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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Biodegradasi Hidrokarbon 

 Biodegradasi dapat diartikan sebagai proses penguraian oleh aktivitas 

mikroba, yang mengakibatkan transformasi struktur suatu senyawa sehingga 

terjadi perubahan integritas molekuler (Sheehan 1997 dalam Sumarsono, 2011). 

Dalam proses biodegradasi terjadi konversi yang lengkap dari bahan-bahan kimia 

yang komplek menjadi produk-produk yang termineralisasi seperti air (H2O) dan 

karbondioksida (CO2) (Fingerman dan Nagabhushanam, 2005 dalam Sumarsono 

2011). 

Biodegradasi merupakan suatu proses yang penting artinya bagi 

rehabilitasi lingkungan yang tercemar oleh minyak bumi maupun produk-

produknya, dengan memanfaatkan aktivitas mikroba untuk menguraikan minyak 

pencemar menjadi bentuk lain yang lebih sederhana, tidak berbahaya dan 

diharapkan memiliki nilai tambah bagi lingkungan. Kecepatan degradasi 

hidrokarbon berbeda-beda tergantung pada jenis dan komponen penyusunya 

(Leahy dan Colwell, 1990). 

Proses biodegradasi senyawa hidrokarbon sampai sempurna tidak 

mungkin dilakukan hanya oleh satu jenis mikroba, tetapi selalu dilakukan oleh 

suatu kumpulan mikroba yang saling berinteraksi secara sinergik dalam bentuk 

konsorsium (Nugroho, 2006 dalam Sumarsono 2011). 

Untuk  mengatasi pencemaran minyak  di lingkungan,  cara  biologis  atau  
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biodegradasi oleh mikroorganisme, merupakan salah satu cara yang tepat, efektif 

dan hampir  tidak ada  pengaruh  sampingan  pada lingkungan  karena tidak  

menghasilkan racun  ataupun  blooming (peledakan jumlah bakteri).  

Mikroorganisme  ini akan mati seiring dengan  habisnya  minyak  mentah  di  

sekitar  perairan  tersebut  (Leahy  dan Colwell, 1990). Biodegradasi merupakan 

cara penanganan yang efektif dan efisien dalam menangani limbah hidrokarbon, 

karena proses ini tidak meninggalkan residu, membutuhkan biaya penanganan 

yang lebih murah, lebih aman dan tidak merusak lingkungan, dibandingkan cara 

fisik-kimia (Yani dan Akbar, Tanpa tahun). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Mikroba 

2.2.1 Bakteri hidrokarbonoklastik 

Mikroorganisme yang mampu mendegradasi senyawa hidrokarbon terdiri 

dari jenis bakteri dan jamur. Dari seluruh mikroba, bakteri memiliki jumlah yang 

paling banyak dan merupakan kumpulan yang aktif secara biokimia. Bakteri yang 

mampu menggunakan hidrokarbon sebagai sumber karbon adalah kelompok 

bakteri heterotrof, autotrof, dan bakteri belerang (Nugroho dalam Hadi, 2011). 

Organisme yang telah diketahui memiliki kemampuan mendegradasi hidrokarbon 

terutama adalah mikroorganisme seperti jamur, ragi, dan bakteri (Rosenberg, et 

al., 1992 dalam Zam, 2010). 

Genus bakteri yang paling sering ditemui sebagai pendegradasi minyak 

adalah  Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter,Bacillus, Flavo-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Biodegradasi Oil Sludge dengan Variasi Lama 
Waktu Inkubasi dan Jenis Konsorsium Bakteri yang Diisolasi dari Lumpur 
Pantai Kenjeran.

Mirfat Juni Susilo Wenti



9 
 

 

bacterium, Nocardia, Pseudomonas , Corynebacterium, Micrococcus and Vibrio 

(Austin,et al, 1977 dalam Leahy dan Colwell, 1990) 

Hidrokarbon merupakan senyawa hidrofob. Bakteri hidrokarbonoklastik 

menggunakan hidrokarbon sebagai sumber energi dan sumber karbon (Martani 

dan Jutono, 1984). Kemampuan bakteri dalam memecahkan rantai hidrokarbon 

diawali dengan pelarutan hidrokarbon dalam fase cair oleh surfaktan yang 

dihasilkan mikroorganisme tersebut (Rosenberg, et al., 1992 dalam Zam, 2010). 

