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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak bumi akibat 

kecerobohan manusia telah mengalami peningkatan dan  mengganggu kehidupan 

organisme di sekitarnya (Chater and Somerville, 1978). Tumpahan minyak sering 

diakibatkan oleh adanya kerusakan dan korosi pada pipa saluran, serta karena adanya 

kecelakaan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan dari berbagai kegiatan 

industri dan pertambangan yang menghasilkan limbah berbahaya (Bartha and 

Bossert, 1984) dan dianggap sebagai salah satu bahan polutan organik yang sering 

dijumpai di ekosistem daratan maupun akuatik (Bossert et al. 1984, Margesin and 

Schinnur 1997). Minyak bumi terdiri atas senyawa-senyawa alifatik dan lebih dari 

20% benzene, toluene, ethylbenzene, xylene (BTEX), dan bahan-bahan tersebut 

termasuk dalam senyawa yang berbahaya (Bossert and Compeau, 1995).  

Minyak bumi merupakan bahan yang sangat kompleks dan merupakan 

campuran senyawa organik dengan senyawa utama hidokarbon dan senyawa 

tambahan heterosiklik yang terdiri atas sulfur, nitrogen dan oksigen, serta beberapa 

logam berat. Jenis hidrokarbon yang berbeda membuat minyak bumi memiliki 

kisaran berat molekul yang luas, dari gas metan hingga senyawa yang memiliki berat 

molekul tinggi seperti tar dan bitumen (aspal), serta struktur molekul yang beragam: 
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rantai lurus dan bercabang, cincin tunggal atau terkondensasi dan cincin aromatik. 

Senyawa hidrokarbon alifatik dikelompokkan menjadi alkana, alkena, dan alkuna 

(Carey, 2003). Sedangkan dua grup mayor dari hidrokarbon aromatik adalah 

monosiklik, seperti benzene, toluene, ethylbenzene dan xylene (BTEX) dan 

hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) seperti naphthalene, anthracene dan fenantren.  

Pencemaran minyak di perairan biasa diatasi secara kimia karena mudah dan 

cepat, akan tetapi penggunaan bahan-bahan kimia untuk mengatasi pencemaran 

sangat berbahaya karena menggunakan bahan pembersih yang mengandung bahan 

pelarut organik yang tinggi kadar racunnya yang secara tidak langsung dapat 

mengganggu kehidupan organisme lainnya. Oleh karena itu, penanganan pencemaran 

minyak secara biologi jauh lebih aman dan ramah bagi lingkungan karena tidak 

mengganggu organisme lain yang hidup di sekitar daerah tercemar tersebut. Sehingga 

metode ini perlu untuk dikembangkan dalam hal mengatasi permasalahan 

pencemaran lingkungan oleh minyak.  

Lapisan minyak yang menutupi permukaan air dapat didegradasi oleh 

beberapa kelompok mikroba seperti, bakteri, kapang, dan khamir tertentu (Brock et 

al., 1994 dalam Nurhariyati et al., 2004). Proses degradasi yang melibatkan aktivitas 

mikroba disebut biodegradasi. Dalam aktivitas biodegradasi ini, mikroba 

menggunakan hidrokarbon sebagai salah satu sumber nutrisi untuk pertumbuhannya 

(Jusfah, 1995 dalam Nurhariyati et al., 2004).  
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 Laju biodegradasi hidrokarbon minyak di lingkungan ditentukan oleh populasi 

dari mikroorganisme indigenous pendegradasi hidrokarbon serta kemampuan 

fisiologi populasi tersebut, ditambah berbagai faktor abiotik yang mempengaruhi 

pertumbuhan pendegradasi hidrokarbon (Atlas 1981, Leahy and Colwell 1990). 

Menurut Leahy dan Colwell (1990), biodegradasi hidrokarbon bergantung pada 

komposisi komunitas mikroba dan yang memiliki respon adaptif terhadap keberadaan 

hidrokarbon. 

Aktivitas bioremediasi oleh mikroorganisme indigenous dapat meningkat  

karena keberadaan nutrisi yang sesuai dan / atau peningkatan populasi mereka 

(dengan bioaugmentasi). Bioremediasi memanfaatkan beberapa mikroorganisme dan 

aktivitas enzimatis mereka untuk secara efektif menghilangkan kontaminan dari 

daerah yang terkontaminasi. Bioremediasi merupakan cara yang efektif untuk 

membersihkan tumpahan minyak hidrokarbon dari daerah yang terkontaminasi 

karena hanya melibatkan prosedur yang sederhana dan termasuk sebuah teknologi 

ramah lingkungan yang mengoptimalkan aktivitas degradasi mikroba melalui kontrol 

pH, keseimbangan gizi, aerasi, dan pencampuran.  

