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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik produk 
biosurfaktan bakteri Bacillus subtilis 3KP, Pseudomonas putida T1-8, 
Micrococcus sp. L II 61 dan Acinetobacter sp. P 2(1), mengetahui pengaruh 
kombinasi antara jenis produk biosurfaktan dan lama waktu kontak terhadap 
kelarutan crude oil pada kain nonwoven dan untuk mengetahui kombinasi yang 
menunjukkan hasil kelarutan crude oil paling baik. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimental rancangan faktorial 6 x 3. Jenis produk biosurfaktan yang 
digunakan adalah produk dari keempat bakteri diatas dimana tween-20 sebagai 
kontrol positif dan aquades sebagai kontol negatif, sedangkan lama waktu kontak 
adalah 12 jam, 24 jam dan 36 jam. Produksi biosurfaktan dilakukan dalam media 
Air Mineral Sintetis (AMS) yang dicampur dengan molase 2% selama empat hari 
inkubasi. Karakterisasi produk biosurfaktan dilakukan dengan mengukur tegangan 
permukaan (TP)( mN/m ) dan aktivitas emulsifikasi (AE)(%). Uji kelarutan 
dilakukan dengan mencampurkan 10 mL produk biosurfaktan dan kain nonwoven 
yang mengandung crude oil ke botol 50 mL kemudian di shaker. Crude oil yang 
terlarut diekstraksi menggunakan n-heksana kemudian dihitung dengan metode 
gravimetri. Hasil kelarutan kemuadian dianalisis menggunakan analisis statistik 
ANOVA dua arah dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil karakterisasi 
menunjukkan produk Bacillus subtilis 3KP memiliki TP 55,8±0.87 mN/m, AE 
30,9±8,02% pada 1 jam dan 20,9±3,66% pada 24 jam; Pseudomonas putida T1-8 
memiliki TP 43,4±0,46 mN/m, AE 35,2±10,87% pada 1 jam dan 27,1±13,12% 
pada 24 jam; Micrococcus sp. L II 61 memiliki TP 55,3±3,11 mN/m, AE 
23,6±10,05% pada 1 jam dan 20,8±6,78% pada 24 jam; Acinetobacter sp. P 2(1) 
memiliki TP 55,8±2,79 mN/m, AE sebesar 9±2,57% pada 1 jam dan 10,1±1,19% 
pada 24 jam. Kombinasi jenis produk biosurfaktan dan lama waktu kontak 
berpengaruh terhadap kelarutan crude oil pada kain nonwoven. Kombinasi yang 
menunjukkan hasil kelarutan crude oil paling baik adalah Acinetobacter sp. P 2(1) 
pada waktu 24 jam yaitu sebesar 65,3%. 
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