Distribusi bakteri hidrokarbonoklastik hidrokarbon berhubungan dengan  

sejarah paparan lingkungan terhadap hidrokarbon. Lingkungan yang telah ter-

cemar minyak memiliki persentase mikroorganisme pendegradasi hidrokarbon 

lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan yang tidak tercemar minyak. Pada 

lingkungan tidak tercemar minyak kemungkinan keberadaan mikroorganisme 

pendegradasi hidrokarbon kurang dari 0.1 % dan pada lingkungan tercemar 

minyak 100% mikroorganisme berpotensi mendegradasi hidrokarbon (Atlas,1981 

dalam Zhu, et al. 2001). 

Beberapa golongan bakteri menguraikan hidrokarbon dengan jalan 

mengubahnya menjadi senyawa yang lebih sederhana (Manahan, 1983 dalam 

Sumarsono, 2009). Mikroba ini memenuhi kebutuhan akan sumber karbon dan 

energinya dengan cara menggunakan bahan-bahan seperti hidrokarbon yang 

kelarutannya dalam air sangat kecil. Terdapat tiga cara transpor hidrokarbon ke 

dalam sel mikroba secara umum, yaitu interaksi sel dengan hidrokarbon terlarut 

dalam fase air, kontak langsung (perlekatan) sel dengan permukaan tetesan 
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hidrokarbon yang lebih besar daripada sel mikroba melalui proses difusi atau 

transpor aktif, dan interaksi sel dengan tetesan hidrokarbon yang teremulsi atau 

tersolubilisasi oleh sel bakteri (Goswani dan Singh, 1990 dalam Sumarsono 

2009). Dalam penelitian biodegradasi senyawa hidrokarbon menggunakan bakteri, 

telah dikenal golongan-golongan bakteri yang memiliki kemampuan dalam 

mendegradasi senyawa tersebut. Diantaranya yang telah dipaparkan oleh Desai 

dan Vyas. Selanjutnya, nama-nama bakteri pendegradasi hidrokarbon menurut 

Desaidan Vyas akan disajikan dalam Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Bakteri pendegradasi hidrokarbon pada minyak bumi berdasarkan Desai 

dan Vyas, 2006 

 Microorganisms  

Saturates  Arthrobacter sp., Acinetobacter sp., Candida 

sp., Pseudomonassp., Rhodococcus sp., 

Streptomyces sp., Bacillus sp.,  

Monocyclic aromatic 

hydrocarbons 

Pseudomonas sp., Bacillus sp.  

B. stereothermophilus, Vibrio sp., Nocardia 

sp., Corynebacteriumsp., Achromobacter sp.  

Polycyclic aromatic hydrocarbons  Arthrobacter sp, Bacillus sp., Burkholderia 

cepacia., Pseudomonassp., Mycobacterium 

sp., Xanthomonas sp., Phanerochaete 

chrysosporium, Anabena sp., Alcaligenes  

Resins  Pseudomonas sp., Vibrionaceae., 

 Enterobacteriaceea., Moraxella sp.  

 

Pentingnya mikroorganisme yang mampu melakukan proses dekomposisi 

bahan pencemar pada tanah, sedimen dan lingkungan perairan sudah banyak 

diteliti.  mikroba tersebut mampu menggunakan bahan pencemar untuk memenuhi 

kebutuhan energi, pertumbuhan dan reproduksi. Kemampuan mikroorganisme 

dalam mendegradasi hidrokarbon dalam minyak bumi merupakan suatu proses 
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adaptasi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan jenis spesies (Nkwelang, et 

al , 2008). 

