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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Rumah Sakit 

 Fasilitas kesehatan adalah tempat yang menyediakan layanan kesehatan 

secara medis bagi masyarakat meliputi Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dan lain-

lain. Rumah sakit merupakan tempat penyelenggara upaya kesehatan dalam 

memelihara, dan meningkatkan, derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat 

(Mariyana, 2015). Kegiatan operasional Rumah sakit tentunya menghasilkan 

limbah seperti limbah padat, cair maupun gas yang dapat merugikan atau 

menurunkan kualitas lingkungan (pencemaran) yang ada di sekitarnya. 

Pencemaran akibat limbah Rumah sakit dapat menjadi masalah yang besar apabila 

limbah tersebut langsung dibuang ke badan air atau lingkungan sekitar tanpa 

pengolahan yang optimal (Mariyana, 2015). 

2.1.1 Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

 Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah salah 

satu Rumah sakit swasta yang berada di lingkungan padat penduduk di kota 

Malang, dan tergolong ke dalam Rumah sakit yang memiliki standar mutu yang 

baik dengan penyediaan fasilitas peralatan lengkap, dan tenaga medis yang 

profesional. Rumah sakit UMM selalu menghasilkan banyak limbah cair dari 

proses kegiatan operasional Rumah sakit baik medis maupun non medis. 

Penanganan dalam segi pengolahan limbah, Rumah sakit UMM sudah memiliki 

IPAL sendiri dengan jenis Rotating Biological Contactor (RBC) yang nampak 

terawat, dan baik sejak tahun 2012.  
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2.2 Limbah Rumah Sakit  

 Rumah sakit memiliki kewajiban untuk mengolah limbah yang dihasilkan 

baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah cair adalah semua bahan buangan 

berbentuk cair yang mengandung mikroorgnisme patogen, bahan kimia beraacun, 

dan bahan radioaktivitas (Kepmen LH No 58 Tahun 1995). Berdasarkan sifaat 

yang dimiliki, karakterstik limbah organik dibagi menjadi tiga yaitu fisika, kimia, 

dan biologii. Karakteristik fisika meliputi padatan total, kekeruhan, bau, suhu, dan 

warna; karakteristik biologi dengan melihat golongan mikroorganisme (patogeen 

atau tidak); serta karakteristik kimia meliputi protein, karbohidratt, dan minyak 

(Doraja, 2012). 

2.2.1 Jenis dan Sumber Air Limbah 

 Jenis air limbah yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dapat 

dikelompokkan diantaranya adalah air limbah domestik, air limbah klinis, air 

limbah laboratorium, dan radioaktif. Sumber yang menghaslkan air limbh 

diantaranya adalah unit pelaynan medis, dan non medis. Unit penunjang 

pelayanan medis terdiri atas laboratorium, radiologi, farmasi, dan kamar jenasah; 

sedangkan unit penunjang pelayanan non medis terdiri atas laundry, dapur gizi; 

fasilitas umum seperti masjid, kantin, administrasi, dan lain lain (Kementerian 

Kesehatan RI, 2011). 

 

2.2.2 Karakteristik Air Limbah Rumah Sakit 

 Hasil analisa terhadap berberapa contoh air limbah Rumah sakit, 

prosentase tertinggi adalah limbah domestik sedangkan sisanya adalah limbah 
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yang terkontaminasi oleh agen infeksius kultur mikroorganisme, darah, dan lain-

lain yang padaa umumnya menganndung senyawa pencemar orgnik tinggi, dan 

dapat diolah secaraa biologis. Air limbah yang berasal dari laboratorium biasanya 

banyak mengandung logam berat yang dapat mengganggu proses pengolahannya, 

sehhingga perlu dilakukan pengollahan awal secara kimia fisika terlebih dahulu, 

selanjutnya air olahannya dialiirkan ke Installasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Sifat, dan karakteristik air limbah sangat menentukan di dalam pemilihan sistem 

pengolahan air limbah, terutama pada kualitas air limbah yang meliputi parameter 

seperti pH, COD, BOD (Priadie, 2012).  

 

2.2.3 Standart Baku Mutu Limbah Rumah Sakit 

 Baku mutu limbah cair Rumah sakit adalah suatu batas maksimal limbah 

cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu kegiatan Rumah sakit. 

Keputuusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KEPMENLH) No. 58 tahunn 

1995, tentanng baku mutu limbah cair bagi kegiatan Rumahh sakit adalah: 

Tabel 2.2.3.(a). KEPMENLH No. 58/1995/Baku Mutu Limbah Rumah sakit 

Parameter Kadar Maksimum 

FISIKA  
Suhu 300 C 
KIMIA  
pH 6 - 9 
BOD5 30 mg/L 
COD 80 mg/L 
TSS 30 mg/L 
NH3 Bebas 0,1 mg/L 
PO4 2 mg/L 
MIKROBIOLOGIK  
MPN – Kuman Golongan Koli/ 100 mL 10.000 

(Sumber: KEMENLH No. 58/1995/Baku Mutu Limbah Rumah Sakit) 
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 Hasil keputusan menteri lingkungan hidup terkait limbah Rumah sakit 

juga diatur bergantung dari daerah asal limbah setempat yaitu seperti menurut 

Pergub Jatim No. 72 tahun 2013 tentang baku mutu lmbah cair Rumah sakit, 

yaitu: 

Tabel 2.2.3.(b). PERGUB JATIM No. 72/2013/ tentang Baku Mutu Limbah 

Cair Rumah sakit 

 
BAKU MUTU LIMBAH CAIR 

UNTUK KEGIATAN RUMAH SAKIT 

Volume Limbah Cair Maksimum 500 L / (Orang/hari) 

Parameter Kadar Maksimum 

Suhu 300 C 
pH 6 - 9 
BOD5 30 mg/L 
COD 80 mg/L 
TSS 30 mg/L 
NH3-N Bebas 0,1 mg/L 
PO4 2 mg/L 
MPN – Kuman Golongan Koli/ 100 mL 10.000 
(Sumber: PERGUB JATIM No. 72/2013/ Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit ) 

 

2.3 Pengolahan Air Limbah dengan Proses Biologis 

 Pengloahan limbah cair Rumah sakit merupakan bagian yang berfungsi 

untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan, sehingga 

diperlukan penanganan yang baik, dan benar melalui Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL). Menurut Kementerian Kesehatan RI (2011) IPAL fasilitas 

pelayanan kesehatan adalah bangunan air yang berguna untuk mengolah air 

limbah yang berasal dari kegiatan operasional di fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung dalam limbah tersebut 

sehingga dapat memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. 

 Prosess pengolahan air limbah khususnya yang mengandung polutan 

organik, teknlogi yang digunkaan mayoritas menggunakan aktfitas 
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mikroorganisme dalam menguraikannya. Salah satu cara untuk mendegradasi 

limbah yang ramah lingkungan adalah dengan cara biologis yang biasanya 

termasuk ke dalam pengolahan sekunder. Prinsiip pengolahan biologis adalah 

pemanfaatan aktivitaas mikroorgansme seperti bakteri, fungi, dan protozoaa. 

Mikroorganisme menguraikan limbah organik yang mengandung minyak, lemak, 

karbohidrat, protein, hidrokarbon, dan fenol menjadi senyawa organik sederhana 

dengan mengonversinya menjadi CO2, CH4, H2, H2S, air, serta energi yang 

diperuntukkan bagi proses pertumbuhan, dan reproduksinya (Retnosari, 2013).  

 Proses pengolahan air limbah secara biologis tersebut dapat dilakukan 

pada kondisi aerobik, anaerobiik maupun kombinasi antara anaerobik, dan 

aerobik. Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yakni proses biologis dengan 

biakan tersuspensi (suspended culture), biakan melekat (attached culture), dan 

sistem lagoon atau kollam (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Proses biologis 

dengan biakan melekat yakni proses pengolahan limbah dimana mikroorganisme 

yang digunakan dibiakkan pada suatu media sehingga mikroorganisme tersebut 

melekat pada permukaan media. Proses ini disebut juga dengan proses film 

mikrobiologis atau proses biofilm. Adapun contoh teknologi pengolahan air 

limbah dengan cara ini salah satunya adalah reaktor kontak biologis putar 

(Rotating Biological Contactor atau RBC) (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

 

2.4 Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit dengan RBC 

 Pengolahan air limbah pada umumnya dilakukan dengan menggunakan 

proses biologi, yaitu proses yang paling efektif apabila dibandingkan dengan 
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metode kimia, dan fisika. Metode pengolahan Rotating Biological Contactor 

(RBC) merupakan proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan proses 

mikroorganisme secara aerob, dan memerlukan mikroorganisme yang cocok 

untuk menguraikan bahan organik yang terkandung di dalamnya (Resel, 2015). 

