
 
 

BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Oil Sludge 

2.1.1 Pengertian oil sludge 

 Limbah padat atau oil sludge adalah limbah sisa minyak yang masuk ke 

saluran pembuangan (Ginting, 2008).  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 di buang 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). 

Oil sludge dihasilkan dari berbagai kegiatan operasi perminyakan mulai 

dari kegiatan hulu sampai hilir yaitu dari eksplorasi dan produksi, kegiatan 

pengolahan, kegiatan pengangkutan dan perkapalan serta pemasaran. Oil sludge 

merupakan hasil samping dari kegiatan tersebut, sehingga jenis limbah ini perlu 

mendapat perhatian khusus karena limbah ini termasuk kriteria limbah B3. 

Minyak hasil penyulingan (refines) dari minyak mentah biasanya disimpan dalam 

tangki penyimpanan. Oksidasi proses yang terjadi akibat kontak antara minyak, 

udara dan air menimbulkan adanya sedimentasi pada dasar tangki penyimpanan, 

endapan ini adalah oil sludge (Novianti, 2010). 
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Oil sludge terdiri dari minyak (hidrokarbon), air, debu, karat tangki, pasir, 

dan bahan kimia lainnya. Kandungan hidrokarbon antara lain benzene, toluena, 

etilbenzena, xilen, dan logam berat seperti timbal (Pb) pada oil sludge merupakan 

limbah B3 yang dalam pengelolaannya harus memacu pada Peraturan pemerintah 

No. 18 Tahun 1999, di mana limbah B3 menjadi tidak beracun dan berbahaya 

(Sugiarto, 2006). 

Industri minyak mempunyai nilai strategis dan merupakan tulang 

punggung pembangunan sehingga industri minyak perlu dikelola secara baik dan 

efisien sehingga diperoleh manfaat semaksimal mungkin namun demikian 

disamping manfaat positif tersebut ada dampak negatifnya karena limbah 

Pertamina merupakan B3 (bahan berbahaya dan beracun). Limbah termasuk 

dalam limbah B3 jika merupakan sisa usaha atau kegiatan sebagai hasil 

pencampuran bahan kimia pada saat pengolahan tetapi sifatnya toxicity, 

flammability, reactive, dan corrosivity, serta konsentrasinya dapat mencemarkan 

lingkungan hidup yang mengakibatkan membahayakan kesehatan manusia serta 

makhluk hidup lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung (Ginting, 

2008).  

2.1.2 Kandungan oil sludge 

 Limbah oil sludge tersusun atas komposisi logam berat unsur – unsur 

kimia yang terkandung adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Komposisi unsur-unsur logam berat sampel limbah pertamina 
No Parameter mg/L 
1 Arsen (As) 0,18 
2 Barium (Ba) 80,73 
3 Boron (B) 448,64 
4 Chromonium (Cr) 34,69 
5 Cadmium (Cd) 21,76 
6 Mercury (Hg) No detection 
7 Timbal (Pb) 407,79 
8 Zinkum (Zn) 142,97 

Sumber : Ginting, 2008 

2.2 Tinjauan tentang Surfaktan 

Surfaktan adalah molekul amfifatik yang terdiri dari gugus hidrofilik dan 

hidrofobik, sehingga dapat berada di antara cairan yang memiliki sifat polar dan 

ikatan hidrogen yang berbeda seperti di antara minyak dengan air. Hal ini 

menyebabkan surfaktan mampu mereduksi tegangan permukaan dan antar 

permukaan dan membentuk mikroemulsi sehingga hidrokarbon dapat larut dalam 

air dan begitu pun sebaliknya (Desai, 1997; Mulligan, 2005). Biosurfaktan adalah 

hasil ekskresi mikroorganisme yang memiliki sifat mirip dengan surfaktan 

(Thavasi, 2009). Karakteristik surfaktan yang mampu berfungsi sebagai detergen, 

pengemulsi, foaming, dan pendispersi, menjadikan surfaktan banyak digunakan 

dalam proses kimia (Desai dan Banat, 1997).  

