
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam 

bidang industri menyumbangkan angka peningkatan pencemaran lingkungan tiap 

tahunnya. Perkembangan yang sangat pesat ini kemudian memberikan efek yang 

buruk bagi manusia. Kontrol yang hampir tidak pernah dilakukan terhadap limbah 

industri telah mengakibatkan terjadinya pencemaran yang sangat luas dan 

merupakan limbah yang berbahaya, salah satunya adalah limbah oil sludge yang 

dihasilkan pertamina (Novianti, 2010). Oil sludge adalah limbah pengolahan 

minyak bumi yang terdiri atas minyak, air, dan padatan mineral (Dibble dan 

Bartha, 1979). 

Sludge merupakan suatu limbah yang dihasilkan dalam industri minyak 

yang tidak dapat dibuang begitu saja ke alam bebas, karena akan mencemari 

lingkungan. Pada sludge selain mengandung lumpur, pasir, dan air juga masih 

mengandung hidrokarbon fraksi berat yang tidak dapat di-recovery ke dalam 

proses. Sludge ini juga tidak dapat dibuang ke lingkungan sebab tidak terurai 

secara alamiah dalam waktu singkat (Lashanta, 2010). Golongan senyawa 

hidrokarbon yang terdapat dalam komponen oil sludge antara lain senyawa 

alifatik, aromatik, dan aspaltik (Harayama et al, 1999). 

Selama ini, langkah yang dilakukan dalam melarutkan oil sludge salah 

satunya adalah dengan pemberian surfaktan. Surfaktan (surface active agent) 
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adalah molekul amfifatik yang terdiri atas gugus hidrofilik dan hidrofobik, 

sehingga dapat berada di antara cairan yang memiliki sifat polar dan ikatan 

hidrogen yang berbeda, seperti minyak dan air (Desai dan Banat, 1997). Surfaktan 

dapat menurunkan tegangan permukaan fasa cair sehingga efek penolakan dalam 

campuran fasa dapat hilang dan terjadi penempelan atau pencampuran sempurna 

(Aiyushirotabiota, 2009). Namun,  penambahan surfaktan kimia untuk proses 

melarutkan oil sludge memberikan beberapa dampak negatif.  

Biosurfaktan adalah senyawa surfaktan yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme terutama dari golongan bakteri. Berbeda dengan surfaktan yang 

dihasilkan dari bahan kimia biasa, biosurfaktan yang dihasilkan oleh bakteri 

bersifat tidak beracun, dan mudah terurai di alam (biodegradable). Sifat 

pengelmusian yang kuat dimanfaatkan dalam skala industri untuk menggantikan 

surfaktan kimia di bidang bioremediasi tanah, pengolahan limbah minyak, 

agrikultur, bioproses, farmasi, industri makanan, dermatologi, dan kosmetika 

(Aiyushirotabiota, 2009).  

 Acinetobacter sp. P2(1) adalah salah satu mikroba penghasil biosurfaktan 

hasil penelitian sebelumnya telah berhasil dilakukan oleh Ni’matuzahroh et al. 

(2009) yang berhasil di isolasi dari tanah tercemar minyak di Surabaya dan 

Wonocolo – Bojonegoro. 

Penelitian sebelumnya oleh Fatimah dan Nurhariyati (2011) berhasil 

mendapatkan beberapa isolat penghasil enzim lipase dari limbah rumah potong 

hewan daerah Pegirian, Surabaya. Salah satu isolat penghasil enzim lipase dari 

limbah rumah potong hewan yang berhasil diisolasi adalah Bacillus sp.  LII63B. 
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Isolat Bacillus sp.  dengan kode LII63B merupakan isolat penghasil enzim lipase 

yang baik, ditunjukkan dengan indeks aktivitas lipolitik dan diameter zona 

pendarannya lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan dengan isolat yang lain. 

Penelitian menggunakan enzim lipase Bacillus sp. LII63B dalam kemampuannya 

melarutkan oil sludge belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Upaya optimalisasi pada proses kelarutan oil sludge dengan menggunakan 

biosurfaktan dan crude enzim lipase, masih jarang dilakukan sebelumnya. Pada 

dasarnya enzim lipase yang dihasilkan oleh bakteri merupakan kelompok 

biokatalis yang sangat penting dalam aspek bioteknologi dalam mengoptimalkan 

degradasi oil sludge pada tangki dan pipa milik Pertamina (Lashanta, 2010). 

Adanya pengaruh penambahan biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) 

dengan pemberian crude enzim lipase dan protease memberikan pengaruh positif 

dengan dibuktikan oleh peningkatan presentase kelarutan oil sludge (Suciastuti, 

2011). Namun, penelitian yang menggunakan biosurfaktan Acinetobacter sp. 

