mikroba 

membentuk biomassa dan senyawa yang lebih sederhana yang pada akhirnya 

menjadi air, karbondioksida atau metana (Andina, 2014). Senyawa hidrokarbon 

dalam minyak bumi dapat bertindak sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan 

mikroba. Menurut Nugroho (2006), hasil degradasi akan mengubah komposisi 

minyak bumi menjadi fraksi ringan, sehingga kerapatan massa (densitas) dan 

kekentalan (viskositas ) minyak akan semakin kecil. 

 

Biodegradasi memiliki proses oksidasi dasar, dimana enzim dari bakteri  

mengkatalisasi penempatan oksigen ke dalam hidrokarbon, sehingga  molekul 

dapat digunakan dalam metabolisme selular (Bragg et al., 2012). Bakteri 

pendegradasi hidrokarbon merupakan bakteri yang dapat memutuskan ikatan 

karbon yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon dan seringkali berbahaya untuk 

diubah menjadi struktur senyawa lain yang tidak berbahaya dan ramah lingkungan 

(Madsen, 2008). Bakteri yang berpotensi mendegradasi hidrokarbon diisolasi dari 

daerah yang telah lama terkontaminasi senyawa hidrokarbon, seperti perairan di 

daerah sekitar tangki penyimpanan minyak bumi (Cappuccino and Sherman, 

2002). 

 

 

Biodegradasi dalam prosesnya memiliki salah satu faktor yang membatasi 

kemampuan mikroorganisme dalam mendegradasi senyawa hidrokarbon yaitu  

sifat kelarutannya dan bioavailability yang rendah sehingga senyawa hidrokarbon 
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sulit untuk berinteraksi dengan sel bakteri (Riffiani, 2010). Aktivitas bakteri 

dalam mendegradasi minyak bumi di perairan, bergantung kepada fisiologi bakteri 

serta kondisi beberapa parameter lingkungan setempat seperti pH, suhu, dan 

ketersediaan nutrisi. Inokulum dipilih yang sesuai dan menciptakan kondisi 

optimal untuk laju bakteri mempercepat proses degradasi, sehingga 

memungkinkan terjadinya pengurangan konsentrasi hidrokarbon minyak bumi 

secara optimal (Udiharto, 1996). Faktor – faktor tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

1. Keadaan Fisik pada Minyak Bumi 

 

Hidrokarbon yang digunakan oleh bakteri yaitu memiliki bentuk cair, sedangkan 

untuk hidrokarbon padat hanya dapat didegradasi jika dilarutkan dalam 

hidrokarbon cair (Nugroho, 2006). Permukaan minyak yang luas tersedia bagi 

kolonisasi bakteri pendegradasi minyak, merupakan hal yang penting karena 

mikroba bekerja pada interfasa minyak air (Andina, 2014). Pertumbuhan mikroba 

dapat diamati pada keseluruhan permukaan sebuah tetesan minyak. Semakin besar 

luas permukaan tetesan, semakin banyak koloni bakteri yang mengalami 

pertumbuhan sehingga laju biodegradasi akan semakin cepat. Hidrokarbon 

minyak bumi pada konsentrasi yang sangat rendah dengan cepat larut dalam air, 

sedangkan pada konsentrasi yang tinggi, laju biodegradasi menjadi sangat lambat 

karena mengalami keterbatasan pengambilan nutrien dan oksigen, salah satu 

contohnya peristiwa tumpahan minyak di laut (Nugroho, 2006).   

 

Menurut Ristiati (2013) perubahan fisik minyak yang didegradasi dapat diamati 

pada perubahan warna media. Kelompok media uji yang tidak diberi perlakuan 

tidak mengalami perubahan warna (tetap bening). Media yang diberi perlakuan 

semula menyatu dan membentuk lapisan tersendiri dipermukaan larutan media, 

lama kelamaan terpecah menjadi butiran – butiran  yang lebih kecil. Media 

mengalami perubahan fisik yang semakin lama semakin keruh, disebabkan bakteri 

dalam media tersebut semakin banyak. 
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2. Nutrisi 

 

Mikroba sangat bergantung pada nutrisi untuk bertahan hidup. Mikroba dikatakan 

mampu atau tidaknya bertahan hidup akan terlihat dari kecukupan nutriennya. 

Menurut Gordon (1994) nutrien-nutrien merupakan pendukung untuk hidup, 

berkembang biak, dan menghasilkan enzim-enzim untuk mendegradasi 

hidrokarbon. Nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba bervariasi menurut jenis 

mikrobanya, namun seluruh mikroba memerlukan nitrogen, fosfor dan karbon. 

Karbon merupakan elemen paling dasar untuk seluruh bentuk kehidupan dan 

karbon dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar daripada elemen-elemen lain. 

Karbon biasanya terikat dengan elemen H (Hidrogen), O (Oksigen) dan N 

(Nitrogen). Empat elemen ini menyusun hampir 95 % berat makhluk hidup 

(Nugroho, 2006). 

 

Selain itu, ada beberapa mineral- mineral  lain yang dibutuhkan dalam jumlah 

kecil seperti potassium, mangan, kalsium, besi, tembaga, kobalt dan seng. 

Senyawa-senyawa tersebut biasanya berbentuk garam- garam inorganik dan 

biasanya sudah terdapat dalam jumlah yang cukup di lingkungan perairan maupun 

tanah sehingga tidak memerlukan perhatian khusus pada perencanaan proses 

bioremediasi. Media kaya nutrisi Mineral Salt Medium (MSM) digunakan untuk 

uji biodegradasi dengan penambahan 1% pepton pada kontrol dan 2% solar pada 

sampel uji (Nugroho, 2006). 

 

3. Suhu 

 

Suhu merupakan faktor yang penting dalam biodegradasi senyawa hidrokarbon 

terutama pada proses metabolisme dan laju pertumbuhan bakteri. Menurut Andina 

(2014), pada suhu rendah hanya fraksi hidrokarbon tertentu yang di degradasi, 

sedangkan pada suhu hangat berbagai fraksi dapat didegradsi pada kecepatan yang 

sama.   

 

4. Oksigen  

 

Oksigen dibutuhkan oleh mikroorganisme, baik oksigen yang terlarut dalam air 

maupun dalam bentuk oksigen bebas yang diperoleh melalui udara. Oksigen 
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adalah kebutuhan terpenting dalam proses biodegradasi minyak bumi. Oksigen 

digunakan untuk proses reaksi oksidasi dan respirasi mikroorganisme pada proses 

biodegradasi (Andina, 2014). 

 

Mikroorganisme pendegradasi minyak bumi sebagian besar tergolong dalam 

mikroorganisme aerob. Menurut Baker dan Herson (2000) menjelaskan sejumlah 

suplai oksigen diperlukan untuk degradasi aerobik, karena pada prinsip reaksi 

adalah oksidasi-reduksi dengan oksigen sebagai elektron penerima. Oksigen yaitu 

komponen penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada lingkungan 

hidrokarbon. Menurut Sharpley (1966), oksigen digunakan sebagai jalur 

mengaktifkan enzim oksigenase dalam mendegradasi senyawa hidrokarbon. 

Pertumbuhan bakteri akan terhambat saat oksigen terbatas, untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen dapat dipenuhi dengan aerasi yaitu dengan cara pengocokan  

dengan shaker (Silvia dan Jusfah, 2010).   