 

2.2.2 Konsorsium bakteri 

Konsorsium bakteri merupakan campuran populasi bakteri dalam 

komunitas yang mempunyai hubungan kooperatif, komensal, dan mutualistik. 

Anggota komunitas yang mempunyai hubungan akan berasosiasi sehingga lebih 

berhasil mendegradasi hidrokarbon dibandingkan bila dikerjakan masing-masing 

(Nugroho, 2006 dalam Sumarsono, 2009). Tidak ada satupun spesies mikroba 

yang mampu mendegradasi semua komponen dalam suatu kelompok hidrokarbon. 

Oleh karena itu, degradasi yang lengkap sangat ditentukan oleh peran bersama 

dari berbagai spesies mikroba (Soegianto, 2005). Berdasarkan hal tersebut 

diketahui bahwa dalam biodegradasi hidrokarbon menggunakan bakteri, 

diperlukan suatu konsorsium bakteri agar dapat mendegradasi komponen 

hidrokarbon secara keseluruhan. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Oil sludge  

Oil sludge dalam bahasa Indonesia biasa disebut lumpur minyak bumi. 

Limbah oil sludge  mengandung unsur-unsur logam berat 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 oleh logam berat antara lain Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, Zn (Novianti, 

2010) 
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Oil sludge adalah limbah yang terjadi pada pemurnian maupun pada 

penampungan bahan bakar minyak bumi. Oil sludge  berupa lumpur atu pasta 

yang berwarna hitam kadang-kadang bercampur dengan tanah, kerikil, dan lain-

lain.Pada umumnya dihasilkan oleh pengendapan partikel-partikel halus pada 

bahan bakar minyak bumi (BBM) (Naibaho, 2009). 

Berdasarkan Peraturan  Pemerintah nomor  85 tahun  1999   limbah  oil 

sludge tercantum dalam limbah berbahaya dan beracun (anonimus,1999
a
). 

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). 

Sejumlah besar oil sludge yang dihasilkan berasal dari kilang minyak  

selama proses penyimpanan dan selama proses produksi. Lumpur ini mengandung 

sejumlah hidrokarbon. Sebagian besar tangki penyimpanan dan kapal lainnya 

akan mengalami  penumpukan sedimen yang terakumulasi dari waktu ke waktu 

(El-naggar, 2010).  Sludge biasanya terakumulasi di kilang karena terjadinya 

kegagalan pompa, kegagalan desalter, minyak mengalir dari tangki, pada unit 

pengoperasian , pembersihan secara berkala tangki penyimpanan dan pipa pecah 

(Kuriakose dan Manjooran, 2001 dalam El-naggar, 2010). 

 

2.4 Pengukuran Variabel Degradasi 

Proses biodegradasi hidrokarbon minyak bumi bisa diamati baik secara 

langsung (pengamatan visual) maupun tidak langsung dengan menggunakan 
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beberapa parameter di laboratorium. Pengamatan dan analisis terhadap proses 

biodegradasi dilakukan seperti tahapan dibawah ini. 

 

2.4.1 Total Plate Count (TPC) 

Total Plate Count dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah 

mikroorganisme dalam suatu sampel, yang pada prinsipnya jika sel mikroba yang 

masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel  mikroba tersebut akan 

berkembang biak dan membentuk koloni yang  dapat diamati secara makroskopis 

tanpa menggunakan mikroskop (Badan Standardisasi Nasional 1994, dalam 

Susianawati, 2006). Ditambahkan juga oleh Fardiaz (1989) dalam Susianawati, 

2006  salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba 

adalah metoda hitungan cawan. 

Cara perhitungan jumlah mikroorganisme merupakan cara yang lazim 

dilakukan di laboratorium. Perhitungan jumlah mikroorganisme merupakan 

indikator terjadinya proses biodegradasi minyak mentah. Jumlah mikroorganisme 

akan meningkat bila mikroorganisme tersebut mampu hidup dengan 

memanfaatkan substrat yang ada dalam senyawa hidrokarbon tersebut (Munawar 

et al., 2007 dalam Sumarsono, 2009 ). 

