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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) atau hidrokarbon poliaromatik 

merupakan senyawa organik nonpolar yang terdiri dari dua atau lebih gabungan 

cincin benzene, bergabung secara linear, bersudut, atau mengelompok (Bayoumi, 

2004). PAH merupakan salah satu bahan pencemar berbahaya yang terkandung 

dalam minyak bumi (Marsaoli, 2004). PAH berbahaya karena bersifat mutagenik 

dan karsinogenik (Xue dan Warshawsky, 2005). Pencemaran PAH di Indonesia 

meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan minyak bumi untuk kegiatan 

industri maupun rumah tangga. Akibat kebutuhan minyak bumi yang terus 

meningkat, kegiatan ekplorasi minyak bumi pun meningkat. 

Kilang minyak adalah kegiatan mengolah minyak mentah menjadi pertamina 

solvent (pertasol), minyak tanah (kerosene), solar, dan residu. Kegiatan kilang 

minyak berpotensi menghasilkan limbah minyak dan berpotensi terjadi tumpahan 

minyak (oil spill) di wilayah kilang minyak (Sulistyono et al., 2012). Produksi 

kilang minyak bumi sebanyak 1000 barrel per hari akan menghasilkan limbah 

padat (lumpur minyak) lebih dari 2,6 barrel, sedangkan di Indonesia, produksi 

kilang menghasilkan minyak bumi sekitar 1,2 juta barrel per hari yang berarti 

menghasilkan limbah padat sebanyak 3120 barrel per hari dan dalam waktu satu 

tahun menghasilkan limbah sebanyak 1,3 juta barrel (Lasari, 2010). Limbah 

minyak bumi berupa lumpur minyak (oil sludge) terdiri dari senyawa hidrokarbon 
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yang merupakan hidrokarbon alifatik seperti alkana (n-normal, iso dan siklo) dan 

poliaromatik hidrokarbon (PAH) seperti naftaeno, benzene, naftalen, 

benzo(a)piren, air, unsur logam (As, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn, Ni, Cu) serta non 

hidrokarbon seperti senyawa nitrogen, sulfur, oksigen dan aspal (Connell dan 

Miller, 1995). Komposisi PAH dalam lumpur minyak di Indonesia mencapai 

13,24% (Yuliani, 2014). Lumpur minyak hasil pengilangan minyak menjadi 

sumber pencemaran lingkungan oleh PAH di Indonesia.  

Berbagai penanganan masalah lingkungan tercemar minyak di Indonesia telah 

dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi (Ahmad, 2012). Penanganan masalah 

lingkungan tercemar minyak secara fisika dan kimia membutuhkan waktu yang 

singkat, namun dapat menambah permasalahan lingkungan (Tuhuloula, 2011). 

Sementara itu, penanganan masalah lumpur minyak menggunakan 

mikroorganisme masih menyisakan residu PAH yang sulit diurai (Ni’matuzahroh 

et al., 2013). Perlu dicari isolat mikroba asal Indonesia yang mampu 

mendegradasi PAH guna mengatasi masalah tersebut. Mikroba asal Indonesia 

telah diisolasi dan diketahui berpotensi mendegradasi PAH diantaranya Bacillus 

subtilis 3KP, Pseudomonas putida T1-8, Micrococcus sp. L II 61, Acinetobacter 

sp. P(2)1, dan Actinobacillus sp. P3-7 (Ni’matuzahroh et al., 2009). 

Naftalen dan fenantren merupakan senyawa kelompok PAH yang sering 

digunakan dalam uji kemampuan degradasi PAH oleh mikroorganisme. Naftalen 

memiliki struktur yang sederhana dibandingkan dengan PAH lain, naftalen terdiri 

dari gabungan dua cincin benzene sedangkan fenantren terdiri dari gabungan tiga 

cincin benzene. Naftalen dan fenantren merupakan senyawa PAH dengan berat 
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molekul rendah (LMW-PAH) dan kelarutannya lebih tinggi dibandingkan PAH 

dengan berat molekul tinggi, sehingga kedua senyawa tersebut digunakan sebagai 

model substrat untuk mempelajari metabolisme PAH. 

Genus Bacillus memiliki kemampuan dalam mendegradasi PAH. Pada 

penelitian yang dilakukan Doddamani dan Ninnekar (2000), Bacillus sp. yang 

merupakan isolat dari tanah di India dapat menggunakan fenantren sebagai 

sumber karbon dan mendegradasi fenantren melalui jalur protocatechuate, selain 

itu Bacillus sp. juga dapat menggunakan naftalen, bifenil, antrasen, dan senyawa 

aromatik lain sebagai substrat pertumbuhan. Bacillus sp. diketahui memiliki 

enzim oxygenase ketika ditumbuhkan dalam media fenantren, sehingga diketahui 

bahwa enzim yang terbentuk merupakan enzim adaptif. Hasil penelitian 

Mukherjee dan Bordoloi (2012), Bacillus subtilis DM-04 yang merupakan isolat 

yang didapat dari tanah tercemar minyak mentah di wilayah timur laut India 

mampu mendegradasi senyawa monoaromatik lebih dari 65% dalam waktu 5 hari 

inkubasi. Bacillus subtilis DM-04 mampu mendegradasi benzene, toluene, 

ethylbenzene, dan xylene (BTEX) karena peran enzim dan biosurfaktan yang 

dihasilkan isolat. Hasil penelitian Lin et al. (2010), Bacillus fusiformis mampu 

mendegradasi naftalen lebih dari 99,1% dalam waktu 96 jam. Hasil penelitian 

Patowary et al. (2014), Bacillus pumilus KS2 asal India mampu mendegradasi 

PAH mulai dari struktur 2 cincin hingga 6 cincin.   