 

5. Derajat Keasaman 

 

Derajat keasaman (pH) netral mendukung sebagian besar pertumbuhan mikroba 

pada proses biodegradasi terjadi. Nilai pH yang ekstrim akan berpengaruh negatif 

pada kecepatan laju degradasi hidrokarbon oleh bakteri (Andiana, 2014). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dibble dan Bartha (1979), biodegradasi endapan 

minyak menunjukkan bahwa nilai pH 7-8 menghasilkan biodegradasi yang 

mendekati nilai optimal (Nugroho, 2006). Menurut Ristiati (2013) perubahan pH, 

dari hasil awal pH 7 menjadi 8. Setelah itu, pH akan kembali turun sampai kisaran 

6. Isolat bakteri penghasil biosurfaktan pada proses biodegradasi yang semakin 

banyak terbentuk maka pH akan semakin meningkat. Setelah minyak teremulsi 

hampir seluruhnya, pH akan terus menurun disebabkan oleh aktivitas bakteri yang 

membentuk metabolit-metabolit asam, terutama metabolit hasil degradasi 

hidrokarbon.  

Bioremediasi 

Bioremediasi merupakan salah satu metode untuk mengatasi pencemaran 

lingkungan menggunakan mikroorganisme yang ditumbuhkan pada polutan 
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tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Pada saat proses 

bioremediasi berlangsung, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme 

memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks sehingga menjadi  

metabolit yang tidak beracun dan berbahaya (Priadie, 2012). 

 

Bioremediasi juga merupakan optimasi dari proses biodegradasi. Hal ini 

diperlukan pengkondisian lingkungan tertentu dan perlakuan–perlakuan khusus 

untuk mengatasi faktor- faktor lingkungan yang dapat membatasi laju degradasi 

mikroba terhadap minyak bumi (Nugroho, 2006). 

 

Bioremediasi mengaplikasikan dari prinsip – prinsip proses biologi untuk 

mengolah air tanah, tanah, dan lumpur yang terkontaminasi zat-zat kimia 

berbahaya. Tujuan akhir bioremediasi adalah memineralisasi kontaminan 

(Munawar, 2007). Teknologi bioremediasi dianggap potensial mengingat kondisi 

iklim dan keanekaragaman mikroorganismenya. Indonesia merupakan daerah 

tropis dengan sinar matahari dan kelembaban tinggi yang sangat mendukung 

percepatan proses pertumbuhan mikroba untuk aktif mendegradasi minyak 

(Umrah, 2011).  

 

Solar 

 

Solar seperti halnya juga minyak tanah tergolong dalam satu kumpulan besar 

bahan kimia yang dikenal sebagai hidrokarbon, yang merupakan bahan organik 

mengandung atom karbon dan hidrogen. Minyak solar merupakan salah satu 

produk penyulingan bahan bakar jenis distilat berupa cairan dalam suhu rendah, 

yang biasa disebut juga Gas Oil, atau High Speed Diesel. High Speed Diesel 

termasuk BBM yang memiliki angka performa cetane number 45. Jenis BBM ini 

umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai 

dengan sistem injeksi pompa mekanik dan injeksi elektronik, dalam kendaraan 

bermotor transportasi dan mesin industri (Andina, 2014). 

Struktur minyak solar dapat dilihat ada Gambar 1 
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Gambar 1. Rumus kimia senyawa heksadekana 𝐶16 𝐻34  (Firmansyah, 2018). 

 

 

Menurut Nurjanah (2018) sifat utama solar memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Tidak berwarna atau bewarna kuning muda dan berbau. 

2. Tidak terlalu mudah menguap pada suhu normal. 

3. Suhu nyalanya (flash point) adalah 350℃. 

4. Titik nyalanya/suhu minimum mulai terbakar bila dekat api adalah 40℃-100℃ 

Angka ini cukup tinggi (lebih aman dalam pemakaian) dibandingkan dengan 

bensin pada suhu 10℃-15℃. 

5. Berat jenis solar sekitar 0,82-0,86. 

6. Tenaga panas yang dihasilkan adalah 10.170 kcal/kg. 

 

Minyak solar sebagai senyawa hidrokarbon jenuh yang pada formulasi 

menggunakan biodiesel semakin banyak akan mengakibatkan hasil bilangan iod 

dari biosolar menjadi lebih besar (Haryono dan Marliani, 2014).  

 

Hasyimuddin, dkk (2016) memperoleh 3 jenis bakteri pendegradasi minyak solar 

antara lain Bacillus sp, Psedomonas aeruginosa, dan Alkaligenes. Berdasarkan 

pengamatan morfologi meliputi warna koloni, bentuk koloni, tepi koloni, elevasi 

koloni, pewarnaan gram dan uji biokimia. Ristiati (2013) memperoleh bakteri 

hasil isolasi dari perairan Pelabuhan Celukan Bawang yang dapat mendegradasi 

minyak solar sekaligus mampu mendegradasi oli antara lain dari genus Bacillus, 

Pseudomonas, Acinetobacter, dan Halomonas. 

 

Komponen Minyak Bumi   

 

Minyak bumi tersusun dari komponen hidrokarbon yang relatif lebih besar yaitu 

50 – 98% dan komponen non hidrokarbon 0,1 – 2%. Minyak bumi mengandung 

senyawa karbon sebesar 83,9 – 86,6%, hidrogen 11,4 – 14%, belerang 0,06 – 

8,0%, nitrogen 0,11 – 1,7%, oksigen 0,5% dan logam (Fe, Cu, Ni) 0,03% 

(Mukhtasor, 2006). 
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Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi yaitu hidrokarbon n-paraffin 

(n-alkana) yang terdiri dari metana (CH4), aspal yang memiliki atom karbon (C) 

yang rantainya lebih dari 25, hidrokarbon iso-paraffin (isoalkana) yang terdapat 

sedikit dalam komponen minyak bumi, hidrokarbon neptana (sikloalkana) yaitu 

merupakan komponen kedua terbanyak setelah n-alkana, dan hidrokarbon 

aromatik yang keberadaannya di dalam minyak bumi lebih sedikit dibandingkan 

n-alkana. Setiap komposisi senyawa pada hidrokarbon minyak bumi berbeda dan 

bergantung pada sumber penghasil minyak bumi tersebut (Mukhtasor, 2006). 

 

Komponen Hidrokarbon 

Minyak bumi sebagian besar adalah senyawa hidrokarbon. Menurut Udiharto, 

(1996) senyawa hidrokarbon minyak bumi yang didegradasi oleh mikroorganisme 

dapat digolongkan berdasarkan 3 kelompok yaitu: 

 

1. Hidrokarbon Parafin (Alifatik) 

 

Senyawa hidrokarbon parafin atau sering disebut hidrokarbon alkana merupakan 

senyawa hidrokarbon jenuh yang terdiri dari normal parafin berupa rantai karbon 

panjang dan lurus, serta isoparafin terdapat cabang-cabang atom karbon. 

Hidrokarbon alkana (rangkaian parafin) mempunyai rumus CnH2n+2, dan tidak 

memiliki ikatan rangkap antar karbon penyusunnya. Senyawa ini merupakan 

fraksi terbesar pada komposisi minyak bumi seperti pada Gambar 2 (Udiharto, 

1996). 