Total plate count dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu Pour plate methode 

(metode tuang) dan surface or spread plate method (metode permukaan atau 

metode sebar). Jumlah koloni yang diperoleh dinyatakan dengan  colony forming 

unit (CFU). Ketepatan metode ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : a) 

media dan kondisi inkubasi (ketersediaan oksigen, suhu dan waktu inkubasi), b) 
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kondisi sel mikroorganisme  (cedera atau  injured cell), c) adanya zat penghambat 

pada peralatan atau media yang dipakai, atau yang diproduksi oleh 

mikroorganisme lainnya, d) kemampuan pemeriksa untuk mengenal koloni, e) 

peralatan, pelarut dan media yang kurang steril, ruang kerja yang tercemar, f) 

pengocokan pada saat pengenceran yang kurang sempurna, g) kesalahan 

menghitung koloni dan perhitungan yang kurang tepat terhadap koloni yang 

menyebar atau yang sangat kecil (Lukman dan Purnawarman 2009 dalam 

Sibarani, 2011). 

 

2.4.2 Analisis gravimetri 

Gravimetri adalah suatu analisa dimana cara penetapannya dilakukan 

dengan pengukuran berat komponen yang dikehendaki, dalam keadaan murni 

setelah melalui proses pemisahan. Proses pemisahan meliputi pemisahan 

komponen yang diinginkan tidak hanya dari komponen-komponen lain yang tidak 

diinginkan, tetapi juga dari pelarutnya. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: 

1. Gravimetri cara penguapan, misalnya untuk menentukan kadar air, (air kristal 

atau air yang ada dalam suatu sampel). 

2.  Gravimetri elektrolisa, zat yang dianalisa di tempatkan di dalam sel elektrolisa. 

sehingga logam yang mengendap pada katoda dapat ditimbang. 

3.  Gravimetri metode pengendapan menggunakan pereaksi yang akan menghasil-

kan endapan dengan zat yang dianalisa sehingga mudah dipisahkan dengan 

cara penyaringan (Suhanda, tanpa tahun). 
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Analisis gravimetri merupakan analisis kimia secara kuantitatif 

berdasarkan proses penimbangan dan pemisahan suatu unsur atau senyawa 

tertentu dalam bentuk semurni mungkin. Hal yang harus diperhatikan dalam 

analisis yaitu penentuan kadar zat berdasarkan pengukuran berat analit atau 

senyawa yang mengandung analit dapat dilakukan dengan: 

a. Metode pengendapan  : isolasi endapan sukar larut dari suatu komposisi 

yang tidak diketahui. 

b. Metode penguapan : larutan yang mengandung senyawa diuapkan, 

ditimbang, dan kehilangan berat dihitung (Gusnidar, Tanpa tahun). 

Analisis gravimetri merupakan analisis yang biasa digunakan dalam 

perhitungan berat sisa residu oil sludge setelah proses degradasi. 

 

2.4.3 Perubahan pH 

Tingkat keasaman (pH) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

laju pertumbuhan mikroba. kebanyakan bakteri pendegradasi hidrokarbon dapat 

tumbuh dengan baik pada kisaran pH netral. Tingkat keasaman dapat berubah 

selama pertumbuhan mikroba. Peningkatan pH dapat terjadi oleh adanya proses 

reduksi nitrat membentuk amonia atau gas nitrogen, sedangkan penurunan pH 

dapat terjadi apabila terbentuk asam-asam organik dari proses fermentasi 

(Fahruddin, 2010). Pemanfaatan minyak mentah sebagai sumber karbon tunggal 

dan sumber energi oleh mikroorganisme yang digunakan untuk pertumbuhan, 

seiring dengan produksi asam. Hal ini yang menyebabkan pH kultur menjadi 

turun (Okerentugba, et. al, 2003).  
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2.5 Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Biodegradasi 

Biodegradasi senyawa hidrokarbon yang terdapat pada limbah 

pengilangan minyak bumi dipengaruhi oleh faktor fisika, kimia dan biologi. 