 Surfaktan dan pengemulsi sering digunakan dalam berbagai industri 

seperti kosmetik, farmasi, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, sabun, 

pertambangan dan manufaktur, serta berpotensi untuk crude oil recovery dan 

bioremediasi pada tanah yang terkontaminasi (Desai, 1997; Christofi dan Ivshina, 

2002). 
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Surfaktan adalah bahan aktif permukaan. Aktifitas surfaktan diperoleh 

karena sifat ganda dari molekulnya. Molekul surfaktan memiliki bagian polar 

yang suka akan air (hidrofilik) dan bagian non polar yang suka akan minyak atau 

lemak (lipofilik). Bagian polar molekul surfaktan dapat bermuatan positif, negatif 

atau netral. Sifat rangkap ini yang menyebabkan surfaktan dapat diadsorbsi pada 

antar muka udara-air, minyak-air dan zat padat-air, membentuk lapisan tunggal 

dimana gugus hidrofilik berada pada fase air dan rantai hidrokarbon ke udara, 

dalam kontak dengan zat padat ataupun terendam dalam fase minyak. Umumnya 

bagian non polar (lipofilik) adalah merupakan rantai alkil yang panjang, 

sementara bagian yang polar (hidrofilik) mengandung gugus hidroksil (Desai dan 

Banat, 1997).  

Penambahan surfaktan dalam larutan akan menyebabkan turunnya 

tegangan permukaan larutan. Setelah mencapai konsentrasi tertentu, tegangan 

permukaan akan konstan walaupun konsentrasi surfaktan ditingkatkan. Bila 

surfaktan ditambahkan melebihi konsentrasi ini maka surfaktan mengagregasi 

membentuk misel. Konsentrasi terbentuknya misel ini disebut Critical Micelle 

Concentration (CMC). Tegangan permukaan akan menurun hingga CMC 

tercapai. Setelah CMC tercapai, tegangan permukaan akan konstan yang 

menunjukkan bahwa antar muka menjadi jenuh dan terbentuk misel yang berada 

dalam keseimbangan dinamis dengan monomernya. Misel merupakan suatu 

mikroemulsi yang terbentuk oleh biosurfaktan. Molekul-molekul biosurfaktan 

akan menghasilkan suatu mikroemulsi sehingga hidrokarbon dapat larut dalam air 

atau air dapat larut dalam hidrokarbon (Desai dan Banat, 1997). 
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Klasifikasi surfaktan berdasarkan muatannya dibagi menjadi empat 

golongan, pertama adalah suurfaktan anionik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya 

terikat pada  suatu anion. Contohnya adalah garam alkana sulfonat, garam olefin 

sulfonat, garam sulfonat asam lemak rantai panjang. Kedua, surfaktan kationik 

yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu kation. Contohnya garam 

alkil trimethil ammonium, garam dialkil-dimethil ammonium dan garam alkil 

dimethil benzil ammonium. Ketiga, surfaktan nonionik yaitu surfaktan yang 

bagian alkilnya tidak bermuatan. Contohnya ester gliserin asam lemak, ester 

sorbitan asam lemak, ester sukrosa asam lemak, polietilena alkil amina, 

glukamina, alkil poliglukosida, mono alkanol amina, dialkanol amina dan alkil 

amina oksida. Keempat, surfaktan amfoter yaitu surfaktan yang bagian alkilnya 

mempunyai muatan positif dan negatif. Contohnya surfaktan yang mengandung 

asam amino, betain, fosfobetain (Desai dan Banat, 1997). 

 

2.3 Tinjauan tentang Biosurfaktan 

2.3.1 Pengertian biosurfaktan 

Biosurfaktan adalah senyawa aktif yang dihasilkan oleh mikroba pada 

permukaan selnya. Biosurfaktan merupakan kelompok struktural yang beragam 

dari molekul permukaan yang disentesis oleh mikroorganisme. Molekul ini 

mereduksi di bagian permukaan dan tegangan permukaan antara fase larutan dan 

pencampuran hidrokarbon, hal inilah yang menyebabkan biosurfaktan menjadi 

kandidat potensial untuk peningkatan upaya pemulihan minyak (Desai dan Banat, 

1997). 
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Sifat aktif permukaan yang dimiliki biosurfaktan berbeda dengan surfaktan 

