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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Oil sludge merupakan sedimen atau endapan pada dasar tangki 

penyimpanan bahan bakar minyak yang terbentuk akibat adanya kontak antara 

minyak, udara, dan air (Sugiarto, 2004). Akumulasi oil sludge dalam tangki-

tangki minyak akan menyebabkan penurunan kemampuan penyimpanan minyak 

serta dapat mempercepat proses pengeroposan tangki sehingga perlu adanya 

upaya pembersihan atau pengangkatan oil sludge yang tidak terangkat oleh pompa 

konvensional (Banat and  Rancich, 2009).  

Upaya penanggulangan oil sludge yang dianggap efektif selama ini dengan 

menggunakan surfaktan. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan 

sehingga terjadi efek penolakan (adhesi) dalam campuran yang menyebabkan 

penempelan atau pencampuran sempurna pada fase cair (Aiyushirota, 2011). 

Namun pemakaian surfaktan kimia dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan 

karena sifatnya yang resisten, sulit dipecah secara biologis, dan sangat toksik saat 

terakumulasi dalam suatu ekosistem alam (Fiechter, 1992). Sehingga mulai 

dimanfaatkan surfaktan biodegradable ramah lingkungan yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme dan dikenal sebagai biosurfaktan. 

Biosurfaktan adalah senyawa surfaktan yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme, bersifat tidak beracun (atau berefek racun lemah) dan mudah 

terurai di alam (biodegradable) (Aiyushirota, 2011). Biosurfaktan mampu 
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meningkatan kelarutan, penurunan tegangan permukaan dan Critical Micelle 

Concentration (CMC) yang rendah (Desai and Banat, 1997). 

Penambahan enzim pada biosurfaktan dapat meningkatkan aktivitas 

kelarutan oil sludge. Ni’matuzahroh dkk. (2009) telah berhasil mengisolasi 

beberapa mikroba penghasil biosurfaktan dari tanah yang tercemar minyak di 

Surabaya dan Wonocolo-Bojonegoro, salah satunya adalah Acinetobacter sp. 

P2(1) yang berpotensi menghasilkan biosurfaktan. Pada penelitian Suciastuti 

(2011) menunjukkan bahwa Acinetobacter sp. P2(1) dapat menurunkan tegangan 

permukaan sebesar 24,03 dyne/cm (dari 67,4 dyne/cm ke 43,37 dyne/cm). 

Pada penelitian Qur’aini (2011) menunjukkan bahwa bakteri 

Acinetobacter sp. P2(1) dapat menurunkan tegangan permukaan sebesar 21,7 

dyne/cm (dari 67,05 dyne/cm menjadi 45,35 dyne/cm). Francy et al. (1991) 

mengatakan bahwa bakteri memiliki potensi menghasilkan biosurfaktan jika dapat 

menurunkan nilai tegangan permukaan ≥ 10 dyne/cm. 

Enzim lipase adalah katalisator organik (biokatalisator) yang dihasilkan 

oleh sel dan berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Enzim lipase termostabil 

atau asilgliserol hidrolase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis rantai 

panjang trigliserida. Enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroorganisme ramah 

lingkungan dengan sendirinya dapat hilang seiring berkurangnya jumlah substrat 

di alam (Leahy and Colwell, 1990). 

Berdasarkan penelitian Takeyama et al. (2002) penggabungan supernatan 

kultur cair Bacillus subtilis IAM1213 penghasil biosurfaktan dengan supernatan 

kultur cair Aeromonas sp. NKB26c penghasil enzim lipase sebagai biocleaner, 
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menghasilkan efisiensi cleaning yang lebih tinggi dalam membersihkan crude oil 

dari ubin keramik bangunan pabrik jika dibandingkan dengan hanya 

menggunakan supernatan Bacillus subtilis IAM1213. Molekul hidrofilik dan 

hidrofobik biosurfaktan akan menyebabkan minyak larut dalam air. Sementara 

enzim lipase akan mendegradasi minyak yang tidak larut dalam air menjadi 

produk yang larut dalam air.  

