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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Tinjauan Umum Minyak Bumi 

Minyak bumi adalah campuran hidrokarbon yang terbentuk berjuta-juta 

tahun yang lalu, sebagai dekomposisi bahan-bahan organik dari hewan dan 

tumbuhan. Minyak bumi berupa cairan kental berwarna hitam yang terdapat di 

dalam cekungan-cekungan kerak bumi dan merupaka campuran yang komplek 

dari senyawa-senyawa hidrokarbon dan bukan hidrokarbon (Marsaoli, 2004). 

Terdapat 500 senyawa yang pernah dideteksi dalam sejumlah minyak bumi yang 

terdiri atas minyak bumi fraksi ringan dan fraksi berat. Minyak bumi fraksi 

ringan, penyusun utamanya adalah n-alkana dengan atom C15-17, sedangkan 

minyak bumi fraksi berat penyusun utamanya adalah fraksi hidrokarbon dengan 

titik didih tinggi (Farrington et al, 1982).   

2.2. Tinjauan Umum Hidrokarbon  

Hidrokarbon merupakan senyawa komplek yang tersusun atas unsur 

karbon dan unsur hidrogen yang dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, 

yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. 

2.3.Hidrokarbon Alifatik 

Hidrokarbon alifatik adalah kelompok senyawa yang berantai lurus, 

berantai cabang, dan rantai melingkar. Senyawa alifatik dibagi menjadi dua 

kelompok utama yaitu senyawa alifatik jenuh dan senyawa alifatik tak jenuh. 

Senyawa alifatik jenuh adalah senyawa alifatik yang rantai C-nya hanya bersifat 

ikatan-ikatan tunggal, dan yang termasuk di dalamnya adalah senyawa alkana. 
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Sedangkan senyawa alifatik tak jenuh adalah senyawa alifatik yang rantai C-nya 

terdapat ikatan rangkap dua (alkena) atau rangkat tiga (alkuna). 

 Contoh dari hidrokarbon alifatik antara lain, butana, heksadekana, 

isopentana, propena, dan lain-lain. 

 

     

2.3.1.Heksadekana 

Heksadekana atau biasa dikenal n-heksadekana adalah senyawa murni dari 

hidrokarbon alifatik yang tergolong dalam kelompok alkana. Alkana tersusun oleh 

karbon dan hidrokarbon yang terikat bersama-sama melewati karbonhidrogen dan 

ikatan tunggal karbon-karbon (Caret et al, 1993).  

Heksadekana dengan rumus molekul C16H34 dan struktur CH3(CH2)14CH3 

memiliki titik leleh 18
o
C dan titik didih 287

o
C. Pada suhu 25

o
C senyawa murni ini 

berwujud cair (Fitria, 2011).  

 

 

 

Gambar  2.1 Contoh senyawa hidrokarbon 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Walliyana Kusumaningati 



10 
 

 

Gambar 2.2 Heksadekana (Wikipedia, 2011) 

 

2.4.Hidrokarbon Aromatik 

Hidrokarbon aromatik adalah suatu senyawa yang memiliki cincin 

benzene yang terdiri atas enam atom karbon dengan satu atom hidrogen pada 

setiap karbon. Kondisi ini menyebabkan satu elektron tersisa sehingga 

membentuk ikatan ganda. Ikatan ganda pada cincin benzene tidak hanya berada 

pada satu posisi saja, tetapi berpindah-pindah. Keadaan inilah yang menyebabkan 

senyawa aromatik sukar didegradasi dan lebih tahan terhadap beberapa reaksi 

kimia (Wilbraham & Matta, 1992). Senyawa ini termasuk dalam senyawa yang 

tidak jenuh. 

Hidrokarbon aromatik dibagi dua kelompok besar yaitu, monosiklik 

aromatik (BTEX) dan polisiklik aromatik (PAH).   

