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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak bumi merupakan energi utama yang sulit tergantikan sampai saat 

ini. Dalam produksi minyak bumi dan penggunaannya, dapat menghasilkan 

buangan sebagai limbah yang dapat mencemari lingkungan (Fahruddin, 2010). 

Salah satu bahan yang dihasilkan dalam industri pengilangan minyak  

adalah oil sludge atau yang juga dikenal dengan lumpur minyak bumi. 

Berdasarkan Peraturan  Pemerintah nomor  85 tahun  1999   limbah  oil sludge 

tercantum dalam limbah berbahaya dan beracun (Anonimus,1999
a
). Pada PP no. 

18 pasal 10 tahun 1999 mengatakan bahwa penghasil limbah B3 dapat 

menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (sembilan puluh ) hari 

sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau 

penimbun limbah B3 (Anonimus,1999
b
). Sehingga diperlukan upaya untuk segera 

mengatasi limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Produksi kilang 

minyak yang menghasilkan minyak bumi sekitar 2,8 juta barrel per bulan mampu 

menghasilkan oil sludge 10.000 barrel per tahun (Fahruddin, 2010). 

Limbah oil sludge mengandung unsur-unsur logam seperti Pb, Cd, dan lain 

sebagainya. Diantara semua unsur logam berat, Hg menduduki urutan pertama 

dalam hal sifat racunnya jika dibandingkan dengan logam berat lainnya, kemudian 

diikuti logam berat antara lain Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, Zn (Novianti, 2010). 

Syafrizal , et al. 2010 mengatakan bahwa oil sludge terdiri dari minyak, air, abu, 
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karat tangki, pasir dan bahan-bahan lainnya. Komposisi hidrokarbon yang 

terkandung dalam lumpur minyak terdiri dari 57 % hidrokarbon alifatik, 29 % 

hidrokarbon aromatik, dan 14 % hidrokarbon asphaltik, sedangkan sisanya berupa 

komponen non-hidrokarbon (Fahruddin, 2010). 

Kandungan senyawa hidrokarbon dalam lumpur minyak (oil sludge) 

seperti benzena,  toluena, etilbenzena, xylena dan logam-logam berat berpotensi 

karsinogenik. Degradasi lingkungan akibat pembuangan lumpur dari sumber 

polusi industri adalah masalah nyata di beberapa negara. Situasi ini bahkan lebih 

buruk di negara-negara berkembang  seperti Nigeria di mana sedikit atau tidak ada 

perlakuan yang  dilakukan sebelum pelepasan limbah oil sludge ke lingkungan 

(Asia, dkk , 2006). Kondisi tersebut serupa dengan keadaan di Indonesia yang 

juga merupakan negara berkembang, sehingga masih diperlukan penanganaan 

serius terhadap limbah ini. 

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi limbah ini, antara lain secara 

fisik dengan penyaringan lapisan lumpur yang mengapung , secara kimia dengan 

penggunaan surfaktan sintetik. Namun, metode-metode tersebut masih memberi-

kan dampak negatif terhadap lingkungan serta masih memerlukan biaya 

pengoperasian yang mahal (Fahruddin, 2010). Sehingga dalam penelitian ini akan 

digunakan metode secara biologi yang aman bagi lingkungan. 

Secara biologi, salah satu upaya dalam pengolahan limbah oil sludge adalah 

metode biodegradasi menggunakan bakteri, yaitu dengan cara menginokulasikan 

konsorsium bakteri yang mampu mendegradasi oil sludge tersebut. Laju degradasi 

mikroba terhadap minyak bumi bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor 
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fisik dan lingkungan, faktor konsentrasi serta faktor kemampuan mikroba 

pendegradasi (Aniriani, 2011). Salah satu yang ikut berperan dalam degradasi oil 

sludge adalah lama waktu inkubasi. Pada proses degradasi ini dibutuhkan waktu 

agar suatu isolat bakteri dapat melakukan perombakan bahan pencemar dan 

melakukan metabolisme bahan. Sehingga , dapat terjadi proses degradasi terhadap 

bahan pencemar secara sempurna. Menurut  El-Naggar, 2010 waktu Shaking 

dipengaruhi oleh sifat fisik sampel oil sludge, pada umumnya, degradasi minyak 

meningkat seperti halnya terjadi peningkatan pada waktu Shaking. Hal ini berarti 

semakin lama waktu shaking atau waktu inkubasi dengan menggunakan shaker, 

maka semakin memungkinkan terjadinya degradasi oil sludge yang lebih besar. 