Faktor fisika-kimia yang berpengaruh terhadap biodegradasi hidrokarbon antara 

lain komposisi dan struktur kimia hidrokarbon, konsentrasi hidrokarbon, suhu, 

oksigen, salinitas, pH, nutrisi, cahaya dan tekanan osmotik. Umumnya kecepatan 

degradasi minyak bumi oleh bakteri aerob berlangsung optimum pada suhu 

berkisar antara 15 – 30
0
C (Englert, 1993 dalam Zam, 2010). Faktor biologis 

meliputi mikroorganisme yang ada, karakter, jumlah sel, serta enzim yang 

dimiliki oleh organisme tersebut (Atlas, 1981; Atlas dan Bartha, 1992  dalam 

Leahy dan Colwell, 1990) 

Berdasarkan Okoh, et al, 2006 , Siregar, 2009 , dan Hadi, 2011 Keefektif-

an proses biodegradasi bergantung pada beberapa faktor. Faktor yang dapat 

mempengaruhi biodegradasi antara lain: 

a. Komposisi penyusun polutan 

Komposisi dari hidrokarbon polutan merupakan hal yang  penting untuk 

dipertimbangkan untuk menyesuaikan metode pembersihan pada polutan. Okoh, 

2002 dalam Okoh, 2006 mengatakan bahwa  komponen minyak bumi yang lebih 

berat, umumnya lebih sulit terurai. 
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b.  Jenis dan jumlah bakteri 

Tingkat degradasi hidrokarbon dalam minyak bumi meningkat dengan 

adanya metabolisme minyak bumi oleh beberapa bakteri (Okoh, 2002 dalam 

Okoh, et al, 2006). Organisme tunggal hanya dapat merombak kisaran substrat 

hidrokarbon terbatas, sehingga mikroorganisme campuran diperlukan untuk 

mendegradasi hidrokarbon kompleks, seperti minyak mentah (Hadi, 2011)  

c. Suhu 

Suhu memainkan peranan utama dalam biodegradasi hidrokarbon minyak 

bumi, pertama kali dengan pengaruh secara langsung pada kimia polutan, dan 

yang kedua adalah pengaruhnya pada fisiologi dan lingkungan mikroba. suhu 

dapat mempengaruhi keduanya, baik pada lingkungan tumpahan minyak dan pada 

aktivitas atau populasi dari mikroorganisme (Zhu, 2003 dalam  Okoh,et al 2006). 

Pada suhu rendah viskositas minyak meningkat dan volatilitas senyawa toksik 

menurun,sehingga menghambat proses biodegradasi (Atlas, 1995 dalam Siregar, 

2009).  

d. Nutrisi 

Nutrisi merupakan komponen yang  sangat penting  dalam bidegradasi 

hidrokarbon. Mineral yang tidak memadai, terutama nitrogen,  fosfor dan besi 

dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme yang memanfaatkan hidrokarbon 

(Cooney, 1984 dalam Okoh,2006). 
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e. pH 

Pada proses biodegradasi salah saltu faktor yang dapat mempengaruhi 

biodegradasi adalah nilai pH. Pada umumnya bakteri pendegradasi dapat tumbuh 

dengan kisaran pH yang optimal. Kisaran pH ini optimum pertumbuhan bakteri 

pada umumnya yaitu 6-8 (Charlena, et al, 2011). Tingkat optimal pertumbuhan 

dan biodegradasi hidrokarbon dapat berlangsung pada keadaan yang cukup 

nutrisi, oksigen yang cukup dan  pH  antara 6 dan 9 (Atlas and Bartha, 1992 

dalam Zhu, et al , 2001). Pergeseran pH yang tidak terlalu besar karena adanya 

larutan penyangga berupa KH2PO4 dalam medium. Penurunan harga pH 

disebabkan oleh aktivitas metabolisme bakteri dalam proses biodegradasi minyak 

bumi yang menghasilkan  asam lemak sebagai produk akhirnya (Nugroho,2009). 
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