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Abstrak 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 7 jenis isolat bakteri 

(OA2E1, SA1A, OA2G, OA2E2, MB1C, SA2A, dan OA1E)  hidrokarbonoklastik 

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

proses degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik, mengetahui isolat bakteri 

yang memiliki jumlah total sel (CFU/mL) tertinggi pada masing-masing senyawa 

hidrokarbon alifatik dan aromatik, mengetahui kemampuan degradasi hidrokarbon 

alifatik dan aromatik oleh isolat bakteri hidrokarbonoklastik terpilih dari lumpur 

pantai Kenjeran, dan mengetahui spesies bakteri hidrokarbonoklastik yang 

memiliki kemampuan paling baik dalam degradasi hidrokarbon alifatik dan 

aromatik. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menghitung 

jumlah total sel (Total Plate Count)dan pH tujuh isolat bakteri (OA2E1, SA1A, 

OA2G, OA2E2, MB1C, SA2A, dan OA1E) dengan masa inkubasi 0, 3, dan 7 hari 

pada tiap senyawa hidrokarbon (alifatik, monoaromatik, dan poliaromatik). 

Kemudian melakukan perhitungan persentase degradasi hidrokarbon alifatik, 

monoaromatik, dan poliaromatik oleh isolat bakteri terpilih dengan metode GC. 

Spesies isolat bakteri terpilih dilakukan pengamatan karakteristik makroskopis 

dan mikroskopis serta uji fisiologis menggunakan microbact identification kits.

 Data yang dihitung dalam penelitian ini adalah rata-rata TPC (CFU/mL) 

dan rata-rata pH. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji statistik 

one way ANAVA dilanjutkan dengan uji Duncan. Data TPC pada senyawa 

alifatik n-heksadekana dilakukan dengan uji Brown Forsythe dan dilanjutkan 

dengan uji Games-Howell (α = 0.05).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap 

isolat bakteri yang diujikan memiliki perbedaan jumlah total sel dan nilai pH pada 

proses degradasi hidrokarbon alifatik dan aromatik (monoaromatik dan 

poliaromatik) dan diketahui isolat bakteri terbaik pada senyawa n-heksadekana 

dan fenantren adalah SA2A, pada senyawa fenol adalah OA2G, isolat bakteri 

terpilih SA2A memiliki kemampuan degradasi pada n-heksadekana sebesar 

11,395 ppm atau 0,79 % dari konsentrasi awal dan pada fenantren sebesar 154,736 

ppm atau 8,42 % dari konsentrasi awal. Sedangkan isolat terpilih OA2G memiliki 

kemampuan degradasi sebesar 59,01 ppm atau 4,15 % dari konsentrasi awal, dan 

nama spesies isolat SA2A Bacillus sp.SA2A , serta nama spesies isolat OA2G, 

Bacillus sp.OA2G. 
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