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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, karakteristik 

makroskopik dan mikroskopik, serta nama genus dari bakteri indigenous 

dekomposer senyawa organik, yaitu amilum, protein, dan lipid, yang dominan 

pada setiap bagian reaktor pengolahan limbah cair. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksploratif. Metode yang dilakukan meliputi pengambilan sampel 

limbah cair dari setiap bagian reaktor. Sampel ditempatkan dalam botol sampel 

steril berukuran 10 ml. Sampel kemudian diencerkan secara seri. Tingkat 

pengenceran beragam, bergantung pada tingkat kekeruhan sampel. Sampel yang 

telah diencerkan dikultur pada cawan petri dengan menggunakan media Nutrient 

Agar (NA) dan media uji amilolitik, proteolitik, dan lipolitik dengan metode pour 

plate. Sampel lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. Setelah inkubasi 

kultur diamati dan dihitung nilai Total Plate Count (TPC). Selanjutnya koloni 

bakteri heterotrofik dari bagian inlet dan outlet dari reaktor dipisahkan sampai 

didapatkan isolat murni dan kemudian dilakukan identifikasi secara makroskopis 

dan mikroskopis. Identifikasi nama genus dilakukan pada koloni bakteri yang 

paling sering muncul pada media NA dengan melakukan uji fisiologis. 

Kelimpahan bakteri indigenous dekomposer senyawa organik, khususnya amilum, 

protein, dan lipid yang dinyatakan dalam nilai TPC berbeda-beda pada setiap 

bagian reaktor. Kelimpahan tertinggi terletak pada bagian ke-2 dari reaktor 

pengolahan limbah cair yang menunjukkan bahwa proses hidrolisis senyawa 

organik paling banyak terjadi pada bagian tersebut. Hasil isolasi dan identifikasi 

menunjukkan karakteristik bakteri yang banyak ditemukan adalah bakteri dengan 

bentuk kokoid Gram negatif, batang Gram positif, dan kokus Gram positif. 

Bakteri yang dominan pada reaktor diidentifikasi sebagai bakteri genus Bacillus 

dan Micrococcus. Kedua isolat ini dapat menghidrolisis protein, namun hanya 

Bacillus sp.F. yang dapat menghidrolisis amilum. 
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