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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 

bakteri Micrococcus sp. L II 61 dan lama waktu inkubasi terhadap jumlah total 

bakteri (CFU/mL), pH dan persentase degradasi oil sludge (%). Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental menggunakan rancangan faktorial 4x4 yang 

terdiri atas 4 level konsentrasi bakteri Micrococcus sp. L II 61 dan 4 level lama 

waktu inkubasi dengan tiga kali pengulangan. Uji biodegradasi oil sludge 

dilakukan dengan metode bioslurry menggunakan aerator. Hasil biodegradasi 

dideteksi dengan menggunakan metode gravimetri. Parameter yang diukur adalah 

jumlah total bakteri (CFU/mL), nilai pH dan persentase degradasi oil sludge (%). 

Data rata-rata log jumlah total bakteri (CFU/mL) dan nilai pH diuji menggunakan 

Two-Way Analysis of Varians Test (α=0,05) lalu dilanjutkan dengan uji Duncan. 

Sedangkan data persentase degradasi oil sludge (%) diuji menggunakan uji 

Brown-Forsythe (α=0,05) lalu dilanjutkan dengan uji Games-Howell. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variasi konsentrasi bakteri  Micrococcus sp. L II 

61 berpengaruh terhadap jumlah total bakteri (CFU/mL) dan persentase degradasi 

oil sludge, namun tidak berpengaruh terhadap nilai pH. Variasi lama waktu 

inkubasi berpengaruh terhadap jumlah total bakteri (CFU/mL) dan persentase 

degradasi oil sludge, namun tidak berpengaruh terhadap nilai pH. Kombinasi 

konsentrasi bakteri Micrococcus sp. L II 61 dan lama waktu inkubasi berpengaruh 

terhadap jumlah total bakteri (CFU/mL), nilai pH dan persentase degradasi oil 

sludge (%). Kombinasi terbaik adalah konsentrasi bakteri Micrococcus sp. L II 61 

4% yang diinkubasi selama 4 minggu dengan jumlah total bakteri tertinggi 

sebesar 19,16 ± 0,61 CFU/mL, nilai pH terendah sebesar 5,30 ± 0,0 dan 

persentase degradasi oil sludge tertinggi sebesar 98,81 ± 0,17 %. 

 

Kata kunci: Biodegradasi, Oil Sludge, Micrococcus sp. L II 61, Konsentrasi 

Bakteri, Waktu Inkubasi 
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