Berdasarkan penelitian eksplorasi bakteri proteolitik dan lipolitik dari 

limbah rumah potong hewan oleh Fatimah dan Nurhariyati (2011) dihasilkan 

bakteri-bakteri penghasil enzim protease dan lipase. Salah satu isolat yang 

didapatkan adalah  Micrococcus sp. L II 61. Isolat Micrococcus sp. L II 61 

memiliki aktivitas lipolitik tertinggi, yaitu sebesar 29,40 U/ml sehingga potensial 

dilakukan uji dalam melarutkan oil sludge. Kombinasi penggunaan biosurfaktan 

dan enzim dapat meningkatkan aktivitas kelarutan oil sludge. 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tentang 

kombinasi biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dengan crude enzyme lipase 

Micrococcus sp. L II 61 dalam melarutkan oil sludge secara laboratoris, yaitu 

dengan menggunakan metode filtrasi untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap kelarutan oil sludge. Hasil persentase kelarutan oil sludge oleh 

biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dengan penambahan crude enzyme lipase 

Micrococcus sp. L II 61 tersebut dapat dijadikan acuan sebagai upaya 

pembersihan dan pengangkatan oil sludge dari dasar tangki-tangki penyimpanan 

minyak yang berbasis ramah lingkungan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian (biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1), crude enzyme lipase 

Micrococcus sp. L II 61, dan campuran biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) 

dengan crude enzyme lipase Micrococcus sp. L II 61) berpengaruh terhadap 

persentase kelarutan oil sludge? 

2. Perlakuan manakah yang dapat memberikan hasil terbaik dalam melarutkan 

oil sludge? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Biosurfaktan merupakan senyawa amfifatik bersifat hidrofobik dan 

hidrofilik sekaligus sehingga mampu mengikat senyawa antara dua fase cair 

dengan derajat polaritas dan ikatan hidrogen yang berbeda. Biosurfaktan dapat 

membantu emulsifikasi hidrokarbon (Ni’matuzahroh dkk., 2003). Emulsifikasi 

terjadi karena biosurfaktan memiliki kombinasi antara komponen yang larut air 

dan tidak larut air. Sifat ini menjadikan senyawa ini mampu berasosiasi dengan 

lapisan antar permukaan air dan minyak sehingga saling larut dan terbentuk 

emulsi (Hommel and  Ratledge, 1993). 

Berdasarkan penelitian Suciastuti (2011) 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. Sehingga penambahan crude enzyme lipase 
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Micrococcus sp. L II 61 pada biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) dapat 

meningkatkan kelarutan oil sludge. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian  

1.4.1 Hipotesis kerja 

Jika pemberian biosurfaktan dan crude enzyme berpengaruh terhadap 

kelarutan oil sludge, maka perlakuan (biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1),    

crude enzyme lipase Micrococcus sp. L II 61, dan campuran biosurfaktan 

Acinetobacter sp. P2(1) dengan crude enzyme lipase Micrococcus sp. L II 61) 

akan berpengaruh terhadap kelarutan oil sludge yang ditandai dengan persentase 

kelarutan oil sludge yang berbeda. 

 

1.4.2 Hipotesis statistik 

Ho1 : tidak ada pengaruh pemberian (biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1),  

crude enzyme lipase Micrococcus sp. L II 61, dan campuran biosurfaktan 

Acinetobacter sp. P2(1) dengan crude enzyme lipase              

Micrococcus sp. L II 61) terhadap persentase kelarutan oil sludge. 

Ha1 : ada pengaruh pemberian (biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1),        

crude enzyme lipase Micrococcus sp. L II 61, dan campuran biosurfaktan 

Acinetobacter sp. P2(1) dengan crude enzyme lipase              

Micrococcus sp.  L II 61) terhadap persentase kelarutan oil sludge. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh (biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1), crude enzyme 

lipase Micrococcus sp. L II 61, dan campuran biosurfaktan          

Acinetobacter sp. P2(1) dengan crude enzyme lipase Micrococcus sp. L II 61) 

terhadap persentase kelarutan oil sludge. 

2. Mengetahui perlakuan yang dapat memberikan hasil terbaik dalam melarutkan 

oil sludge. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah 

tentang persentase kelarutan oil sludge oleh biosurfaktan Acinetobacter sp. P2(1) 

dan crude enzyme lipase Micrococcus sp. L II 61. Informasi ini dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan dalam upaya pembersihan dan pengangkatan oil 

sludge dari dasar tangki-tangki penyimpanan minyak yang berbasis ramah 

lingkungan. 
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