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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada abad ke-21 ini, dengan kemajuan teknologi dan peningkatan populasi 

global, plastik dapat ditemukan di setiap aspek kehidupan. Plastik sintetis secara 

luas digunakan sebagai kemasan produk seperti: makanan, obat-obatan, kosmetik, 

detergen dan bahan kimia lainnya. Plastik yang digunakan di seluruh dunia 

sebagai kemasan mencapai 30%. Pemanfaatan dari plastik terus mengalami 

peningkatan hingga mencapai 12% per tahun. Plastik telah mengganti fungsi 

kertas dan produk-produk berbasis selulosa lain untuk kemasan, karena sifat fisik 

dan kimia plastik yang lebih baik seperti: lebih kuat, ringan, dan tahan terhadap 

air (Sabir, 2004). Jenis plastik yang paling banyak digunakan sebagai kemasan 

adalah polietilena (LDPE, MDPE, HDPE dan LLDPE), polipropilena (PP), 

polistirena (PS), polivinil-klorida (PVC), poliuretana (PUR), poli-(etilen 

tereftalat) (PET), poli-(butilen tereftalat) (PBT) dan nilon (Shah et al., 2008). 

Polietilena (PE) merupakan polimer komponen plastik yang stabil, terdiri dari 

monomer etilen rantai panjang. PE mengisi hingga 64% bagian dari semua plastik 

sintetis terutama yang digunakan untuk pembuatan kantong plastik, botol, dan 

kemasan sekali pakai (Byuntae et al., 1991). Polietilena tetap berada di 

lingkungan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan, PE tidak 

memiliki gugus fungsi (gugus hidroksi, keton, aldehid atau karbonil) yang 

dibutuhkan untuk proses biodegradasi oleh mikroba. Dengan demikian, polietilena 

akan terakumulasi di lingkungan sekitar 25 juta ton per tahun (Soni et al., 2009). 
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Sampah plastik di Surabaya mencapai 960.000 ton per tahun, data tahun 2006 

(Wawan, 2012). Berdasarkan data dari BPS tahun 2004, persentase sampah yang 

terangkut dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 41,28%, 

dibakar 35,59%, dikubur 7,97%, dibuang sembarangan (ke sungai, saluran, jalan, 

dsb.) sebesar 14,01% dan yang diolah (dikompos dan didaur ulang) hanya sebesar 

1,15% dari total sampah yang ada di kota.  

Polietilena (PE) adalah jenis plastik yang paling sering ditemukan dan 

merupakan ancaman utama bagi kehidupan laut. Belitan dan konsumsi secara 

tidak langsung dari sampah plastik ini membahayakan ratusan spesies. Terdapat 

beberapa laporan yang menunjukkan bahwa PE menyebabkan penyumbatan pada 

saluran pencernaan ikan, burung laut dan beberapa mamalia laut lainnya (Teuten 

et al., 2009; Secchi dan Zarzur, 1999; Spear et al., 1995). 

Namun demikian, pada penelitian terkini menunjukkan bahwa tingkat 

biodegradasi dari PE jenis low density polyethylene dapat ditingkatkan dengan 

adanya oksidasi sebelum proses biodegradasi (Chatterjee et al., 2010). Pada 

proses oksidasi ini dihasilkan gugus karbonil yang selanjutnya dapat 

dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk mendegradasi PE. Degradasi PE secara 

alami di lingkungan merupakan hasil proses sinergis antara degradasi foto-

oksidatif atau termo-oksidatif dengan aktivitas biologis (mikroorganisme). Ketika 

PE terkena paparan foto-oksidasi atau termo-oksidasi, berbagai produk seperti 

alkana, alkena, keton, aldehid, alkohol, asam karboksilat, keto-asam, asam 

dikarboksilat, lakton dan ester dilepaskan. Gabungan PE dengan biodegradable 

additives umumnya meningkatkan auto-oksidasi, mengurangi berat molekul 
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polimer dan selanjutnya mikroorganisme dengan mudah mendegradasi produk-

produk tersebut dan mengubahnya menjadi senyawa dengan berat molekul rendah 

(Tokiwa et al., 2009). 

Penelitian mengenai isolasi bakteri pendegradasi PE di berbagai negara cukup 

banyak dilakukan. Ghosh et al. (2013) mengemukakan bahwa bakteri 

pendegradasi plastik umumnya menghasilkan enzim oksigenase yang dapat 

menambahkan atom oksigen ke atom karbon rantai panjang molekul plastik. 

Enzim ini dapat mendestabilkan muatan listrik dari polimer plastik, selanjutnya 

plastik dapat didegradasi. Harshvardhan dan Jha (2013) melaporkan beberapa 

spesies bakteri laut dari perairan India mampu mendegradasi PE jenis low density 

polyethylene, spesies bakteri tersebut antara lain Kocuria palustris, Bacillus 

pumilus, dan Bacillus subtilis. Usha et al. (2011) juga melaporkan telah 

mendapatkan berbagai macam isolat mikroba pendegradasi PE dari tanah sampah 

Tamil Nadu, India. Isolat mikroba yang berhasil diisolasi antara lain dari 

kelompok aktinomisetes (Streptomyces sp.), bakteri (Pseudomonas sp., Bacillus 

sp., Staphylococcus sp.), dan kapang (Aspergillus sp.). 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan biodiversitas sangat tinggi dengan 

lingkungan yang mampu mendukung keberadaan mikroba pendegradasi PE. 