Proses biodegradasi PAH membutuhkan agen yang dapat menarik fase 

nonpolar (hidrokarbon) ke dalam fase air (tempat tumbuh mikroba). Rendahnya 

kelarutan PAH dalam air membatasi ketersediaan substrat (bioavailability) dan 
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efisiensi pada proses biodegradasi (Li dan Chen, 2009), sehingga digunakan 

biosurfaktan. Biosurfaktan dapat meningkatkan kelarutan hidrokarbon atau 

senyawa organik yang tidak larut (Van, 2006), mengantarkan substrat ke dalam 

sel dengan cara difusi (Li dan Chen, 2009), maupun memfasilitasi interaksi secara 

langsung antara sel bakteri dengan hidrokarbon. Bakteri mengembangkan tiga 

mekanisme transpor hidrokarbon ke dalam sel mikroba secara umum yaitu: (1) 

interaksi sel dengan hidrokarbon terlarut dalam fase air, (2) kontak langsung 

(perlekatan) sel dengan permukaan tetesan hidrokarbon yang lebih besar daripada 

sel mikroba, (3) interaksi sel dengan tetesan hidrokarbon yang teremulsi atau 

tersolubilisasi oleh bakteri (Fatimah, 2007).   

Bacillus subtilis merupakan salah satu bakteri penghasil biosurfaktan. 

Surfaktin adalah biosurfaktan yang termasuk lipopeptida diproduksi oleh Bacillus 

subtilis, surfaktin dapat meningkatkan biodegradasi senyawa aromatik sebesar 

41% (Moran et al., 2000, dalam Ward, 2010). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan Ni’matuzahroh et al. (2013), Bacillus subtilis 3KP yang ditumbuhkan 

pada media AMS dengan penambahan molase (4%) dan diinkubasi selama 3 hari, 

memiliki produk biosurfaktan sebesar 12,3 g/L. Bacillus subtilis 3KP berpotensi 

mendegradasi senyawa PAH, namun penelitian mengenai biodegradasi PAH oleh 

Bacillus subtilis 3KP belum pernah dilakukan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai 

biodegradasi PAH (naftalen dan fenantren) menggunakan isolat Bacillus subtilis 

3KP. Pada penelitian ini, peneliti memantau pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP 

selama 7 hari inkubasi, persentase degradasi PAH, serta mekanisme pengambilan 
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(mekanisme biodegradasi) PAH ke dalam sel oleh Bacillus subtilis 3KP dilihat 

dari tegangan permukaan, aktivitas emulsifikasi, dan perlekatan sel bakteri pada 

substrat (naftalen dan fenantren). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana respons pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP pada substrat 

naftalen dilihat dari nilai TPC? 

2. Bagaimana respons pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP pada substrat 

fenantren dilihat dari nilai TPC? 

3. Berapakah persentase degradasi naftalen dan fenantren oleh Bacillus 

subtilis 3KP pada akhir waktu inkubasi? 

4. Bagaimana mekanisme biodegradasi naftalen dan fenantren oleh Bacillus 

subtilis 3KP jika dilihat dari nilai aktivitas emulsifikasi (AE), tegangan 

permukaan (TP), dan perlekatan bakteri pada hidrokarbon (BATH)? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui respons pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP pada 

substrat naftalen dilihat dari nilai TPC  

2. Untuk mengetahui respons pertumbuhan Bacillus subtilis 3KP pada 

substrat fenantren dilihat dari nilai TPC  

3. Untuk mengetahui presentase degradasi naftalen dan fenantren oleh 

Bacillus subtilis 3KP pada akhir waktu inkubasi 
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4. Untuk mengetahui mekanisme biodegradasi naftalen dan fenantren oleh 

Bacillus subtilis 3KP jika dillihat dari nilai aktivitas emulsifikasi (AE), 

tegangan permukaan (TP), dan perlekatan bakteri pada hidrokarbon 

(BATH) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang pertumbuhan 

dan mekanisme biodegradasi Bacillus subtilis 3KP pada substrat naftalen dan 

fenantren, serta pemanfaatan Bacillus subtilis 3KP sebagai agen biodegradasi dan 

bioremediasi hidrokarbon poliaromatik di lingkungan tercemar. 

 

1.5 Asumsi Penelitian 

Naftalen dan fenantren merupakan kelompok bahan pencemar yang sulit 

terdegradasi, bersifat nonpolar, dan memiliki kelarutan yang rendah dalam air. 

Naftalen dan fenantren terdiri dari gabungan cincin benzene yang unsurnya dapat 

digunakan sebagai sumber karbon oleh mikroba. Dari penelitian sebelumnya, 

diketahui bahwa Genus Bacillus mampu tumbuh dan mendegradasi senyawa 

monoaromatik maupun poliaromatik (Doddamani dan Ninnekar, 2000; Mukherjee 

dan Bordoloi, 2012; Lin et al., 2010; Patowary et al., 2014), sehingga dapat 

diasumsikan bahwa, Bacillus subtilis 3KP mampu tumbuh dan berkembang biak 

dengan menggunakan substrat naftalen maupun fenantren sebagai sumber karbon. 

Namun, akses Bacillus subtilis 3KP dalam mengambil substrat terbatas karena 

kelarutan substrat yang rendah.  
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Kelarutan substrat mempengaruhi ketersediaan karbon dalam air (tempat 

pertumbuhan bakteri), sehingga Bacillus subtilis 3KP akan berupaya dalam 

mengakses substrat tersebut. Mekanisme yang dikembangkan Bacillus subtilis 

3KP dalam mengakses substrat hidrokarbon antara lain melepas biosurfaktan 

ekstraseluler dan melekat pada substrat hidrokarbon. Dengan demikian, substrat 

dapat berinteraksi dengan sel dan biodegradasi naftalen dan fenantren terjadi. 
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