 Minyak bumi memiliki susunan senyawa yang kompleks, sehingga suatu 

spesies tunggal mikroorganisme tidak mampu mendegradasi seluruh komponen 

penyusun minyak bumi, karena setiap spesies bakteri membutuhkan substrat yang 

spesifik. Beberapa bakteri melakukan interaksi yang saling menguntungkan dalam 
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bentuk suatu konsorsium dan memiliki peranan yang sangat penting selama proses 

degradasi minyak (Nugroho, 2007).  

 Dalam rangka mendapatkan konsorsium bakteri yang paling optimal dalam 

mendegradasi hidrokarbon, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bakteri apa 

saja yang memiliki kemampuan terbaik dalam hal degradasi hidrokarbon alifatik dan 

aromatik. Dari laporan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) milik Perdana dkk. 

(2011), didapatkan beberapa jenis isolat bakteri hidrokarbonoklastik yang diisolasi 

dari lumpur pantai Kenjeran. Untuk mengetahui kemampuan degradasi hidrokarbon 

tiap isolat bakteri tersebut harus dilakukan beberapa uji, antara lain, uji deteksi 

kemampuan degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik. Setelah melakukan uji-uji 

tersebut, akan didapatkan jenis-jenis bakteri yang paling optimal melakukan 

degradasi di tiap senyawa uji sehingga dapat dijadikan acuan untuk membuat suatu 

konsorsium pendegradasi minyak bumi atau oil sludge. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah perbedaan jenis isolat bakteri hidrokarbonoklastik dari lumpur pantai 

Kenjeran berpengaruh terhadap jumlah total sel (CFU/mL) dan pH pada 

proses degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik (monoaromatik dan 

poliaromatik)? 

2. Siapakah dari tujuh isolat bakteri yang memiliki jumlah total sel (CFU/mL) 

tertinggi pada masing-masing senyawa hidrokarbon alifatik dan aromatik? 
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3. Bagaimana kemampuan degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik 

(monoaromatik dan poliaromatik) oleh isolat bakteri hidrokarbonoklastik 

terpilih dari lumpur pantai Kenjeran, Surabaya? 

4. Spesies bakteri hidrokarbonoklastik apa sajakah yang memiliki kemampuan 

paling baik dalam degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik? 

1.3. Asumsi 

 Perbedaan jenis isolat bakteri hidrokarbonoklastik dari lumpur pantai 

Kenjeran berpengaruh terhadap jumlah total sel (CFU/mL) dan pH pada proses 

degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik (monoaromatik dan poliaromatik). Isolat 

bakteri hidrokarbonoklastik terpilih dari lumpur pantai Kenjeran, Surabaya memiliki 

kemampuan mendegradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik. Terdapat satu spesies 

bakteri hidrokarbonoklastik yang memiliki kemampuan paling baik dalam degradasi 

hidrokarbon alifatik dan aromatik. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1.4.1. Hipotesis Kerja 

 Jika jenis bakteri berpengaruh terhadap proses degradasi senyawa hidrokarbon 

alifatik dan aromatik di media kultur cair, maka jenis bakteri yang berbeda akan 

menghasilkan jumlah total mikroba (CFU/mL) dan pH yang berbeda. 
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1.4.2. Hipotesis Statistik 

1. H01 : perbedaan jenis bakteri dalam proses degradasi tidak berpengaruh terhadap 

perbedaan jumlah total sel (CFU/mL). 

2. Ha1 : perbedaan jenis bakteri dalam proses degradasi berpengaruh terhadap 

perbedaan jumlah total sel (CFU/mL). 

3. H02 : perbedaan jenis bakteri dalam proses degradasi tidak berpengaruh terhadap 

perbedaan pH. 

4. Ha2 : perbedaan jenis bakteri dalam proses degradasi berpengaruh terhadap 

perbedaan pH. 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan jenis isolat bakteri hidrokarbonoklastik dari 

lumpur pantai Kenjeran terhadap jumlah total sel (CFU/mL) dan pH pada 

proses degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik (monoaromatik dan 

poliaromatik). 

2. Mengetahui isolat bakteri yang memiliki jumlah total sel (CFU/mL) tertinggi 

pada masing-masing senyawa hidrokarbon alifatik dan aromatik. 

3. Mengetahui kemampuan degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik 

(monoaromatik dan poliaromatik) oleh tujuh isolat bakteri 

hidrokarbonoklastik terpilih dari lumpur pantai Kenjeran, Surabaya. 
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4. Mengetahui spesies bakteri hidrokarbonoklastik yang memiliki kemampuan 

paling baik dalam degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan isolat bakteri yang paling 

optimal untuk diuji potensinya dalam proses bioremediasi pada tanah yang tercemar 

minyak. 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Deteksi Kemampuan Degradasi Hidrokarbon 
Alifatik dan Aromatik oleh Isolat Bakteri Hidrokarbonoklastik dari Lumpur 
Pantai Kenjeran

Walliyana Kusumaningati 