P2(1) dan variasi volume crude enzim lipase Bacillus sp.  LII63B belum pernah 

dilakukan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kelarutan oil sludge menggunakan biosurfaktan  

Acinetobacter sp. P2(1) dan variasi volume crude enzim lipase Bacillus sp.  

LII63B yang didapatkan dari limbah rumah potong hewan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter supernatan (tegangan permukaan dan aktivitas 

emulsifikasi) Acinetobacter sp. P2(1) sebagai penghasil biosurfaktan? 

2.  Bagaimana karakter supernatan (tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, 

dan aktivitas enzim) Bacillus sp. LII63B sebagai penghasil crude enzim lipase? 

3. Apakah biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dan variasi volume crude enzim 

lipase Bacillus sp. LII63B berpengaruh terhadap kelarutan oil sludge? 

4. Manakah perlakuan yang menunjukkan kelarutan oil sludge paling baik? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Sifat biosurfaktan memiliki dua molekul kompleks sekaligus (amfifatik) 

yaitu gugus hidrofilik (polar) dan hidrofobik (non polar), sehingga dapat berada di 

antara cairan yang memiliki sifat polar dan ikatan hidrogen yang berbeda (Singh 

et al., 2006).  

Enzim lipase mengkatalisis reaksi hidrolisis lipid pada antar muka 

(interfasial) lipid-air (Gupta et al., 2004). Crude enzyme lipase Actinobacillus sp.  

P3-7 bekerja pada interfasial minyak (lipid)-air dan mendegradasi dengan baik 

komponen minyak (lipid) dalam oil sludge, sehingga dapat larut dalam fase air 

dan menghasilkan persentase kelarutan oil sludge yang tinggi (Muna, 2011).  

Menurut penelitian sebelumnya oleh Suciastuti (2011), meningkatnya 

kadar kelarutan oil sludge pada biosurfaktan yang ditambahkan crude enzim 

4 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kelarutan Oil Sludge dengan Biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dan 
Variasi Volume Crude Enzim Lipase Bacillus sp. LII63B

Isnaini Septi Irmayanti



 
 

lipase (BL.OS) diduga karena aktivitas hidrolisis enzim lipase berjalan secara 

sinergis dengan aktivitas solubilisasi hidrokarbon oleh biosurfaktan, sehingga 

persentase kelarutan oil sludge yang dicapai lebih tinggi daripada kontrol 

biosurfaktan.  

Berdasarkan landasan teori dan landasan empirik di atas, dibuat asumsi 

bahwa biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dan variasi volume crude enzim 

lipase Bacillus sp. LII63B akan memberikan pengaruh terhadap kelarutan oil 

sludge.  

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis kerja 

Jika pemberian biosurfaktan  Acinetobacter sp. P2(1) dan crude enzim 

lipase Bacillus sp. LII63B berpengaruh dalam persentase kelarutan oil sludge, 

maka perlakuan biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dan variasi volume crude 

enzim lipase Bacillus sp. LII63B yang berbeda akan memberikan perbedaan 

persentase kelarutan oil sludge. 

1.4.2 Hipotesis statistik 

Ho : tidak ada pengaruh perlakuan biosurfaktan Acinetobacter sp. 

P2(1) dan variasi volume crude enzim lipase Bacillus sp.  LII63B 

terhadap persentase kelarutan oil sludge. 

Ha : ada pengaruh perlakuan biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dan 

variasi volume crude enzim lipase Bacillus sp.  LII63B terhadap 

persentase kelarutan oil sludge. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakter supernatan (tegangan permukaan dan aktivitas 

emulsifikasi) Acinetobacter sp. P2(1) sebagai penghasil biosurfaktan. 

2. Mengetahui karakter supernatan (tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, 

dan aktivitas enzim) Bacillus sp. LII63B sebagai penghasil crude enzim lipase 

3. Mengetahui pengaruh biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dan variasi volume 

crude enzim lipase Bacillus sp. LII63B terhadap kelarutan oil sludge. 

4. Mengetahui perlakuan yang menunjukkan kelarutan oil sludge paling baik. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah tentang 

besarnya nilai kelarutan oil sludge dengan biosurfaktan  Acinetobacter sp. P2(1) 

dan variasi volume crude enzim lipase Bacillus sp. LII63B serta kombinasi 

perlakuan pada keduanya. Informasi ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dalam usaha untuk membersihkan tangki-tangki penyimpanan minyak dari 

oil sludge tanpa menyumbang kenaikan jumlah pencemaran lingkungan karena 

didasarkan pada basis pengolahan limbah yang ramah lingkungan. 
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