 

 

 

Gambar 2. Contoh senyawa alifatik (Udiharto, 1996). 
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2. Hidrokarbon Naftena (Alisiklik) 

Senyawa Naftena (Alisiklik) dicirikan oleh adanya struktur cincin tertutup yang 

sederhana dari atom karbon penyusunnya. Secara umum rumus kimiannya CnH2n 

dan tidak mempunyai ikatan rangkap antar atom karbonnya, serta senyawa 

hidrokarbon naftena (alisiklik) tidak larut dalam air dan merupakan fraksi kedua 

terbesar pada komposisi minyak bumi (Udiharto, 1996). Contoh hidrokarbon 

alisiklik dapat dilihat pada Gambar 3  

 

                    

 

Gambar 3. Contoh senyawa alisiklik (Udiharto, 1996). 

 

3. Hidrokarbon Aromatik 

 

Senyawa hidrokarbon aromatik dicirikan dengan adanya cincin yang mengandung 

enam atom karbon, dengan ikatan rangkap di antara setiap atom karbon lainnya, 

sehingga terdapat tiga ikatan ganda dalam cincin tersebut. Senyawa ini 

mempunyai rumus CnH2n−6 untuk molekul cincin tunggal dan CnH2n−12untuk 

molekul cincin ganda dan berbau (beraroma). Benzena merupakan senyawa 

aromatik yang paling sederhana. Keberadaan hidrokarbon aromatik di dalam 

minyak bumi lebih sedikit dibandingkan dengan hidrokarbon parafin (alifatik) . 

contoh dari senyawa aromatik dapat dilihat pada Gambar 4  

 

                                 
 

Gambar 4. Contoh senyawa aromatik (Udiharto, 1996). 

atau atau 

atau 
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Komponen Non-Hidrokarbon 

Minyak bumi memiliki kandungan sejumlah kecil komponen non-hidrokarbon. 

Komponen non-hidrokarbon dapat berupa unsur-unsur logam atau yang sifatnya 

menyerupai logam, serta komponen organik lainnya. Menurut Atlas dan Bartha  

(1992), komponen non-hirokarbon dalam minyak bumi yaitu: 

 

1. Sulfur 

Senyawa sulfur merupakan komponen non-hidrokarbon terbesar pada minyak 

bumi. Sulfur memiliki bentuk senyawa seperti sulfida, tiofena, merkapta. 

 

2. Oksigen 

Senyawa oksigen dalam minyak bumi memiliki konsentrasi rendah. Senyawa 

oksigen dapat berbentuk asam naftenik, fenol dan asam lemak.  

 

3. Nitrogen 

Senyawa senyawa nitrogen secara umum terdapat sedikit dalam minyak bumi. 

Senyawa yang terdapat pada nitrogen ialah kuinolin, piridin, iso-kuinolin, pirol, 

karbazol dan indon.  

 

4. Logam 

Senyawa logam pada minyak bumi antara lain berupa senyawa kompleks logam 

organik dan garam inorganik. logam seperti besi (Fe), kobal (Co), vanadil (Vo) 

dan nikel (Ni).  

 

 

 

Bakteri Penghasil Biosurfaktan terhadap Proses Biodegradasi Minyak 

 

 

Upaya yang umum dilakukan untuk meningkatkan kelarutan hidrokarbon adalah 

dengan pemberian surfaktan sintetis. Penggunaan surfaktan ini menimbulkan 

masalah bagi organisme hidup karena bersifat toksik, non-degradable serta dapat 

menghambat proses degradasi oleh mikroorganisme (Riffiani, 2010). Alternatif 
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lain untuk meningkatkan biodegradasi hidrokarbon adalah penggunaan 

biosurfaktan.  

 

Biosurfaktan merupakan komponen mikroorganisme yang terdiri atas molekul 

hidrofobik dan hidrofilik, yang mampu mengikat molekul hidrokarbon tidak larut 

air dan mampu menurunkan tegangan permukaan. Bakteri penghasil biosurfaktan 

secara ekstraseluler menyebabkan emulsifikasi, sehingga mempermudah 

degradasi hidrokarbon (Fatimah, 2007).  

 

Bakteri penghasil biosurfaktan akan muncul pada limbah yang mengandung 

minyak sebagai pencemar. Namun, jenis bakteri yang ditemukan di wilayah 

terkontaminasi minyak bisa berbeda tergantung kepada fisiologi bakteri dan 

kondisi beberapa parameter lingkungan setempat. Parameter lingkungan ini juga 

dapat mempengaruhi kecepatan biodegradasi masing-masing bakteri terhadap 

senyawa pencemar. Untuk mengetahui jenis bakteri penghasil biosurfaktan perlu 

dilakukan isolasi dan identifikasi secara ilmiah (Fatimah, 2007). 

 

Kemampuan isolat bakteri penghasil biosurfaktan dan biosurfaktan untuk 

meningkatkan ketersediaan kontaminan organik dan tingkat biodegradasi 

dilaporkan oleh banyak penulis. Obayori et al., (2009), menyelidiki sifat 

biodegradatif biosurfaktan yang diproduksi oleh pseudomonas sp. Strain LP1 pada 

minyak mentah dan solar. Hasil yang diperoleh menegaskan kemampuan strain 

LP1 untuk memetabolisme komponen hidrokarbon minyak mentah dan solar. 

Mereka melaporkan degradasi 92,34% minyak mentah dan 95,29% penghilangan 

minyak diesel.  

 

Nievas (2008), mempelajari biodegradasi limbah lambung kapal yang merupakan 

residu kompleks jenis bahan bakar minyak yang diproduksi dalam operasi kapal 

normal. Limbah bilga merupakan limbah B3 yang terdiri dari campuran air laut 

dan residu hidrokarbon, dimana:n-alkana, hidrokarbon total pelarut dan campuran 

kompleks yang tidak larut adalah konstituen utama. Isolat bakteri penghasil 

biosurfaktan yang digunakan untuk biodegradasi limbah lambung kapal 
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menunjukkan pengurangan n-alkana, pelarut hidrokarbon dan campuran yang 

tidak larut masing-masing sekitar 85%, 75% dan 58%. 

 

Kurva Pertumbuhan Bakteri 

 

Pertumbuhan bakteri menurut ( Purwoko, 2007) terdapat empat fase 

pertumbuhan bakteri yaitu fase adaptasi (lag phase), fase perbanyakan 

(exponential phase), fase statis  (stationer  phase), dan fase kematian (death 

phase). Dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Kurva pertumbuhan bakteri 

 

 

1. Fase Adaptasi (Lag Phase) 

Fase adapatasi tidak terdapat pertumbuhan populasi pada bakteri. Proses  adaptasi 

meliputi sintetis enzim baru yang sesuai dengan medianya serta pemulihan 

terhadap metabolit yang bersifat toksik (alkohol, asam, basa) pada waktu media 

lama. Fase adaptasi tidak dijumpai pertambahan jumlah sel, sehingga terhindar 

dari fase perbanyakan (exponential phase) kecuali jika sel di media lama pada 

fase perbanyakan dan dipindahkan ke media baru dengan  komposisi nutrisi yang 

sama (Purwoko, 2007).   
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2. Fase Perbanyakan (Lag Eksponensial) 

Fase eksponensial terjadi pembiakan bakteri yang berlangsung dengan cepat. 

Bakteri memperoleh kondisi ideal dalam pertumbuhan sehingga sel terjadi 

pembelahan. Pembelahan sel merupakan persamaan eksponensial, sehingga fase 

tersebut disebut juga fase eksponensial (Purwoko, 2007). Pada fase perbanyakan, 

sel akan melakukan konsumsi nutrien pada media dan  jumlah sel akan meningkat 

pada batas tertentu konstan sampai terjadi perubahan komposisi media yang 

cukup signifikan (Purwoko, 2007).   