yang disintesis secara kimia. Biosurfaktan mempunyai banyak struktur. Sebagian 

besar adalah lemak, yang memiliki ciri struktur surfaktan amfifil. Bagian lipofil 

dari lemak hampir selalu gugus hidrokarbon dari satu atau lebih asam lemak jenuh 

atau tak jenuh dan mengandung struktur siklik atau gugus hidroksi. Sebagian 

besar biosurfaktan bermuatan netral atau negatif. Pada biosurfaktan anionik, 

muatan itu disebabkan oleh karboksilat dan atau fosfat atau kelompok sulfat. 

Sejumlah kecil biosurfaktan kationik mengandung gugus amina (Desai dan Banat, 

1997). 

2.3.2 Kelebihan biosurfaktan 

Biosurfaktan mempunyai sifat yang mirip seperti surfaktan sintetik, akan 

tetapi biosurfaktan lebih rendah tingkat toksisitasnya, mudah terurai secara biologi 

(biodegradable), lebih efektif pada suhu, pH dan kadar garam yang berlebihan, 

dan lebih mudah disintesis. Sifat pengemulsinya yang kuat dimanfaatkan dalam 

skala industri untuk menggantikan surfaktan kimia dibidang bioremediasi tanah, 

pengolahan limbah minyak, agrikultur, bioproses, farmasi, industri makanan, 

dermatologi dan kosmetik. Ujung non polar molekul biosurfaktan disusun oleh 

senyawa hidrokarbon, sementara ujung polarnya disusun oleh senyawa 

karbohidrat, peptida, asam amino, atau posfolipid. Biosurfaktan mempunyai sifat 

antiviral, antifungal, antifouling, antitumor dan algasida. Sebagai algasida, 

biosurfaktan dari bakteri digunakan pada pengendalian HAB (Harmfull Algae 

Bloom) (Aiyushirotabiota, 2010). 
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Dalam proses produksinya, biosurfaktan dapat diproduksi dari bahan baku 

yang murah dan tersedia dalam jumlah yang besar, namun meskipun berasal dari 

bahan baku yang murah, biosurfaktan bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, 

Biosurfaktan apabila bereaksi, bersifat high specific, dimana komplek molekul 

organik yang dimilikinya hanya dapat bereaksi dengan gugus fungsional tertentu 

saja (Warsito, 2011).  

2.3.3 Klasifikasi biosurfaktan dan mikroba penghasil biosurfaktan 

Secara umum, struktur biosurfaktan terdiri dari gugus hidrofilik yang 

tersusun dari asam amino atau anion dan kation peptida (mono-, di- atau 

polisakarida) dan gugus hidrofobik yang terdiri dari asam lemak jenuh atau tak 

jenuh. Kelompok utama biosurfaktan adalah glikolipid, lipopeptida dan 

lipoprotein, fofolipid dan asam lemak, surfaktan polimerik dan surfaktan 

partikulat (Desai dan Banat, 1997). 

Glikolipid 

Biosurfaktan yang paling dikenal adalah glikolipid. Glikolipid merupakan 

karbohidrat yang dikombinasikan dengan rantai panjang asam alifatik atau asam 

hydroxyalifatik. Contoh mikroba penghasil biosurfaktan glikolipid adalah 

Pseudomonas sp., Rhodococcus erythropolis, Torulopsis sp. dan lain-lain. Ada 3 

glikolipid yang paling dikenal, yaitu rhamnolipid, trehalolipid dan sophorolipid 

(Desai dan Banat, 1997). 
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sumber : Desai dan Banat, 1997 

Gambar 2.1. Struktur glikolipid biosurfaktan 

Lipopeptida 

Lipopeptida siklik seperti antibiotik decapeptida (gramicidin) dihasilkan 

oleh Bacillus brevis. Sedangkan antibiotik lipopeptida (polymyxin) dihasilkan 

oleh Bacillus polymyxa. Lipopeptida siklik surfactin yang dihasilkan oleh Bacillus 

subtilis merupakan salah satu biosurfaktan terbaik karena mampu menurunkan 

tegangan permukaan dari 72 menjadi 27,9 mN/m dengan konsentrasi serendah 

0,005% (Desai dan Banat, 1997). 

