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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Rustama et al. (1998), limbah cair merupakan sisa buangan hasil 

suatu proses yang sudah tidak dipergunakan lagi, baik berupa sisa industri, rumah 

tangga, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Komponen utama limbah cair 

adalah air, sedangkan komponen lainnya adalah bahan padat yang bergantung asal 

buangan tersebut. Sesuai dengan sumbernya maka limbah cair memiliki 

komposisi yang sangat bervariasi dari setiap tempat dan proses. Akan tetapi, 

secara garis besar zat-zat yang terkandung dalam limbah cair dapat 

dikelompokkan menjadi organik dan anorganik. Karena kontaminan utama limbah 

cair rumah makan seluruhnya berasal dari bahan makanan, proses memasak, dan 

tahap pembersihan peralatan, dan dari toilet, maka komponen limbah rumah 

makan terutama berupa bahan-bahan organik dan bahan pencuci, yaitu 

sabun/deterjen. Senyawa organik yang terkandung dalam air limbah rumah makan 

berupa karbohidrat, protein, lemak dan minyak (Sirait et al., 2008). 

Salah satu cara pengolahan limbah adalah pengolahan dengan 

memanfaatkan mikroorganisme. Dalam proses ini dibuat suatu kondisi di mana 

mikroorganisme dapat memanfaatkan limbah yang ada sebagai sumber karbon 

yang berguna untuk pertumbuhannya sehingga limbah dapat diubah menjadi 

senyawa yang aman, tidak berbahaya, dan ramah terhadaplingkungan (Wang dan 

Bartha, 1997). Bahan organik pada limbah bertindak sebagai substrat bagi 
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mikroorganisme (Mason, 2002). Biaya pengolahannya relatif murah karena 

menggunakan teknologi yang sederhana. Selain itu juga dapat menghilangkan  

kontaminan  tanpa  merusak  materi terkontaminasi dan tidak menimbulkan 

dampak lanjut bagi lingkungan. 

Untuk mengolah limbah cair umumnya digunakan suatu reaktor. Proses 

pengolahan limbah cair yang terjadi pada reaktor tidak hanya terjadi secara fisik, 

tetapi juga secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan bantuan mikroba. Proses 

secara biologis pada reaktor pengolahan limbah cair adalah cara paling efektif 

untuk menghilangkan bahan organik dari limbah cair (Hammer, 1975). Mikroba 

yang berperan dalam proses degradasi bahan-bahan organik dalam limbah cair 

adalah mikroba-mikroba yang bersifat amilolitik, proteolitik, dan lipolitik. 

Pada reaktor penghasil gas metana dengan bahan baku limbah organik 

proses-proses yang terjadi adalah proses hidrolisis, proses asidifikasi, dan proses 

metanogenik (Price dan Cheremisinoff, 1981). Pada proses hidrolisis inilah terjadi 

dekomposisi bahan organik polimer menjadi monomer yang mudah larut yang 

dilakukan oleh sekelompok bakteri anaerob fakultatif. Pada proses hidrolisis, 

lemak diuraikan oleh enzim lipase yang diproduksi oleh bakteri lipolitik. 

Sementara karbohidrat diuraikan oleh enzim amilase yang diproduksi bakteri 

amilolitik dan protein diuraikan oleh enzim protease yang diproduksi oleh bakteri 

proteolitik, menjadi monomer yang mudah larut. 

Menurut Hammer (1975), reaktor pengolahan limbah cair terdiri dari 

beberapa bagian dan pada setiap bagian terjadi proses dekomposisi bahan organik 

secara biologis. Dalam pengolahan limbah secara biologis, hal-hal yang paling 
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mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah suhu, ketersediaan nutrient 

dan oksigen, dan adanya bahan toksik. Hal ini mempengaruhi kelimpahan bakteri 

indigenous pada setiap bagian reaktor pengolahan limbah cair. 