Susunan senyawa yang kompleks, seperti minyak bumi menyebabkan suatu 

spesies tunggal mikroorganisme tidak dapat mendegradasi keseluruhan komponen 

penyusun minyak bumi tersebut, karena setiap spesies bakteri membutuhkan 

substrat yang spesifik. Beberapa bakteri yang berinteraksi saling menguntungkan 

dalam bentuk konsorsium sangat berperan selama berlangsungnya proses 

degradasi minyak bumi ( Nugroho, 2006). Biodegradasi produk minyak bumi 

yang bersifat kompleks dengan menggunakan kultur campuran lebih efektif 

daripada kultur murni, karena kemampuan enzimatis yang dihasilkan juga lebih 

kompleks dan kemungkinan terbentuknya senyawa intermediet yang bersifat 

toksik dapat diatasi dengan memilih mikroba pendegradasi yang tepat (Abalos et 

al., 2004). Untuk itu, usaha pencarian dan pengembangan jenis konsorsium 

mikroba yang dinamis dan sinergis dengan konsentrasi konsorsium mikroba yang 

tepat perlu dilakukan sehingga bioremediasi tanah yang tercemar minyak menjadi 
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cepat. Pengaruh bioremediasi dapat  dilihat dari peningkatan Total Plate Count 

(TPC) atau jumlah mikroba (CFU/g-tanah) dan penurunan Total Petroleum 

Hydrocarbon (TPH) atau kadar minyak residu (g/g-tanah) (Sumarsono,2009 ).      

Perdana, et al., 2010, telah berhasil mendapatkan 7 isolat bakteri 

hidrokarbonoklastik potensial dari lumpur pantai kenjeran yang tercemar minyak. 

Namun, isolat tersebut belum dilakukan uji lebih lanjut terkait dengan 

kemampuannya dalam mendegradasi oil sludge. Penelitian tentang kombinasi 

variasi lama waktu inkubasi dan jenis konsorsium  oleh isolat bakteri tersebut 

terhadap degradasi oil sludge belum pernah dilakukan. Sehingga, menarik untuk 

diteliti. Pemilihan jenis bakteri penyusun masing-masing konsorsium didasarkan 

pada kemampuan isolat dalam mendegradasi komponen hidrokarbon penyusun oil 

sludge. Penelitian ini diharapkan akan didapatkan suatu kombinasi variasi lama 

waktu inkubasi dan jenis konsorsium bakteri yang efektif untuk mendegradasi oil 

sludge. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah perbedaan jenis konsorsium bakteri lama waktu inkubasi 

berpengaruh terhadap biodegradasi oil sludge? 

2. Apakah perbedaan lama waktu inkubasi berpengaruh terhadap 

biodegradasi oil sludge? 

3. Apakah kombinasi variasi lama waktu inkubasi dan jenis konsorsium 

bakteri berpengaruh terhadap biodegradasi oil sludge dan  kombinasi 

variasi lama waktu inkubasi dan jenis konsorsium bakteri manakah yang 

mampu mendegradasi oil sludge paling baik? 
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1.3 Asumsi Penelitian 

Isolat penyusun konsorsium didapatkan dari lumpur pantai kenjeran yang 

tercemar minyak. Oil sludge tersusun atas senyawa hidrokarbon alifatik  

,poliaromatik  dan  senyawa non-hidrokarbon. Bakteri diisolasi dari lingkungan 

tercemar minyak tersebut diasumsikan memiliki kemampuan dalam mendegradasi 

hidrokarbon. Degradasi oil sludge membutuhkan suatu konsorsium mikroba. 

Variasi lama waktu inkubasi dan jenis konsorsium bakteri  mempengaruhi 

degradasi hidrokarbon dalam oil sludge yang ditandai dengan perbedaan jumlah 

sel bakteri (CFU/mL) dan berat residu oil sludge (g). 

 

1.4 Hipotesis Penelitian  

1.4.1 Hipotesis kerja:  

Jika kombinasi jenis konsorsium bakteri dan lama waktu  inkubasi 

berpengaruh terhadap biodegradasi oil sludge, maka variasi kombinasi jenis 

konsorsium bakteri dan lama waktu inkubasi akan memberikan perbedaan dalam 

degradasi oil sludge yang ditandai dengan perbedaan jumlah sel mikroba 

(CFU/mL) dan berat residu oil sludge (g). 

 

1.4.2 Hipotesis statistik 

H01  :Tidak ada pengaruh  antara variasi kombinasi jenis konsorsium bakteri 

dan perbedaan lama waktu inkubasi pada berat residu oil sludge (g). 

H11  :Ada pengaruh antara variasi kombinasi jenis konsorsium bakteri dan 

perbedaan lama waktu inkubasi pada berat residu oil sludge (g). 
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H02  :Tidak ada pengaruh  antara variasi kombinasi jenis konsorsium bakteri 

dan perbedaan lama waktu inkubasi pada jumlah sel bakteri (CFU/mL). 

H12  :Ada pengaruh antara variasi kombinasi jenis konsorsium bakteri dan 

perbedaan lama waktu inkubasi pada jumlah sel bakteri (CFU/mL). 

 

1.5 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis konsorsium bakteri  terhadap 

biodegradasi oil sludge. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lama waktu ikubasi terhadap biodegradasi oil 

sludge. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kombinasi variasi lama waktu inkubasi dan 

jenis konsorsium bakteri yang mampu mendegradasi oil sludge paling 

baik. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsorsium bakteri paling 

baik dalam mendegradasi oil sludge. Sehingga hasil konsorsium bakteri paling 

baik nantinya akan dapat digunakan untuk mengurangi residu oil sludge pada 

tangki penyimpanan hasil pengilangan minyak bumi dan dapat digunakan sebagai 

salah satu  agen bioremediasi pada lahan tercemar limbah oil sludge. 
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