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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variasi konsentrasi bakteri 

Bacillus subtilis 3 KP dan waktu inkubasi terhadap jumlah total bakteri (CFU/mL), 

pH dan persentase biodegradasi oil sludge (%). Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental menggunakan rancangan faktorial 4x4 dengan tiga kali ulangan. Oil 

sludge diperoleh dari kilang minyak Pertamina Balongan, Jawa Tengah. Uji 

biodegradasi oil sludge dilakukan dengan metode bioslurry yang dikombinasikan 

dengan aerasi. Hasil biodegradasi oil sludge dianalisis menggunakan metode 

gravimetri. Parameter yang diukur untuk mengetahui keberhasilan biodegradasi 

adalah jumlah total bakteri (CFU/mL), persentase biodegradasi oil sludge (%), dan 

pH kultur. Data rata-rata log jumlah total bakteri (CFU/mL) dan persentase 

biodegradasi oil sludge (%) dianalisis menggunakan uji Two-way ANOVA (p=0,05) 

dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Sedangkan data pH kultur dianalisis secara 

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keasaman setiap kultur 

mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Variasi konsentrasi bakteri tidak 

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

oil sludge (%). Sedangkan variasi waktu inkubasi berpengaruh terhadap jumlah 

total bakteri (CFU/mL) dan persentase biodegradasi oil sludge (%). Interaksi antara 

konsentrasi bakteri dan waktu inkubasi berpengaruh terhadap jumlah total bakteri 

(CFU/mL) dan persentase biodegradasi oil slduge (%). Pada interaksi antara 

perlakuan konsentrasi bakteri 4% dan waktu inkubasi empat minggu merupakan 

kombinasi yang terbaik dalam mendegradasi oil sludge dengan capaian sebesar 

96,99 %.  
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