 

3. Fase Statis (Konstan) 

Fase statis terjadi berkurangnya nutrisi serta penumpukan produk beracun. Fase 

statis ini terdapat beberapa sel yang tumbuh dan membelah dengan jumlah sel 

hidup menjadi tetap dan disisi lain terdapat sel yang mati (Pelczar, 2008 ; 

Rohmah, 2017). Bakteri pada fase statis tidak melakukan pembelahan sel karena 

faktor yang bermacam –macam, yaitu seperti nutrien dalam media tersebut habis, 

akumulasi metabolit toksik (asam, basa dan alkohol), penurunan kadar oksigen 

dan ketersediaan air pada media, sehingga pada fase ini biasanya sel-sel akan 

mengalami adaptasi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan (Purwoko, 

2007). 

 

4. Fase Kematian 

Pada fase kematian, sel-sel akan mati lebih cepat dibandingkan dengan 

terbentuknya sel-sel baru. Laju kematian pada bakteri mengalami percepatan 

menjadi eksponensial bergantung dari spesies bakteri tersebut, semua sel akan 

mati dalam waktu beberapa hari, atau beberapa bulan (Pelczar, 2008 ; Rohmah, 

2017). Menurut Purwoko (2007), bakteri akan bertahan beberapa jam pada fase 

statis dan akhirnya masuk dalam fase kematian, disisi lain terdapat bakteri yang 

hanya mampu bertahan sampai harian dan mingguan pada fase statis dan akhirnya 

memasuki fase kematian. Ada pula bakteri yang mampu bertahan sampai puluhan 

tahun sebelum memasuki fase kematian, yaitu dengan, mengubah sel menjadi 

spora (Purwoko, 2007). 
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Analisa Proses Biodegradasi 

 

Berdasarkan (SNI, 6989.10:2011), Analisis kadar minyak sisa dan % biodegradasi 

dapat dilakukan secara gravimetri dengan cara media tumbuh hasil perlakuan dan 

kontrol dimasukkan ke dalam corong pisah, ditambahkan 5 ml HCl 3 N dan 30 ml 

n-heksana, kemudian dikocok selama 2 menit (dengan sekali-kali tutup pada 

corong pisah dibuka untuk mengeluarkan gas yang terbentuk) lalu didiamkan 

sampai n-heksana terpisah, sehingga terbentuk tiga lapisan yaitu minyak n-

heksana dan air. Bagian air dibuang, lapisan minyak dan n-heksana disaring 

dengan kertas saring yang telah diolesi ± 0,5 g Na2SO4 ke dalam gelas beaker 200 

ml yang sebelumnya telah ditimbang. Selanjutnya gelas beaker dipanaskan pada 

suhu 70⁰ C (sesuai dengan titik didih n-heksana). 

 

Salah satu penelitian terkait biodegradasi yang dilakukan Nababan (2008), analisis 

kadar minyak solar dilakukan secara gravimetri dapat dilakukan dengan cara 

media tumbuh hasil perlakuan dan kontrol dimasukkan ke dalam corong pisah, 

ditambahkan 3 ml HCl 3 N dan 60 ml n-heksan hasil pemurnian dengan destilasi 

bertingkat pada suhu 60⁰ C, kemudian dikocok selama ± 15 menit lalu didiamkan 

sampai n-heksan terpisah, sehingga terbentuk tiga lapisan yaitu minyak, n-heksan 

dan air. Bagian air dibuang, lapisan minyak dan n-heksan disaring dengan kertas 

saring yang telah diolesi ± 0,5 g 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ke dalam gelas kimia 200 ml yang telah 

ditimbang. Selanjutnya gelas kimia dipanaskan pada suhu 70⁰ C (sesuai dengan 

titik didih n-heksan) sampai n-heksan habis, airnya habis menguap dan yang 

tersisa hanya minyak. Gelas kimia tersebut diangkat dan didiamkan sampai dingin 

lalu ditimbang dan dicatat beratnya (APHA, 1981).  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan Maret-Mei 2022. 

 

 

Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu alat-alat gelas, pembakar 

spritus, neraca analitik, spatula, batang pengaduk, shaker Stuart SSL2, autoclave 

model S-90N, spektrofotometer UV-VIS Agilent Cary 100, lemari pendingin, 

laminar air flow CURMA model 9005-FL, termometer, pH meter Mobile 826 

Metrohm, botol semprot, corong pisah, tabung destilasi, botol vial, dan jangka 

sorong. 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan utama berupa 2  

isolat bakteri yang berasal dari air laut tercemar minyak di pelabuhan panjang 

Lampung dengan kode isolat ALP D1 dan ALP E1 (Citra dan Nurhasanah, 2021), 

aquades, kain kasa, aluminium foil, kapas steril, Solar, Nutrient Agar (NA) 

Nutrient Broth (NB), Mineral Salt Medium (MSM), 3N HCl, Na2SO4, 

K2HPO4, NH4NO3, NH4Cl, MgSO4.7H2O, NaCl dan FeSO4.7H2O, yeast ekstract, 

Pepton, Lugol’s iodine, n-heksana, BaCl2. 2H2O 1% dan H2SO4 1%. 

User
Typewritten text
3.1

User
Typewritten text
3.2



19 

 

Prosedur Penelitian 

Tahap Persiapan 

a. Sterilisasi Alat 

 

 

Peralatan gelas yang akan digunakan dicuci bersih, dikeringkan dan disterilisasi 

agar alat-alat terhindar dari kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Sterilisasi 

alat dilakukan menggunakan autoclave pada suhu 121 ºC dengan tekanan 1 atm 

selama 15 menit.  

 

 

b. Pembuatan Media Padat 

 

 

Media padat yang digunakan adalah medium Nutrient Agar (NA) untuk media 

pertumbuhan bakteri. Medium NA dibuat dengan cara 2,8 gram NA ditimbang, 

ditambahkan ke dalam 100 mL aquades kemudian dipanaskan hingga larut. Media 

disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 ºC dengan tekanan 1 atm 

selama 15 menit. Tuangkan media NA untuk agar miring sejumlah kurang lebih 

10 mL ke dalam tabung reaksi, kemudian tutup tabung reaksi berisi media dengan 

kapas penutup tabung yang dilapisi kain kasa dan aluminium foil. Tabung reaksi 

berisi media dibiarkan dalam posisi posisi miring, kegiatan tersebut dilakukan 

secara aseptik di dalam laminar air flow. 

