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ABSTRAK  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi jenis perlakuan 

(penambahan konsorsium bakteri dan bulking agent) serta waktu inkubasi 

terhadap degradasi oil sludge di tanah. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental dengan rancangan penelitian pola faktorial 4 x 5 dengan tiga kali 

ulangan. Perlakuan terdiri dari dua faktor, yaitu : variasi perlakuan (K (tanpa 

penambahan konsorsium bakteri dan bulking agent), B (penambahan konsorsium 

bakteri), G (penambahan bulking agent), dan BG (penambahan konsorsium 

bakteri dan bulking agent)) dan waktu inkubasi yang digunakan adalah 0, 2, 4, 6, 

dan 8 minggu. Parameter yang diukur untuk mengetahui keberhasilan degradasi 

oil sludge adalah jumlah total bakteri (CFU/g-tanah), kadar residu TPH oil sludge 

(g/g-tanah) dan pH tanah perlakuan. Data rata – rata jumlah total bakteri (CFU/g-

tanah) dianalisis menggunakan uji Brown-Forsythe dan dilanjutkan dengan uji 

Games-Howell, sedangkan data kadar residu TPH oil sludge (g/g-tanah) dianalisis 

dengan Two Way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variasi jenis perlakuan dan kombinasi variasi jenis perlakuan 

dengan lama waktu inkubasi berpengaruh terhadap jumlah total bakteri (CFU/g-

tanah) dan kadar residu TPH oil sludge (g/g-tanah). Lama waktu inkubasi 

berpengaruh terhadap kadar residu TPH oil sludge namun tidak berpengaruh 

terhadap jumlah total bakteri. Hasil tertinggi variasi jenis perlakuan (penambahan 

konsorsium bakteri dan bulking agent) adalah perlakuan BG (penambahan 

konsorsium bakteri dan bulking agent) dengan jumlah total bakteri sebesar 15,35 

± 0,56 CFU/g-tanah dan kadar residu TPH oil sludge 0,0098 ± 0,001 g/g-tanah. 

Lama waktu inkubasi yang terbaik yaitu 8 minggu dengan kadar residu 0,008 

±0,0006 g/g tanah. Kombinasi dengan jumlah total bakteri tertinggi adalah BM2 

(penambahan konsorsium bakteri dan waktu inkubasi 2 minggu) yaitu sebesar 

19,54 ± 1,72 CFU/g-tanah, sedangkan kombinasi dengan kadar residu TPH oil 

sludge terendah adalah BGM8 (penambahan bakteri dan bulking agent dengan 

waktu inkubasi 8 minggu) yaitu sebesar 0,006 ± 0,001 g/g tanah.  

 

 

Kata kunci : biodegradasi, jumlah total bakteri, kadar residu TPH oil sludge,                

oil sludge, variasi perlakuan, lama waktu inkubasi 
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