2.4.1. Monosiklik Aromatik Hidrokarbon 

Monosiklik aromatik hidrokarbon atau dikenal dengan hidrokarbon 

aromatik terdiri dari benzene, toluene, etilbenzene, dan xylene (BTEX). Benzene 

memiliki banyak turununan seperti fenol, aniline, benzoic acid, toluene, dan lain-

lain. Fenol memiliki cincin benzene yang mudah dioksidasi. Tidak seperti 

alkohol, fenol tidak dapat didehidrasi. Cincin benzene dalam fenol mudah 

dioksidasi, tetapi oksidasi tersebut menghasilkan campuran komplek yang terdiri 

dari beberapa senyawa yang sangat berwarna. 
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Gambar 2.3 Contoh senyawa monoaromatik 

 

2.4.2. Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) 

Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) adalah senyawa kontaminan yang 

unik di lingkungan karena dapat dihasilkan terus menerus oleh pembakaran bahan 

organik yang tidak selesai dengan sempurna (Johnsen et al,. 2004).  PAH adalah 

molekul organik yang terdiri dari dua atau lebih cincin benzene yang berfusi 

dalam bentuk linier atau kelompok. Yang termasuk di dalam PAH salah satunya 

adalah fenantren. Fenantren adalah salah satu poliaromatik hidrokarbon (PAH) 

yang biasa ditemukan pada tanah yang tercemar, daerah estuaria dan perairan 

lainnya. Fenantren merupakan bentuk paling sederhana dari PAH yang 

mempunyai bentuk “bay-region” dan “K-region” sehingga sering digunakan 

sebagai model substrat untuk mempelajari metabolisme PAH yang karsinogenik 

(Murniasih, 2009).   
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Gambar 2.4 Contoh senyawa PAH 

2.5.Biodegradasi 

Biodegradasi adalah kemampuan metabolisme mikroorganisme untuk 

mengubah atau memineralisasi kontaminan organik menjadi zat yang tidak 

berbahaya / tidak terlalu berbahaya, yang kemudian diintegrasikan ke dalam siklus 

biogeokimia alami (Margesin & Schinner, 2001). Biodegradasi dilakukan dengan 

cara memotong rantai hidrokarbon tersebut menjadi lebih pendek dengan 

melibatkan berbagai enzim. Sistem enzim-enzim tersebut dikode oleh kromosom 

atau plasmid, tergantung pada jenis bakterinya (Harayama, 1995). 

2.5.1. Biodegradasi Alifatik 

Biodegradasi hidrokarbon alifatik biasa terjadi pada kondisi aerob. Tahap 

awal degradasi hidrokarbon secara aerob adalah memasukkan molekul oksigen ke 

dalam hidrokarbon oleh enzim oksigenase (Nugroho, 2009). Menurut Atlas dan 

Bartha (1992) dalam Nugroho (2009), jalur degradasi alkana yang paling umum 

adalah oksidasi rantai terminal. Alkana dioksidasi menjadi alkohol dan 

selanjutnya menjadi asam lemak (Cookson, 1995). Selain oksidasi terminal, 
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mikroba juga dapat mengoksidasi hidrokarbon alifatik melalui oksidasi 

subterminal. 

2.5.2. Biodegradasi Aromatik 

Proses biodegradasi aromatik oleh mikroba biasa terjadi pada kondisi 

aerob. Akan tetapi, degradasi mikroba terhadap komponen aromatik yang 

teroksidasi seperti benzene, telah dapat dilakukan pada kondisi anaerob. 

Pada proses anaerob, mula-mula cincin benzene direduksi kemudian 

dibelah melalui hidrolisis (Leahy & Colwell, 1990). Senyawa aromatik dapat 

didegradasi seluruhnya atau sebagian oleh mikroba bergantung pada jumlah cincin 

dan terutama pada tipe substituennya. 

2.5.3. Biodegradasi Polisiklik Aromatik (PAH) 

Degradasinya dipengaruhi oleh kompleksitas struktur kimia senyawa 

tersebut dan tingkat adaptasi enzim. Beberapa senyawa PAH ada yang dapat 

langsung didegradasi dan ada juga yang dapat menghasilkan senyawa antara 

karsinogenik (Aminah, 2010). Tingkat degradasi senyawa PAH dipengaruhi oleh 

daya larut toksisitasnya (Nugroho,2006 dalam Aminah, 2010). 