Bacillus licheniformis dapat memproduksi beberapa biosurfaktan peptida-

lipid yang bekerja secara sinergi dan memperlihatkan stabilitas suhu, pH dan 

salinitas yang baik. Salah satu karakteristik lipopeptida yang penting adalah 

kemampuannya untuk melisis eritrosit mammalia. Kemampuan ini telah 

dipergunakan untuk mendeteksi produksi surfactin melalui hemolisis pada agar 

darah (Desai dan Banat, 1997). 
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Asam lemak, fosfolipid dan lipida netral 

Beberapa bakteri dan ragi memproduksi surfaktan asam lemak dan 

fosfolipid dalam jumlah besar selama pertumbuhan pada n-alkana. HLBnya 

terkait dengan panjangnya rantai hidrokarbon dalam strukturnya. Vesikel asam 

lemak dihasilkan dalam jumlah banyak oleh  Acinetobacter sp.. Vesikula yang 

kaya akan asam lemak ini akan menghasilkan mikroemulsi alkana di dalam air. 

Produksi fosfolipid telah terlihat pada beberapa Aspergillus sp. dan Thiobacillus 

thiooxidans. Surfaktan lipida diakumulasi 40 sampai 80% saat dikultivasi pada 

hexadecane dan minyak kelapa sawit (Desai dan Banat, 1997). 

Biosurfaktan polimerik 

Polimerik biosurfaktan telah diteliti dengan baik adalah emulsan, liposan, 

mannoprotein dan kompleks protein polisakarida lain. Acinetobacter 

calcoaceticus dapat mempoduksi suatu bioemulsifier heteropolisakarida ampifatik 

polianionik yang disebut emulsan. Rantai heteropolisakaridanya mengandung 

suatu trisakarida berulang yang terdiri dari N-asetil-D-galaktosamine, asam uronic 

N-asetil-galaktosamine dan suatu gula N-asetil amino yang belum teridentifikasi. 

Asam lemaknya secara kovalen terikat dengan polisakaridanya melalui ikatan 

ester. Emulsan merupakan suatu agen emulsifikasi yang sangat efektif untuk 

hidrokarbon dalam air bahkan pada konsentrasi serendah 0,001 sampai 0,01 % 

(Desai dan Banat, 1997). 

Biodispersan merupakan suatu dispersan (pelarut) ekstraseluler yang tidak 

dapat didialisis. Biodispersan dihasilkan oleh Acinetobacter calcoaceticus. 

Senyawa ini merupakan suatu heteropolisakarida yang anionik dengan berat 
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molekul rata–rata 51.400 dan mengandung empat gula pereduksi, yaitu 

glukosamine, 6-methylaminohexose, asam uronic galactosamine dan suatu gula 

amino yang belum teridentifikasi (Desai dan Banat, 1997). 

Liposan merupakan suatu bahan pengemulsi ekstraseluler larut air yang 

dihasilkan oleh Candida lipolytica. Liposan terdiri dari 83 % karbohidrat dan 

protein 17 %. Bagian karbohidrat merupakan suatu heteropolisakarida yang terdiri 

dari glukosa, galaktosa, galaktosamine dan asam galakturonik. Sejumlah besar 

mannoprotein dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae. Protein ini menunjukkan 

kemampuan emulsifikasi yang baik terhadap minyak, alkana dan pelarut organik 

(Desai dan Banat, 1997). 

2.3.4 Estimasi aktivitas biosurfaktan 

Estimasi aktivitas biosurfaktan dapat ditentukan dengan mengukur 

perubahan pada bagian permukaan dan tegangan permukaan, stabilisasi atau 

destabilisasi dari emulsi, dan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik (HLB). 