Dari seluruh proses yang terjadi pada reaktor pengolahan limbah cair nilai 

BOD dapat diturunkan hingga 85% pada proses pengolahan secara biologis 

(Hammer, 1975). BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah ukuran kandungan 

bahan organik dalam limbah cair. Penurunan nilai BOD hingga 85% ini 

disebabkan oleh adanya aktivitas mikroba dalam mendegradasi bahan-bahan 

organik dalam limbah cair. Hal ini menunjukkan bahwa peran mikroorganisme 

dalam mendegradasi bahan-bahan organik dalam limbah cair sangatlah penting 

dan pemanfaatan mikroorganisme dalam suatu sistem reaktor pengolahan limbah 

cair dapat menjadi penentu efektivitas reaktor tersebut. Dengan adanya data 

mengenai kelimpahan bakteri dekomposer senyawa organik indigenous pada 

setiap bagian reaktor limbah cair, maka data tersebut dapat digunakan untuk 

menjelaskan peran bakteri dalam reaktor pengolahan limbah cair dan dapat 

mengetahui efektivitas reaktor pengolahan limbah cair. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kelimpahan bakteri 

dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, indigenous 

pada reaktor limbah cair. Kelimpahan bakteri pada penelitian ini dinyatakan 

dalam nilai Total Plate Count (TPC). 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil Total Plate Count (TPC) bakteri indigenous dekomposer 

senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, yang terdapat pada 

setiap bagian reaktor pengolahan limbah cair? 

2. Bagaimana karakteristik makroskopik dan mikroskopik bakteri indigenous 

dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, yang 

terdapat pada setiap bagian reaktor pengolahan limbah cair? 

3. Bakteri indigenous dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, 

dan lipid, genus apa yang mendominasi pada reaktor pengolahan limbah cair? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Menurut Sirait et al. (2008), kontaminan utama limbah cair rumah makan 

seluruhnya berasal dari bahan makanan, proses memasak, dan tahap pembersihan 

peralatan, maka komponen limbah rumah makan terutama berupa bahan-bahan 

organik dan bahan pencuci, sehingga senyawa organik yang terkandung dalam air 

limbah rumah makan berupa karbohidrat, protein, lemak dan minyak. Menurut 

Hammer (1975), reaktor pengolahan limbah cair terdiri dari beberapa bagian dan 

pada setiap bagian terjadi proses dekomposisi bahan organik secara biologis. 

Dalam pengolahan limbah secara biologis, hal-hal yang paling mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme adalah suhu, ketersediaan nutrient dan oksigen, dan 

adanya bahan toksik. Hal ini mempengaruhi kelimpahan bakteri indigenous pada 
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setiap bagian reaktor pengolahan limbah cair. Berdasarkan landasan teori tersebut, 

maka dapat diasumsikan bahwa pada limbah cair terdapat bakteri indigenous 

dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, dan pada 

setiap bagian reaktor pengolahan limbah cair terdapat perbedaan nilai kelimpahan 

bakteri indigenous dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan 

lipid. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1. Pada reaktor pengolahan limbah cair terdapat beraneka ragam bakteri 

indigenous yang mampu mendegradasi senyawa organik, khususnya amilum, 

protein, dan lipid. 

2. Terdapat perbedaan nilai kelimpahan bakteri indigenous dekomposer senyawa 

organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, pada setiap bagian reaktor 

pengolahan limbah cair. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk: 

1. mengetahui hasil Total Plate Count (TPC) bakteri indigenous dekomposer 

senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, yang terdapat pada 

setiap bagian reaktor pengolahan limbah cair; 

2. mengetahui karakteristik makroskopik dan mikroskopik bakteri indigenous 

dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid yang 

terdapat pada reaktor pengolahan limbah cair; 
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3. mengetahui nama genus dari bakteri indigenous dekomposer senyawa organik, 

khususnya amilum, protein, dan lipid, yang mendominasi pada reaktor 

pengolahan limbah cair. 

  

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan didapatkannya data mengenai kelimpahan bakteri indigenous 

dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, pada setiap 

bagian reaktor limbah cair, maka diharapkan data tersebut dapat digunakan untuk 

menjelaskan peran bakteri dalam reaktor pengolahan limbah cair dan dapat 

mengetahui efektivitas reaktor pengolahan limbah cair. 

Selain itu, dengan diperolehnya isolat murni berbagai jenis bakteri 

dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, protein, dan lipid, maka 

diharapkan isolat-isolat bakteri tersebut dapat dimanfaatkan untuk produksi enzim 

amilase, protease, dan lipase, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri, 

seperti industri kosmetik, obat-obatan, biosurfaktan, dan pestisida. 
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