2.6.Mikroorganisme Hidrokarbon 

Dalam suatu ekosistem terdapat mikroba yang mampu melakukan 

biodegradasi sehingga kondisi lingkungan dapat menjadi lebih baik (Capelli et al., 

2001; Richard & Vogel, 1999 dalam Barahona et al.2004). Mikroorganisme yang 

mampu mendegradasi hidrokarbon antara lain; bakteri, jamur, yeast, dan alga 

mikro (Riser-Roberts, 1992). Mikroorganisme tersebut diisolasi berdasarkan 

kemampuannya dalam melakukan metabolisme dengan berbagai sumber karbon, 
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seperti komponen aromatik dan komponen alifatik. Bakteri memiliki kemampuan 

mendegradasi hidrokarbon dengan baik, karena bakteri tersebut menggunakan 

hidrokarbon dari minyak sebagai sumber nutrisi untuk energi dan 

pertumbuhannya. 

2.7.Bakteri 

Bakteri adalah organisme mikroskopis dan uniseluler yang memiliki 

ukuran berkisar 0,25-10 µm dan terbagi dalam tiga bentuk dasar: batang, curved 

rods, bulat (Sharpley, 1966).  Bakteri memiliki struktur dinding sel yang kuat 

tetapi elastis melindungi sitoplasma dan mengandung bakterium.  

Sel bakteri terdiri dari membran, bahan inti (tidak memiliki inti sel yang 

tidak jelas) dan sitoplasma. Sel dibungkus oleh dinding sel, pada beberapa jenis 

bakteri dinding sel dikelilingi oleh kapsula atau lapisan lendir. Kapsul berisi 

campuran polisakarida dan polipeptida. Bakteri memperbanyak diri dengan cara 

pembelahan secara biner. Inti  sel membelah atau terbagi menjadi dua bagian yang 

terpisah yang kemudian menghasilkan dua buah sel anakan dengan ukuran yang 

sama (Gaman dan Sherrington, 1994). Pertumbuhan bakteri dipengaruhi faktor 

lingkungan seperti, suhu atau temperatur, O2, CO2, pH, nutrient dan cahaya 

(Suendra dkk, 1991). 

2.7.1 Bakteri Hidrokarbonoklastik 

Beerstecher (1954) menyatakan bahwa ada 150.000 spesies 

mikroorganisme yang dikenal, dan sekitar lebih dari 100 spesies yang mampu 

memanfaatkan hidrokarbon sebagai sumber energinya. Bakteri dalam aktivitas 

hidupnya memerlukan molekul karbon sebagai salah satu sumber nutrisi dan 
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energi untuk melakukan metabolisme dan perkembangbiakannya sedangkan 

senyawa nonhidrokarbon merupakan nutrisi pelengkap yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhannya. Melalui mekanisme degradasi hidrokarbon yang khas, sumber 

karbon tersebut dapat dimanfaatkan untuk melangsungkan proses metabolisme 

dan perkembangbiakannya (Nugroho, 2007). Dari uraian di atas, dapat diketahui 

bahwa bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi senyawa hidrokarbon 

untuk keperluan metabolisme dan perkembangbiakannya disebut kelompok 

bakteri hidrokarbonoklastik (Atlas & Bartha, 1985). 

Genus bakteri yang paling sering ditemui sebagai pendegradasi minyak 

adalah Pseudomonas, Achromobacter, Arthrobacter, Nocardia, Vibrio, 

Acinetobacter, Brevibacterium, Corynebacterium, dan Flavobacterium (Atlas, 

1992). 

2.8.Metode Deteksi Degradasi Pada Senyawa Alifatik dan Aromatik 

2.8.1. Kromatografi Gas (GC) 

Kromatografi adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat-zat kimia 

yang berdasar pada perbedaan migrasi dari masing-masing komponen campuran 

yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh pergerakan fase yang bergerak. 

Kromatografi bertujuan untuk pemisahan komponen dari matriks sampel dan tetap 

dibiarkan dalam fase diam kemudian ditentukan untuk analisis (Mulja dan 

Suharman, 1995). 

Prinsip kerja GC adalah memisahkan senyawa organik hidrokarbon 

dengan meneruskan arus gas melalui fasa diam. Waktu tambat pada GC 

menunjukkan identitas senyawa yang dapat memberikan informasi kualitatif, yaitu 
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ada tidaknya senyawa tertentu dan secara kuantitatif dapat menunjukkan 

banyaknya masing-masing senyawa dalam suatu campuran (Nugroho,2006). 