Tegangan permukaan di udara atau air dan minyak atau permukaan air dapat 

dengan mudah dihitung dengan tensiometer. Tegangan permukaan dari air suling 

adalah 72 dyne/cm, dan penambahan surfaktan menurunkan nilainya menjadi 30 

dyne/cm. Ketika surfaktan ditambahkan ke udara atau air atau minyak atau air 

pada peningkatan konsentrasi, maka penurunan dari tegangan surfaktan dapat 

diamati hingga level kritis, dimana molekul amfifilik berasosiasi dengan mudah 

untuk membentuk struktur supramolekul seperti misel, bilayer, dan vesikel. Nilai 

ini dikenal sebagai critical micelle concentration (CMC). CMC diartikan sebagai 

kelarutan dari surfaktan dalam fase air dan umumnya digunakan untuk mengukur 
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efisiensi surfaktan. Mikroba yang dikultur pada kultur cair atau biosurfaktan yang 

diencerkan beberapa kali, tegangan permukaannya diukur pada setiap seri 

pengenceran, dan CMC dihitung dari nilai tersebut. Emulsi terbentuk ketika pada 

satu fase cair tersebar sebagai titik mikroskopis pada fase cair yang lain 

selanjutnya. Biosurfaktan dapat menstabilkan (emulsi) atau mengacaukan 

(deemulsi) terhadap emulsi. Aktivitas emulsi dapat diuji dengan kemampuan 

surfaktan dalam menghasilkan kekeruhaan karena adanya hidrokarbon yang 

tersuspensi seperti campuran heksadekane-2-metilnaftalen atau kerosin, dan 

lainnya, pada sistem cair. Aktivitas deemulsifikasi diperoleh dari penentuan efek 

surfaktan pada satndart emulsi menggunakan surfaktan sintetik (Desai dan Banat, 

1997). 

Nilai HLB menunjukkan apakah surfaktan akan menunjukkan emulsi 

antara air dalam minyak atau minyak dalam air dengan membandingkannya 

dengan surfaktan nilai HLB dan propertis yang telah diketahui.  Skala HLB dapat 

ditentukan dengan memasukkan nilai dari 1 asam oleat dan nilai dari 20 sodium 

oleat dan menggunakan jarak dari campuran kedua komponen pada proporsi yang 

berbeda untuk memperoleh nilai menengah. Pengemulsi dengan nilai HLB kurang 

dari 6 mendukung stabilitas dari emulsi air dalam minyak, sedangkan pengemulsi 

dengan nilai HLB antara 10 dan 18 memilki efek yang berlawanan  dan emulsi 

minyak dalam air (Desai dan Banat, 1997).  

2.4 Tinjauan Tentang CMC (Critical Micelle Concentration) 

Critical Micelle Concentration atau CMC merupakan salah satu sifat 

penting surfaktan yang menunjukkan batas konsentrasi kristis surfaktan dalam 
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suatu larutan. Diatas konsentrasi tersebut akan terjadi pembentukan micelle atau 

agregat. Pada prakteknya dosis optimum surfaktan ditetapkan disekitar harga 

CMC. Penggunaan dosis surfaktan yang jauh diatas harga CMCnya 

mengakibatkan terjadinya emulsi balik (reemulsification), disamping itu juga 

secara ekonomis tidak menguntungkan. Cara yang umum untuk menetapkan CMC 

adalah dengan mengukur tegangan muka atau tegangan antar muka larutan 

surfaktan sebagai fungsi dari konsentrasi. Makin tinggi konsentrasi surfaktan 

menyebabkan tegangan muka makin rendah sampai mencapai suatu konsentrasi 

dimana tegangan antar mukanya konstan. Batas awal konsentrasi mulai konstan 

disebut CMC (Desai dan Banat, 1997).  

Tabel 2.2 Jenis klasifikasi biosurfaktan dan mikroba penghasilnya 

 
Sumber : Desai dan Banat, 1997 
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2.5 Tinjauan tentang  Acinetobacter sp. P2(1) 

2.5.1 Klasifikasi bakteri Acinetobacter sp. P2(1) 

Klasifikasi bakteri  Acinetobacter sp. P2(1) menurut Garrity et.al (2004) 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria  

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Acinetobacter  

Spesies  : Acinetobacter sp. P2(1) 

 
Sumber: Ni’matuzahroh et al. (2009) 

Gambar 2.2. Mikroskopis Acinetobacter sp. P2(1) 