Namun demikian, penelitian mengenai isolasi bakteri pendegradasi plastik 

terutama PE masih minim dilakukan di Indonesia. Mikroba potensial 

pendegradasi plastik polietilena umumnya diisolasi dari tempat terdapatnya 

substrat polietilena. Pemilihan tampat sampling yang tepat dapat menunjang 

keberhasilan eksplorasi mikroba yang didapatkan (Ni’matuzahroh et al. , 2009) 
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Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Keputih menampung sampah yang 

dihasilkan di Kota Surabaya dan sekitarnya pada tahun 1970 sampai 2001 (Silas et 

al., 2014). Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya 

(2009), jumlah timbulan sampah Kota Surabaya mencapai 3.982,25 m3/hari. TPA 

Keputih memiliki luas lahan total 40,5 Ha dan mulai beroperasi pada tahun 1970 

dengan kapasitas tampungan sampah sampai dengan 386.458 m3. Operasional 

TPA Keputih resmi ditutup pada tahun 2001 (Silas et al., 2014). Namun demikian, 

timbunan sampah terutama plastik masih menetap di TPA Keputih. Selain itu, 

dapat dimungkinkan bahwa proses dekomposisi sampah oleh mikroorganisme 

masih aktif terjadi sampai saat ini. Isolasi bakteri pendegradasi PE dari TPA 

Keputih belum pernah dilakukan. Kondisi tersebut di atas sangat mendukung 

dilakukan penelitian mengenai isolasi dan identifikasi bakteri pendegradasi PE 

dari limbah plastik TPA.  

Kemampuan mikroba dalam mendegradasi bahan pencemar diindikasikan dari 

adanya respon pertumbuhan mikroba, peningkatan persentase degradasi bahan 

pencemar tersebut (Ni’matuzahroh et al., 2009). Selain itu, kemampuan 

mendegradasi suatu polimer dapat juga dipantau dari nilai index zona degradasi. 

Zona bening yang terbentuk menunjukkan kemampuan bakteri dalam 

mendepolimerisasi suatu polimer (Shah et al., 2008). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa jenis isolat bakteri pendegradasi polietilena yang berhasil diisolasi dari 

sampel limbah plastik di TPA Keputih? 

2. Berapakah nilai indeks zona degradasi polietilena (PE) oleh masing-masng 

isolat bakteri TPA Keputih dan berapakah nilai indeks zona degradasi PE 

tertinggi? 

3. Berapakah persentase degradasi PE oleh masing-masing isolat bakteri TPA 

Keputih setelah diinkubasi selama 14 hari dan berapakah persentase degradasi 

PE tertinggi? 

4. Berapa jumlah sel bakteri di awal dan akhir inkubasi dengan substrat PE dilihat 

dari nilai total plate count (TPC)? 

5. Apa nama genus dari tiga jenis isolat bakteri terpilih yang memiliki 

kemampuan tinggi dalam mendegradasi PE? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Keputih menampung sampah yang 

dihasilkan di Kota Surabaya dan sekitarnya pada tahun 1970 sampai 2001 dengan 

kapasitas tampungan sampah sampai dengan 386.458 m3 (Silas et al., 2014). 

Sampah yang tertimbun di TPA Keputih berupa material alami maupun sintetik. 

Komposisi sampah plastik di TPA Surabaya menurut Nikmah dan 

Warmadewanthi (2013) mencapai 12,94%. Pada TPA Keputih terjadi proses 

degradasi limbah plastik yang diindikasikan dengan adanya debris plastik atau 
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serpihan plastik yang hampir hancur. Uji biodegradasi dari suatu polimer menurut 

Shah et al. (2008) dapat diamati dari terbentuknya zona bening pada media 

selektif polietilena agar dan perubahan berat pada substrat uji setelah diinkubasi 

dengan isolat bakteri. Arutchelvi et al. (2006) berpendapat bahwa, proses 

biodegradasi dapat diamati melalui pengukuran respon pertumbuhan mikroba uji. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa bakteri pendegradasi PE 

dapat diisolasi dari limbah plastik di TPA Keputih dan mampu tumbuh pada 

media selektif PE yang ditandai beberapa indikator, antara lain: terbentuknya zona 

bening (zona index degradasi), persentase degradasi, dan respon pertumbuhan 

bakteri uji. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis kerja 

1. Terdapat beberapa jenis isolat bakteri pendegradasi PE yang berhasil diisolasi 

dari sampel limbah plastik di TPA Keputih. 

2. Jenis bakteri yang berbeda berpengaruh pada nilai indeks zona degradasi PE. 

3. Jenis bakteri yang berbeda berpengaruh pada persentase degradasi PE. 

4. Jenis bakteri yang berbeda akan memberikan respon pertumbuhan yang 

berbeda setelah inkubasi dengan substrat PE dilihat dari nilai TPC. 

5. Terdapat berbagai genus bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi PE 

dari sampel limbah plastik di TPA Keputih. 
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1.5 Tujuan penelitian 

1. Mengetahui jumlah jenis isolat bakteri pendegradasi PE yang berhasil diisolasi 

dari sampel limbah plastik di TPA Keputih. 

2. Mengetahui nilai indeks zona degradasi PE dari isolat bakteri yang berhasil 

diisolasi dari sampel limbah plastik di tempat pembuangan akhir Keputih dan 

nilai indeks zona degradasi tertinggi. 

3. Mengetahui persentase degradasi PE oleh masing-masing isolat bakteri TPA 

Keputih dan persentase degradasi tertinggi. 

4. Mengetahui respon pertumbuhan bakteri setelah inkubasi dengan substrat PE 

dilihat dari nilai TPC. 

5. Mengetahui nama genus dari tiga jenis isolat bakteri terpilih yang memiliki 

kemampuan mendegradasi PE dari sampel limbah plastik di TPA Keputih. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap keanekaragaman genus 

bakteri dengan potensi sebagai agen pendegradasi polietilena yang berada di 

Indonesia. Penelitian ini diharapkan juga dapat dikembangkan dalam penanganan 

limbah plastik khususnya berbahan baku polietilena. 
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