Penggunaan alat kromatografi gas menghasilkan pemisahan senyawa-

senyawa di dalam fraksi alifatik dan aromatik sehingga senyawa-senyawa di 

dalam fraksi alifatik dan aromatik sehingga degradasi dapat dideteksi dengan 

melihat tumbuhnya atau hilangnya berbagai puncak yang merupakan identitas 

senyawa-senyawa itu (Nugroho,2006). 

2.8.2. Sublimasi PAH 

Sublimasi adalah suatu proses perubahan zat-zat tertentu bentuk padat 

ketika dipanaskan secara langsung menjadi uap tanpa meleleh. Uap tersebut bila  

didinginkan kembali menjadi zat padat. Dengan sublimasi dapat dipisahkan 

padatan volatil, dari nonvolatil, contohnya: kamfer, asam benzoate dan lain-lain 

(Anshori, 2007). 

Metode sublimasi lebih sering digunakan untuk mendeteksi kemampuan 

degradasi poliaromatik (PAH) secara kualitatif karena penggunaannya yang aman 

dan dapat mencegah terjadinya kontaminasi.  

Pada metode sublimasi, senyawa yang akan disublimasi (seperti fenantren, 

naftalen, dll) diletakkan pada mangkuk alumunium dengan media AMS agar pada 

cawan petri di atasnya, kemudian dipanaskan di atas wajan berpasir. Mangkuk 

alumunium kedua yang berada di atas media AMS agar, diisi oleh es untuk 

menjaga agar tetap dingin selama proses sublimasi. Wajan berpasir diletakkan 

pada kompor listrik dan temperatur dimonitor dengan termometer yang diletakkan 

di permukaan pasir (Alley dan Brown, 1999). 
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Gambar 2.5 Diagram sistem sublimasi (Alley dan Brown, 1999) 

2.9.Parameter Degradasi Hidrokarbon 

Menurut Rosenberg et al., (1992) dalam Nugroho (2006) kemampuan 

mikroba melakukan metabolisme senyawa hidrokarbon dalam proses degradasi 

minyak bumi dapat diketahui dengan mengamati hilangnya substrat, pertumbuhan 

mikroba pada substrat dan terbentuknya produk akhir. Hal ini berarti perlu 

dilakukan pengukuran beberapa variabel untuk mengindikasikan terjadinya 

degradasi minyak bumi. 

Analisis terhadap parameter yang berhubungan dengan proses 

mikrobiologis dapat dilakukan sehingga diperoleh data pendukung untuk 

mengetahui efektivitas pegelolahan, misalnya dengan mengitung jumlah total sel 

mikroba, pengukuran persentase degradasi, dan pH. 

2.9.1. Jumlah Total Sel (Total Plate Count) 

Jumlah total sel bakteri pendegradasi hidrokarbon ditentukan dengan 

metode pour plate pada cawan petri. Untuk bakteri pendegradasi hidrokarbon 

ditentukan berdasarkan jumlah koloni yang tumbuh pada media minimal yang 
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mengandung hidrokarbon sebagai satu-satunya sumber karbon. Perhitungan 

jumlah total sel ini menggunakan satuan CFU/mL.  

2.9.2. Persentase Degradasi 

Persentase degradasi merupakan jumlah total dari hidrokarbon yang telah 

didegradasi oleh bakteri hidrokarbonoklastik. Persentase degradasi ini didapatkan 

dengan menghitung kadar hidrokarbon sebelum (Hawal) dan sesudah (Hakhir)  

proses degradasi.  

% degradasi = ( Hawal - Hakhir ) x 100% 

2.9.3. pH 

Tingkat keasaman (pH) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

laju pertumbuhan mikroba. Tingkat keasaman (pH) dapat berubah selama 

pertumbuhan mikroba. Mikroorganisme pada umumnya tumbuh dengan baik pada 

pH antara 6,0 - 8,0. Sebagian besar bakteri pendegradasi hidrokarbon dapat 

tumbuh dengan baik pada kisaran pH netral (pH 6,5 – 7,5).  
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