 

 

c. Pembuatan Media Cair Nutrient Broth (NB) 

 

 

Media cair yang digunakan adalah medium Nutrient Broth (NB) untuk media 

pertumbuhan bakteri. Medium cair dibuat dengan cara 1,3 gram NB ditimbang, 

ditambahkan ke dalam 100 mL aquades dan dipanaskan hingga larut. Media 

disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 ºC dengan tekanan 1 atm 

selama 15 menit, kemudian diletakan dalam laminar air flow untuk selanjutnya 

proses inokulasi isolat bakteri. 
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d. pembuatan media cair Mineral Salt Medium (MSM) 

 

 

Mineral Salt Medium (MSM) digunakan untuk uji biodegradasi dengan 

penambahan 1% pepton dan 2% solar pada sampel uji. Adapun cara pembuatan 

media MSM yaitu dengan mencampurkan 2g K2HPO4, 1g NH4NO3 , 4g NH4Cl, 

0,2g MgSO4.7H2O, 0,1g NaCl dan 0,01g FeSO4. 7H2O ditambahkan 0,03% yeast 

ekstract, dilarutkan dalam 1 L aquades. Media dipanaskan di atas penangas 

hingga larut. Lalu disterilkan dalam autoclave pada suhu 121 ºC selama 15 menit, 

dibiarkan pada suhu ruang ± 27 ℃ hingga media dingin. Sebagai kontrol 

digunakan media yang sama dengan komposisi yang sama namun tidak 

ditambahkan solar 

 

 

e. Peremajaan Isolat Bakteri Penghasil Biosurfaktan 

 

 

Isolat bakteri  diremajakan pada media NB dan NA. Isolat ditumbuhkan dalam 

100 mL media NB secara aseptik dan diinkubasi dalam shaker incubator selama 

24 jam pada suhu 37 ºC. Sebanyak 100 μL kultur cair dipindahkan ke cawan petri 

yang telah berisi media NA secara aseptik dengan metode sebar (spread plate) 

lalu diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 ºC. Selanjutnya isolat dipindahkan ke 

media NA miring sebagai isolat stok. 

 

 

f. Pembuatan suspensi setiap isolat bakteri 

 

 

Pembuatan suspensi isolat bakteri 10−8 sel/mL dilakukan dengan mengambil 

isolat murni menggunakan jarum ose steril sebanyak 1-2 ose, kemudian isolat 

tersebut diinokulasikan kedalam media NB 50 mL diinkubasi selama 24 jam, 

diambil 1 mL dari biakan, kemudian dimasukan dalam tabung reaksi yang telah 

berisi 9 mL larutan NaCl fisiologis 0,85%. Kekeruhan (turbidity) campuran 

tersebut dipadankan dengan 0.5 McFarland Standar (Nababan, 2008) 
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Tabel 1. McFarland Standar (Ernawati dan Verawaty, 2011) 

Skala 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 

CFU 

(x10−8/m) 
<300 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 

OD  0,08- 0,1 0,698 0,812 0.959 1,326 1,626 1,830 2,025 2,143 

 

Uji Kualitatif Isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak Solar 

 

Uji kualitatif dilakukan untuk mengetahui kondisi awal kemampuan masing-

masing isolat bakteri dalam mendegradasi minyak solar. Masing-masing isolat 

bakteri dalam bentuk suspensi diambil sebanyak 1 ml lalu ditambahkan ke dalam 

medium cair MSM + 2% solar dan MSM tanpa minyak solar (kontrol) yang telah 

diinkubasi 1x24 jam, diinokulasikan pada media NA dalam cawan petri dengan 

cara ditotol menggunakan cotton buds steril, media cawan petri terdiri dari 2 

bagian yaitu kontrol setiap isolat bakteri, dan isolat bakteri yang akan diujikan. 

Kemudian diinkubasi selama 24 jam dan setelah itu koloni bakteri ditetesi dengan 

Lugol’s iodine dan dibiarkan selama 15 menit. Diameter zona bening diukur 

menggunakan jangka sorong (Andreas, 2019). 

 

Uji Kuantitatif Isolat – isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak 

Solar 

 

 

Masing-masing isolat bakteri dalam bentuk suspensi diambil sebanyak 1 ml lalu 

ditambahkan ke dalam medium MSM cair (100 ml) yang mengandung solar 2% 

(2 ml) dan juga tanpa solar (kontrol). Kemudian diinkubasi pada suhu ruang dan 

dishaker dengan kecepatan 120 rpm selama 7 dan 14 hari. Setelah inkubasi 7 dan 

14 hari dilakukan analisa kadar minyak solar tersisa dan % bodegradasi yang 

dilakukan dengan cara pada persamaan 1 dan 2 pada halaman 31 (Ismail, 2015). 
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a. Pengamatan Kurva Pertumbuhan Bakteri 

 

 

Penentuan kurva pertumbuhan bakteri dilakukan dengan cara, masing-masing 

medium saat di inkubasi pada uji sebelumnya, sampling dilakukan setiap 1x24 

jam untuk dilakukan pengukuran kerapatan optiknya (OD) pada panjang 

gelombang 550 nm, menggunakan spektrofotometer UV-VIS (Risdiyanto, 2013), 

dan dilakukan analisis kadar minyak solar tersisa. 

 

 

b. Pengamatan Kurva pH Medium selama Pertumbuhan Bakteri 

 

 

Pembuatan kurva pH medium dilakukan pada setiap sampling yang bersamaan 

dengan pengukuran OD, pengukuran pH tersebut dilakukan menggunakan pH 

meter. Setiap kali selesai pengukuran pH larutan, elektrode dicuci dengan 

aquades. Perubahan pH medium ini menjadi indikator akan adanya reaksi yang 

terjadi (Himawan. 2014). 

 

 

 Penentuan Kadar Minyak Solar Sisa dan % Biodegradasi secara 

Gravimetri 

 

 

Untuk menentukan kadar minyak solar sisa dan % biodegradasi dilakukan dengan 

cara media tumbuh sampel hasil perlakuan dimasukkan ke dalam corong pisah, 

ditambahkan 5 ml HCl 3 N dan 30 ml n-heksana, kemudian dikocok selama 2 

menit (dengan sekali-kali tutup pada corong pisah dibuka untuk mengeluarkan gas 

yang terbentuk) lalu didiamkan sampai n-heksana terpisah, sehingga terbentuk 

tiga lapisan yaitu minyak, n-heksana dan air (SNI, 6989.10:2011) bagian air 

dibuang, lapisan minyak dan n-heksana disaring dengan kertas saring yang telah 

diolesi ± 0,5 g Na2SO4 ke dalam gelas beaker 200 ml yang sebelumnya telah 

ditimbang. Penggunaan natrium sulfat anhidrat bertujuan untuk mengikat sisa -

sisa air yang masih bercampur pada lapisan minyak dan n-heksana. Selanjutnya 

gelas beaker dipanaskan pada suhu 60⁰ C (sesuai dengan titik didih n-heksana) 

sampai n-heksana habis, airnya habis menguap dan yang tersisa hanya minyak. 
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Gelas beaker tersebut diangkat dan didiamkan sampai dingin lalu ditimbang dan 

dicatat beratnya (APHA, 1981).  

 

 

a. Kadar Minyak Solar Sisa 

 

 

Kadar minyak solar sisa dapat dihitung sebagai berikut: (SNI, 6989.10:2011) 

 

Kadar Minyak Solar Sisa (g/mL)  =    
(𝐴−𝐵) 

𝑚𝐿 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑢𝑗𝑖
           x 100 ..............(1) 

 

     Keterangan : A = Berat labu + kadar minyak solar sisa (g) 

    B = Berat labu kosong (g) 

 

 

 

b. % Biodegradasi  

 

Untuk menentukan persentase biodegradasi minyak dari masing-masing isolat 

bakteri dapat diketahui dengan cara: (Herdiyanto, 2005) 

 

% B =   
(𝐵𝑚𝑜−𝐵𝑚𝑛)

Bmo
   X 100% ..................(2) 

 
Keterangan :  

% B = Biodegradasi 

Bmo = Bobot minyak bumi awal (g) ( sebelum dilakukan biodegradasi) 

Bmn = Bobot minyak bumi akhir (g) (setelah dilakukan boidegradasi) 
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Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peremajaan isolat bakteri 