2.5.2 Karakteristik  bakteri Acinetobacter sp. P2(1) 

  Acinetobacter sp. P2(1) memiliki bentuk batang berukuran diameter 0,9-

1,6 μm dan memiliki panjang 1,5-2,5 μm, kemudian menjadi berbentuk bola 

ketika berada dalam fase stasioner dalam fase pertumbuhannya.  Acinetobacter sp. 
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P2(1) umumnya berpasangan dan juga ada yang berkoloni memanjang. Selnya 

tidak membentuk spora, selnya berupa Gram negatif tetapi terkadang sulit untuk 

dibedakan. Tidak memiliki kemampuan untuk motil secara aktif dengan bebas, 

tetapi sel ditunjukkan dengan motilitas yang kaku, hal ini mungkin saja terjadi 

karena adanya bagian polar fimbrae.  Acinetobacter sp. P2(1) bersifat aerobik 

obligat untuk membantu dalam metabolisme dengan oksigen sebagai reseptor 

terminal elektron. Semua jenis  Acinetobacter sp. P2(1) tumbuh pada suhu 

diantara 20o sampai dengan 30oC, dan kebanyakan dari jenisnya tumbuh optimal 

pada suhu 33o-35oC.  Acinetobacter sp. P2(1) dapat hidup dalam media umum, 

dengan uji oksidasi negatif dan uji katalase positif. Kebanyakan dari jenisnya 

tumbuh pada media yang mengandung karbon tunggal dan sumber energi, bakteri 

ini menggunakan ammonium atau garam nitrat sebagai sumber nitrogen dan 

menunjukkan tidak ada persyaratan yang rumit untuk tumbuh. Biasanya bakteri 

ini tumbuh alami pada tanah, air dan saluran pembuangan (Holt, 1994). 

Penelitian Widodo (2010), menyebutkan bahwa bakteri  Acinetobacter sp. 

P2(1) dapat menurunkan tegangan permukaan sebesar 27,25 dyne/cm (dari 61,67 

dyne/cm menjadi 34,42 dyne/cm) dan dapat mengemulsi minyak mentah sebesar 

6,34% (waktu inkubasi 1 jam), tetapi emulsi tersebut kurang stabil. Hal ini dapat 

dilihat setelah 24 jam, aktivitas emulsifikasi turun menjadi 5,23%. Meskipun 

demikian,  Acinetobacter sp. P2(1) dapat dikatakan mempunyai kemampuan 

menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai bioemulsifier. Widodo juga 

menyebutkan bahwa  Acinetobacter sp. P2(1) memiliki nilai CMC (Critical 

Micelle Concentration) 10.427,9 mg/L atau 10,43 g/L (berat kering) dengan nilai 
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tegangan permukaan 48,8 dyne/cm. Desai dan Banat (1997) menyatakan CMC 

sebagai kemampuan biosurfaktan yang larut di antara fase air dan minyak, dan 

sebagai tolok ukur efisiensi biosurfaktan. 

 

2.6 Tinjauan tentang Enzim 

2.6.1 Pengertian enzim 

 Enzim merupakan katalitik. Suatu kalatalis adalah suatu agen kimia yang 

mengubah laju reaksi tanpa harus dipergunakan oleh reaksi tersebut. Dengan tidak 

adanya enzim, lalu lintas kimiawi melalui jalur-jalur metabolism akan menjadi 

sangat macet (Campbell, 2000). 

2.6.2 Faktor - faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim 

 Keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim menurut 

Pelczar dan Chan, 2005 diantaranya adalah : 

a. Konsentrasi enzim 

Pengaruh konsentrasi enzim terhadap laju aktivitas enzim adalah menurut 

Pelczar pada enzim-enzim yang tingkat kemurniannya tinggi, didalam batas-

batas tertentu, terdapat suatu hubungan linear antara jumlah enzim dan taraf 

aktivitasnya. Harus diperhatikan bahwa aktivitas enzim merupakan ukuran 

lenyapnya reaktan atau munculnya produk dari reaksi yang dikatalisis. Di 

bawah ini merupakan gambar hubungan antara konsentrasi enzim dan laju 

reaksi. 
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sumber: Pelczar dan Chan, 2005 