ALP D1 dan ALP E1 

Pembuatan suspensi setiap isolat 

Uji Kualitatif Isolat Bakteri dalam 

Mendegradasi Minyak Solar 

Uji Kuantitatif Isolat Bakteri dalam 

Mendegradasi Minyak Solar 

Pembuatan kurva 

pertumbuhan bakteri 

 

Pembuatan kurva pH medium 

selama pertumbuhan bakteri 

 

Penentuan kadar minyak solar sisa dan 

% Biodegradasi 

Analisis data 

Gambar 6. Diagram alir penelitian 
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 hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Isolat ALP D1, ALP E1, dan Konsorsium memiliki kemampuan dalam 

mendegradasi minyak solar dengan adanya diameter zona bening sebesar 22,1 

mm untuk ALP D1, 20,9 mm untuk ALP E1 dan 14,5 mm untuk konsorsium  

2. Pertumbuhan masing-masing bakteri isolat lokal dalam mendegradasi minyak 

solar tertinggi diperoleh pada waktu inkubasi 4 hari dari masa inkubasi 7 dan 

14 hari dengan OD 550 nm masing-masing sebesar 0,1145 dan 0,972 pada 

konsorsium, 0,1035 dan 0,0664 pada ALP D1, 0,0528 dan 0,0540 pada ALP 

E1 

3. Kadar minyak solar sisa relatif lebih banyak didapatkan oleh isolat 

konsorsium pada waktu inkubasi 7 dan 14 hari dengan nilai sebesar 36 g/mL 

untuk inkubasi 7 hari dan 22,5 g/mL untuk inkubasi 14 hari. Persen 

biodegradasi relatif lebih besar diperoleh isolat konsorsium pada 7 dan 14 

hari inkubasi yaitu sebesar 64% pada inkubasi 7 hari dan 77,5% pada 

inkubasi 14 hari 

 

 

 

 

Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan analisis GC-MS untuk 

mengetahui jenis senyawa yang mengalami degradasi dan produk degradasi yang 

dihasilkan. 

 

User
Typewritten text
V. SIMPULAN DAN SARAN

User
Typewritten text
5.1 Simpulan

User
Typewritten text
5.2 Saran

User
Typewritten text
Berdasarkan



 

 

 

 

 

 

 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Andina, F. 2014. Biodegradasi Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) dengan 

Bakteri Penghasil Biosurfaktan Asal Air Laut dan Sedimen Pantai 

Karangsong Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Skripsi. Universitas 

Padjadjaran Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Program Studi Ilmu 

Kelautan. Jatinangor. 

 

Andreas, P. 2019. Biodegradasi Minyak Solar Menggunakan Isolat Bakteri 

Indigenous Mangrove Tritih Kulon. Cilacap. Jurnal KRIDATAMA Sains 

dan Teknologi. Vol. 1 No. 1. 

 

APHA. 1981. Standart and Methoda.7th Edition. California:Cumming Publishing 

Company Inc. California. 

 

Atlas, R.M. and Bartha, R. 1992. Microbial Ecology : Fundamentals and 

Application. Redwood City, California. Third Ed. The Benjamin/ 

Cummings Publishing Company, Inc. 393-399. 

 

Beilen and Funhoff. 2007. Alkane hydroxylases involved in microbial alkane 

degradation. Applied Microbiol Biotechnol 74: 13–21. 

  

Bragg, J. R., Prince, R. C., Wilkinson, J. B. and Atlas, R. M. 2012. 

Bioremediation for Shoreline  Clean up Following  the  1989 Alaskan Oil 

Spill. Office of Research and Development. Washington, DC:United States 

Environmental Protection Agency. 

 

Brooks., Jawetz., Melnick., dan Adelberg. (2013). Medical Microbiology. Climate 

Change 2013 - The Physical Science Basis (Vol. 53).  

 

Capuccino, J.G. and Sherman. 2002. Microbiology: A Laboratory Manual, The 

Benjamin/ Cummings Publishing Co.,Inc., California, page 19-179. 

Microbioly a laboratory manual. 6 th ed. Benjamin/cummings publishing 

company, inc. Menlopark : xvi + 491 hlm 



42 

 

Cazes, J. 2001. Encyclopedia of Chromatography. Marcel Dekker Inc. New York, 

dikutip dari Lestari, Puji. 2008. Identifikasi Senyawa Nimetazepam Pada 

Tablet Psikotropika Secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan 

Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (KG-SM). Akademi Analis Kimia: 

Bogor. 

 

Chairunnisa. 2018. Isolasi dan Uji Bakteri Lipolitik dalam Mendegradasi Minyak 

pada Limbah Cair Kelapa Sawit di Kebun Marihat Pematang Siantar. 

Skripsi Univeritas Medan. Medan. 

 

Charlena, Z. A. Mas’ud, M. Yani, A. Sjahriza, dan J. G. Tarigan. 2011. 

Biodegradasi Limbah Minyak Berat menggunakan Isolat Tunggal dan 

Campuran dengan Penambahan Alkilbenzena dan Sulfonat Linear. Seminar 

Nasional Kimia Terapan Indonesia, Serpong 2011b. 

 

Citra, S. dan Nurhasanah. 2021. Skrining Bakteri Penghasil Biosurfaktan Dari Air 

Laut Tercemar Minyak Di Pelabuhan Panjang Lampung. Rafflesia Journal 

of Natural and Applied Sciences. (1), 50-58 

 

Efendi, M. 2016. Uji Aktivitas Katabolitik pada Bacillus Subtilis 3kp Terhadap 

Substrat Hidrokarbon. Tesis. Megister Kimia Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga. Surabaya. 

 

Fadlilah, R. dan Shovitri, M. (2014), Potensi Isolat Bakteri Bacillus dalam 

Mendegradasi Plastik dengan Metode Kolom Winogradsky, Jurnal Teknik 

Pomits.3(2) : 40-43. 

 

Fatimah, N., Alami, N.H., Supriyanto, A. and Affandi, M. 2007. Screening of 

Biosurfactant Production of Hidrocarbonoclastic Microbes Isolated from Oil 

Polluted Soil. Proceeding 10th Congress and International Conference of 

Indonesian Society for Microbiology, Surabaya. 

 

FirmanSyah R., Agus I., dan Nuniek I.R. 2018. Biodegradation of Diesel Oil by 

Yeast Isolated from Mangrove’s Rhizosphere. Scripta Biologica.Volume 5. 

Number 2. June 2018 .79–82  

 

Gordon, R. 1994. Bioremediation and Its Application to Exxon Valdez Oil Spill in 

Alaska. EPA press. U.S. 

 

Gritter, R.J., J.M. Bobbin. dan A.E. 1991. Pengantar Kromatografi. Schwarting, 

Penerjemah Kosasih Padmawinata. Penerbit ITB. Bandung. p.13. 

 



43 

 

Harayama, S.K. 1995. Biodegradation of Crude Oil. Program and Abstracts in 

the First Asia-Pasific Marine Biotechnology Conference. Shimizu,Shizuoka, 

Japan. 

 

Hasyimuddin, N. 2016. Isolasi Bakteri Pendegradasi Minyak Solar dari Perairan 

Teluk Pare-Pare. Jurnal Ilmiah Biologi. ISSN 2302-1616. Vol 4, No. 1, Juni 

2016, hal 41-46. 

 

Herdiyanto, D. 2005. Biodegradasi Hidrokarbon Minyak Bumi oleh Bacillus sp. 

Galur ICBB 7859 dan ICBB 7865 dari Ekosistem Air Hitam Kalimantan 

Tengah dengan Penambahan Surfaktan. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut 

Pertanian Bogor. 

 

Husnileili. 2011. Biodegradasi Limbah Minyak Berat (Heavy Oil Waste-HOW) 

dengan Teknik Bioslurry menggunakan Salipiger sp. MY7 dan Bacillus 

altitudinis MY12. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 

Bogor. 

 

Ibrohim. 2021. Uji Biodegradasi Minyak Solar Oleh Isolat Bakteri 

Hidrokarbonoklastik Dari Pantai Sendangbiru Kabupaten Malang. Skripsi. 

UIN. Malang. 

 

Ismail, H., Nursia L. dan Seniwati D. 2015. Isolasi Bakteri Pendegradasi Senyawa 

Piren dari Perairan Pelabuhan Paotere. Jurnal Techno Vol.04 No.02 

.Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.Universitas Hasanuddin. 

Makassar. 

 

Jennings, EM and Tanner RS, 2000. Biosurfactant-Producing Bacteria Found In 

Contaminated And Uncontaminated Soils. University of Oklamoma Dept. 

Of Botany and Microbiology. 

 

Kayode, T.M., Isola, K.I.T., Eniola, A.B., Olayemi and Igunnugbemi. 2008. 

Response of resident bacteria of a crude oil-polluted river to diesel oil. 

American-Eurasian Journal of Agronomy   1(1): 06-09. 

 

Kumar, GK., and Tyagi, V.K. 2006. Microbial Surfactant: A Review. J. Oleo Sci. 

55 (4): 155-166. 

 

Madsen, E. L., 2008. Environmental microbiology from genomes to 

biogeochemistry. Blackwell Publishing, Malden : ix +479 hlm. 

 



44 

 

Mangkoedihardjo, S. 2005. Seleksi Teknologi Pemulihan untuk Ekosistem Laut 

Tercemar Minyak. Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi 

Kelautan ITS, Surabaya. p. 1-9. 

 

Meier, R.M., Pepper, I.L. dan Gerba, C.P. 2000. Enviromental microbiology. 

Academic Press. San Diego. xix + 585 hlm.  

 

Miller, J.M. 2005. Chromatography concepts and contrast. 2  ed. John Willey & 

Sons, Inc. New Jersey. xxvi + 490 hlm. 

 

Mukhtasor. 2006. Pencemaran Pesisir dan Laut. PT Paradnya Paramita, Jakarta. 

 

Mulja, M. dan Suharman. 1995. Kromatografi Perkembangan, Wawasan, dan 

Aplikasi dalam Kimia Analisis. Airlangga: Surabaya. 

 

Munawar dan Mukhtasor. 2007. Proses Biostimulasi dengan Optimasi Nutrien 

untuk Bioremediasi Tanah Tercemar Tumpahan Minyak Mentah di 

Kawasan Pantai. Skripsi. Fakultas Ilmu Kelautan. Institut Teknologi 

Surabaya. 

 

Nababan, B. 2008. Isolasi dan Uji Potensi Bakteri Pendegradasi Minyak Solar 

dari Laut Belawan. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan. 

 

Nadia, A., Nursyirwani.  dan Syahril N. 2018. Isolasi Bakteri Pendegradasi 

Minyak dari Perairan Sekitar Pelabuhan Bengkalis Provinsi Riau. Jurnal 

Perikanan Dan Kelautan.Volume 23 No. 1, Juni 2018: 15-20. 

 

Nievas, ML., Commendatore, MG., Estevas, JL. Dan Bucalá, V. 2008. Pola 

biodegradasi hidrokarbon dari residu kompleks tipe bahan bakar minyak 

oleh konsorsium mikroba penghasil pengemulsi. J. Bahaya. ibu. 2008,154, 

96-104 

 

Nugroho, A. 2006. Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi. Penerbit Graha Ilmu 

dan FTI Universitas Trisakti. Jakarta Barat. 159 hlm. 

 

Nurjanah, I. 2018. Uji Potensi Bakteri Pendegradasi Minyak Solar di Perairan 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Skripsi. Program Studi Ilmu Kelautan 

Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel.Surabaya. 

 

Obayori, OS., Ilori, MO., Adebusoye, SA., Oyetibo, P., Omotayo, AE. dan 

Amund. Degradasi hidrokarbon dan produksi biosurfaktan oleh 



45 

 

Pseudomonas sp. regangan LP1. Dunia J. Mikrobiol. Bioteknologi. 2009,25, 

1615–1623. 

 

Riffiani, R1. 2010. Bakteri Penghasil Biosurfaktan yang Diisolasi dari Pulau Laki 

Kepulauan Seribu. Jurnal Hidrosfir Indonesia, Vol. 5 No.3: 1-11, 

ISSN:1907-1043 

 

Riffiani, R2. 2010. Isolasi Bakteri Pendegradasi Phenenthrene dari Batanta- 

Salawati Raja Ampat Papua. Jurnal Biologi Indonesia, Vol, 6 (2): 153-161 

 

Risdiyanto, A. dan Moh, HS. 2013. Biodegradasi Petroleum Menggunakan 

Bakteri Indigenous dari Perairan Muara Sungai Donan Cilacap. Journal of 

Waste Management Technology. ISSN 1410-9565. volume 16. Supplement 

Edition. 2013. 

 

Ristiati, NP. 2013. Uji Kemampuan Isolat Bakteri Pendegradasi Minyak Solar 

Terhadap Limbah Oli dari Perairan Pelabuhan Celukan Bawang. Seminar 

Nasional FMIPA UNDIKSHA III Tahun  2013. Bali. 

 

Rohmah, NS. 2017. Isolasi dan Identifikasi Bakteri yang Berpotensi Sebagai 

Agen Bioremediasi Timbal (Pb) dari Lumpur Lapindo. Skripsi .urusan 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim. Malang. 

 

Sharpley, J.M. 1996. Elementary Petroleum Microbiology. Gulf Publishing 

Company. Texas.   

 

Silvia, S. dan Jusfah, J. 2010. Biodegradasi Hidrokarbon Minyak Bumi 

Menggunaan Isolat Bakteri dari Limbah Minyak Bumi PT Cevron Pacific 

Indonesia. Skrisi. Universitas Andalas, Padang. 

 

Setyati., Martani., Subagiyo., dan Zainuddin. (2015). Kinetika Pertumbuhan dan 

Aktivitas Protease Isolat 36k dari Sedimen Ekosistem Mangrove, 

Karimunjawa, Jepara. Jurnal Ilmu Kelautan, 20 (3)(September 2015), 163–

16. 

 

Sulistijowati, R. (2012). Potensi Filtrat Lactobacillus acidophilus ATCC 4796 

sebagai Biopreservatif pada Rebusan Daging Ikan Tongkol. IJAS, 2(2012), 

58–63. 

 

Try, Muhamad. 2021. Analisis Status Kualitas Perairan Laut di Kota Pare – 

Pare. Skripsi, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin. Makasar.  



46 

 

 

Udiharto, M. 1994. Aktivitas Mikroba dalam Degradasi Minyak Bumi. Dalam 

Proceeding : Diskusi Ilmiah VII Hasil Penelitian Lemigas.Lemigas. Jakarta. 

Hal 464-476 

 

Udiharto, M. 1996. Bioremediasi Minyak Bumi. Prosiding Pelatihan dan 

Lokakarya. Peranan Bioremediasi dalam Pengelolaan Lingkungan. 