Gambar 2.3. Pengaruh konsentrasi enzim terhadap laju reaksi 

b. Konsentrasi substrat 

Pengaruh konsentrasi substrat pada laju aktivitas enzim adalah mula-mula laju 

naik dengan pesat seiring dengan naiknya konsentrasi substrat. Namun 

selanjutnya konsentrasi subtract tidak berpengaruh pada laju, laju menjadi tidak 

bergantung pada konsentrasi substrat. 

 
sumber: Pelczar dan Chan, 2005 

Gambar 2.4. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi  

c. Pengaruh pH 

Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim adalah aktivitas maksimum enzim, 

dicapai pada kisaran pH tertentu, dan penyimpangan-penyimpangan dari pH 

tersebut menyebabkan berkurangnya aktivitas. Tidak semua enzim 

memperlihatkan aktivitas optimum pada pH yang sama. 
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sumber: Pelczar dan Chan, 2005 

Gambar 2.5. Pengaruh pH terhadap laju reaksi  

d. Pengaruh suhu 

Enzim mulai bekerja pada suhu rendah sehingga aktivitasnya akan bertambah 

dengan naiknya suhu sampai aktivitas optimum dicapai. Kenaikan suhu lebih 

lanjut berakibat dengan berkurangnya aktivitas dan pada akhirnya enzim akan 

rusak, sama halnya dengan pH tidak semua enzim memperlihatkan aktivitas 

pada suhu yang sama. 

 
sumber: Pelczar dan Chan, 2005 

Gambar 2.6. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi 

2.6.3 Tinjauan tentang enzim lipase 

 Enzim Lipase (EC 3.1.1.3) merupakan enzim yang memiliki peran penting 

dalam bioteknologi modern. Lipase terkenal memiliki aktivitas yang tinggi dalam 

reaksi hidrolisis dan dalam kimia sintesis. Lipase dapat berperan sebagai 

23 

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



 
 

biokatalis untuk reaksi-reaksi hidrolisis, esterifikasi, alkoholisis, asidolisis, dan 

aminolisis (Gandhi, 1997).  

Lipase menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas, gliserida 

parsial, dan gliserol. Trigliserida sebagai substrat terdiri dari asam lemak rantai 

panjang yang tidak larut dalam air. Lipase menghidrolisis ikatan ester pada 

permukaan antara fase cair, dimana enzim terlarut dan fasa substrat tidak terlarut 

(Murni, 2011). Bakteri penghasil lipase antara lain adalah Achromobacter sp., 

Alcaligenes sp., Arthrobacter sp., Bacillus sp., Burkholderia sp., Chromobacter sp. 

dan Pseudomonas sp. (Gupta et al., 2004).  

Pemanfaatan enzim lipase di dalam industri pangan maupun non pangan 

semakin meningkat. Pada industri pangan, lipase banyak digunakan dalam 

industri susu (hidrolisis lemak susu), industri roti dan kue (meningkatkan aroma 

dan memperpanjang umur simpan), industri bir (meningkatkan aroma dan 

mempercepat fermentasi), industri bumbu (meningkatkan kualitas atau tekstur), 

serta pengolahan daging dan ikan (meningkatkan aroma dan mengubah lemak) 

(Khumalo, et al, 2002). 

Sedangkan pada industri non pangan, lipase digunakan pada industri kimia 

dan obat-obatan (transesterifikasi minyak alami), industri oleokimia (hidrolisis 

lemak atau minyak), industri detergen (melarutkan spot minyakatau lemak), 

industri obat-obatan (mempermudah daya cerna minyak atau lemak dalam 

pangan), kedokteran (analisis trigliserida dalam darah), industri kosmetik 

(mengubah lemak), dan industri kulit (mengubah lemak dalam jaringan lemak). 

Pemanfaatan lipase pada industri lemak dan minyak untuk mengubah bentuk fisik 
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dan kimia minyak dan lemak alami menjadi produk yang bernilai tambah lebih 

tinggi (Khumalo, et al, 2002). 