Cibinong 24-28 Juni 1996. LIPI-BPPT-HSF. 

 

Umroh. 2011. Bioremidiasi Pencemaran Minyak di Sedimen Pantai Balongan, 

Indramayu dengan Menggunakan Bakteri Alcanivorax Sp. Te-9 Skala 

Laboratorium. Jurnal Sumberdaya Perairan 23, Vol.5 No 2. 2011. Jakarta. 

 

Pelczar, M. J. dan ESC, Chan. 2008. Dasar-Dasar Mikrobiologi. UI Press. 

Jakarta. 

 

Plohl, K., H. Lescovsek. dan Bricelj M. 2001. Biological Degradation of Motor 

Oil in Water. Acta chim. 49:279-280. 

 

Priadie, B. 2012. Teknik Bioremediasi Sebagai Alternatif Dalam Upaya 

Pengendalian Pencemaran Air. Jurnal Lingkungan. Volume 10, Issue 1:38-

48  

 

Purwoko, T. 2007. Fisiologi Mikroba. Bumi Aksara. Jakarta. 

 

Puspitasari, I., Agus T. dan Jusup S. 2020. Eksplorasi Bakteri Pendegradasi 

Minyak dari Perairan Pelabuhan Tanjung Mas. Semarang. Journal of 

Marine Research Vol 9, No.3 Agustus 2020, pp. 281-288  DOI : 

10.14710/jmr.v9i3.27606.  

 

Wu, H.M., Yang, Z.Y., Guan, W.N., Vicente C.M. and Nie, J. 2016. GC-MS 

Analysis and Volatile Profile Comparison for the Characteristic Smell from 

Liang-wai . Journal of Chromatographic Science, 2016, Vol. 54, No. 6, 

879–887 

 

Yapasan, A.2008. Partial Purificationand Characterization of Lipase Enzime 

from a Pseudomonas Strain. Thesis of Izmir Institute of Technology . Izmir 

 

Yoswaty, D. 2002. Pemanfaatan bakteri pemecah minyak dalam proses 

bioremediasi. Studi Kasus: Pengolahan tanah terkontaminasi minyak Minas 

SBU, PT. Caltex Pasific Indonesia, Riau. Tesis. Program Studi Ilmu 

Lingkungan. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta. 



47 

 

 

Zuraidah, Dersi W., dan Eka A. 2020. Karakteristik Morfologi dan Uji Aktivitas 

Bakteri dari Kawasan Ie Seuum. Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan. 11 (2) 

2020, 40-47. 

 


	STUDI BIODEGRADASI MINYAK SOLAR OLEH BAKTERI LIPOLITIK ISOLAT LOKAL PENGHASIL BIOSURFAKTAN
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	I. PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan Penelitian
	C. Manfaat Penelitian

	II. TINJAUAN PUSTAKA
	A. Biodegradasi
	B. Bioremediasi
	C. Solar
	D. Komponen Minyak Bumi
	a. Komponen Hidrokarbon
	b. Komponen Non-Hidrokarbon

	E. Bakteri Penghasil Biosurfaktan terhadap Proses Biodegradasi Minyak
	F. Kurva Pertumbuhan Bakteri
	G. Analisa Proses Biodegradasi

	III. METODOLOGI PENELITIAN
	A. Waktu dan Tempat Penelitian
	B. Alat dan Bahan
	C. Prosedur Penelitian
	1. Tahap Persiapan
	a. Sterilisasi Alat
	b. Pembuatan Media Padat
	c. Pembuatan Media Cair Nutrient Broth (NB)
	d. pembuatan media cair Mineral Salt Medium (MSM)
	e. Peremajaan Isolat Bakteri Penghasil Biosurfaktan
	f. Pembuatan suspensi setiap isolat bakteri

	2. Uji Kualitatif Isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak Solar
	3. Uji Kuantitatif Isolat – isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak Solar
	a. Pengamatan Kurva Pertumbuhan Bakteri
	b. Pengamatan Kurva pH Medium selama Pertumbuhan Bakteri

	4. Penentuan Kadar Minyak Solar Sisa dan % Biodegradasi secara Gravimetri
	a. Kadar Minyak Solar Sisa
	b. % Biodegradasi

	5. Diagram Alir Penelitian


	IV. KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA
	ABSTRAK
	STUDI BIODEGRADASI MINYAK SOLAR OLEH BAKTERI LIPOLITIK ISOLAT LOKAL PENGHASIL BIOSURFAKTAN
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	I. PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan Penelitian
	C. Manfaat Penelitian

	II. TINJAUAN PUSTAKA
	A. Biodegradasi
	B. Bioremediasi
	C. Solar
	D. Komponen Minyak Bumi
	a. Komponen Hidrokarbon
	b. Komponen Non-Hidrokarbon

	E. Bakteri Penghasil Biosurfaktan terhadap Proses Biodegradasi Minyak
	F. Kurva Pertumbuhan Bakteri
	G. Analisa Proses Biodegradasi

	III. METODOLOGI PENELITIAN
	A. Waktu dan Tempat Penelitian
	B. Alat dan Bahan
	C. Prosedur Penelitian
	1. Tahap Persiapan
	a. Sterilisasi Alat
	b. Pembuatan Media Padat
	c. Pembuatan Media Cair Nutrient Broth (NB)
	d. pembuatan media cair Mineral Salt Medium (MSM)
	e. Peremajaan Isolat Bakteri Penghasil Biosurfaktan
	f. Pembuatan suspensi setiap isolat bakteri

	2. Uji Kualitatif Isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak Solar
	3. Uji Kuantitatif Isolat – isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak Solar
	a. Pengamatan Kurva Pertumbuhan Bakteri
	b. Pengamatan Kurva pH Medium selama Pertumbuhan Bakteri

	4. Penentuan Kadar Minyak Solar Sisa dan % Biodegradasi secara Gravimetri
	a. Kadar Minyak Solar Sisa
	b. % Biodegradasi

	5. Diagram Alir Penelitian


	IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
	A. Bakteri Isolat Lokal  Pendegradasi Minyak Solar
	B. Kondisi Optimum Isolat – isolat Bakteri Lokal dalam Mendegradasi Minyak Solar
	a. Pertumbuhan Isolat – Isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak Solar Selama Inkubasi 7 Hari
	b. Pertumbuhan Isolat – Isolat Bakteri dalam Mendegradasi Minyak Solar Selama Inkubasi 14 Hari
	c. pH Medium Isolat selama Waktu Inkubasi Bakteri

	C. Kadar Minyak Solar Sisa dan % Biodegradasi
	a. Kadar Minyak Solar Sisa
	b. % Biodegradasi


	IV. KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	Lampiran 1 Data Kurva Pertumbuhan Setiap Isolat Bakteri pada Inkubasi 7 hari
	Lampiran 2 Data Kurva Pertumbuhan Setiap Isolat Bakteri pada Inkubasi 14 hari
	Lampiran 3 Data pH Media Pertumbuhan Setiap Isolat pada Inkubasi 7 Hari
	Lampiran 4. Data pH Media Pertumbuhan Setiap Isolat Bakteri  pada Inkubasi 14 hari
	Lampiran 5. Perhitungan kadar minyak solar sisa setelah inkubasi 7 dan 14 hari
	Lampiran 6. Perhitungan % Biodegradasi setelah inkubasi 7 dan 14 hari

	Untitled-Scanned-01.pdf
	Untitled-Scanned-02.pdf
	Untitled-Scanned-03.pdf