 

2.7 Tinjauan tentang Bacillus sp. LII63B 

2.7.1 Klasifikasi Bacillus sp. LII63B 

Klasifikasi bakteri  Bacillus sp. LII63B  menurut Garrity et.al (2004) 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteri 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Bacillaceae 

Genus  : Bacillus 

Spesies : Bacillus sp. LII63B 

 
  Gambar 2.7 Mikroskopis Bacillus sp.  LII63B 
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2.7.2 Karakteristik Bacillus sp. LII63B 

 Bakteri penghasil enzim lipase pada penelitian ini adalah Bacillus sp. 

LII63B merupakan hasil eksplorasi dari limbah rumah potong hewan daerah 

Pegirian, Surabaya yang telah berhasil ditemukan oleh Fatimah dan Nurhariyati 

(2011).  Bacillus sp. LII63B memiliki karakter koloni yang berwarna putih pucat 

pada bagian top dan reverse, bentuk koloninya bulat dengan tepian koloni rata, 

serta elevasi koloni memperlihatkan bahwa koloni memiliki elevasi cembung. 

Berikut karakter Bacillus sp. LII63B lebih jelasnya; 

Tabel 2.3 Karakter morfologi dan fisiologi isolat bakteri Bacillus sp. LII63B 

No. Jenis Uji Isolat LII63B 
1 Pewarnaan Gram (+) 
2 Bentuk sel batang 
3 Sel membentuk rantai (+) 
4 Motilitas (+) 
5 Panjang sel > 3 µm (+) 
6 Pembengkakan sel spora (swelling) (+) 

  
Uji produksi asam dari fermentasi 
karbohidrat :   

7 Glucose (-) 
8 Galactose (Gelatin) (-) 
9 Mannose (Mannitol) (-) 
10 Raffinose (-) 
11 Salicin (-) 
12 Xylose (-) 
13 ONPG (-) 
14 Citrate (-) 
15 Urease (-) 
16 Indol (+) 
17 Reduksi nitrate (-) 
18 Hidrolisis kasein (protein) (+) 
19 Hidrolisis tepung (amilum) (+) 
20 Uji blood agar (+) 
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 Dari hasil karakterisasi morfologi dan fisiologisnya karakterisasi yang 

dilakukan untuk mengetahui spesiesnya adalah dengan menggunakan metode 

persamaan sebanding (Ss). Hasil perhitungan nilai kesamaan dengan indeks 

persamaan sebanding nilai kesamaan dari bakteri Bacillus sp. LII63B sebesar 86% 

dengan Bacillus cereus (Fatimah dan Nurhariyati, 2011).  

Pada hasil penelitian sebelumnya juga oleh Fatimah dan Nurhariyati 

(2011), isolat Bacillus sp. LII63B telah diuji indeks aktivitas lipolitiknya. Indeks 

aktivitas lipolitik diperoleh dari selisih antara diameter koloni mikroba dengan 

diameter zona pendaran dibagi diameter koloni. Hasil dari indeks lipolitik Bacillus 

sp. LII63B sebesar 0,900. Bakteri penghasil lipase yang baik dapat dilihat dari 

kekuatan pendaran dan diameter zona pendaran yang dihasilkan. Selain itu, 

pengukuran kemampuan aktivitas lipolitik bakteri dilakukan pada supernatan yang 

mengandung enzim lipase ekstraseluler. Enzim lipase isolat Bacillus sp. LII63B 

diperoleh dengan menginokulasikan bakteri pada media Bushnell Haas cair yang 

ditambahkan minyak goreng 1%. Penambahan minyak goreng 1% berfungsi untuk 

menginduksi terbentuknya enzim lipase. Selama proses produksi enzim, waktu 

inkubasi paling optimal dari isolat Bacillus sp.  LII63B dalam menghasilkan 

enzim lipase dapat diketahui. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa 

waktu inkubasi optimal yang diperlukan isolat  Bacillus sp. LII63B  dalam 

memproduksi enzim lipase adalah pada jam ke-16. Optimalnya aktivitas lipolitik 

ini meningkatkan jumlah produk yang digunakan bakteri sebagai sumber karbon 

dan sumber energi. 
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