Prinsip kerjanya yakni air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan 

dengan lapisan mikroorganisme (biofilm) yang melekat pada permukaan media di 

dalam suatu reaktor.  

2.4.1 Proses Pengolahan Limbah Secara Aerob 

 Proses aerob merupakan proses dimana terdapat oksigen terlarut. Oksidasi 

bahan organik dilakukan menggunakan molekul oksigen sebagai aseptor elektron 

akhir dan menjadi proses utama penghasil energi kimia untuk mikroorganisme, 

adapun salah satu pengolahan limbah cair secara aerobik adalah RBC. Senyawa-

senyawa organik yang terdapat dalam limbah cair dapat dipecahkan oleh 

mikroorganisme aerobik dalam suasana aerobik menjadi senyawa yang tidak 

mencemari. Reaksi yang terjadi pada proses aerob sebagai berikut: 

Zat organik + Mikroba + O2 -> Sisa mikroba + CO2 + H2O + energi. 

Adapun penguraian ini terjadi dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Oksidasi sebagian limbah menjadi produk akhir untuk mendapatkan energi 

untuk pemeliharaan sel serta pembentukan serat-serat sel baru. 

CHONS + O2 + bakteri aerob -> CO2 + H2O + NH3 + Produk akhir lain + 

Energi 

2. Sebagian limbah diubah menjadi jaringan sel baru dengan menggunakan 

sebagian energi yang dilepaskan selama oksidasi. 
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CHONS + O2 + bakteri aerob + Energi -> C5H7NO2 

3. Sel-sel baru akhirnya memakan selnya sendiri untuk mendapatkan energi 

untuk pemeliharaan sel. 

C5H7NO2 + 5O2 -> 5CO2 + 2H2O + Energi 

 Kecepatan reaksi suatu oksidasi aerobik tidak dapat diubah sedemikian 

besar, namun dengan menyediakan populasi mikroorganisme yang banyak maka 

akan memungkinkan untuk mencapai kecepatan pemisahan material organik 

menjadi lebih besar. Populasi mikroba yang lebih besar memberikan kesempatan 

berlangsungnya adsorpsi awal terhadap koloidal, dan organik-organik terlarut 

disertai dengan sintesis sel-sel baru, sehingga setelah waktu kontak yang relatif 

pendek sisa kandungan zat organik dalam larutan tersebut tinggal sedikit. Material 

organik yang terabsorpsi kemudian dioksidasi menjadi produk akhir secara 

aerobik (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

2.4.2 Proses Pengolahan Air Limbah Sistem RBC 

 Secara garis besar proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC 

terdiri dari bak pemisah pasir, bak pengendap awal, bak kontrol aliran, 

reaktor/kontaktor biologis putar (RBC), Bak pengendap akhir, bak khlorinasi, 

serta unit pengolahan lumpur. Diagram proses pengolahan air limbah dengan 

sistem RBC adalah seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 2.4.2.(a). Proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC 

(Sumber: Sholichin, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.2.(b). Proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC di 

Rumah sakit UMM 
(Sumber: Data IPAL Rumah sakit UMM, 2015) 

 

 Reaktor kontak biologis putar atau Rotating Biological Contactor (RBC) 

merupakan adaptasi dari proses pengolahan air limbah dengan biakan melekat 
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(attached growth) dengan pengolahan limbah secara biologis. Media yang dipakai 

berupa piringan (disk) tipis berbentuk bulat yang dipasang berjajar-jajar dalam 

suatu poros yang terbuat dari baja, selanjutnya diputar di dalam reaktor khusus, 

yang di dalamnya dialiri air limbah secara continue. (Sholichin, 2012). 

 Secara umum modul RBC terdiri atas 4 sampai 5 modul (tahap) yang 

dipasang seri untuk mendapatkan proses nitrifikasi yang sempurna. Adapun 

modul yang berada di Rumah sakit UMM berjumlah 4 modul. Modul-modul 

tersebut diputar dalam keadaan sebagian tercelup yakni sekitar 40% dari diameter 

disk. Kira-kira 95 % dari seluruh permukaan media secara bergantian tercelup ke 

dalam air limbah, dan berada di atas permukaan air limbah (udara) (Sholichin, 

2012). Disk atau piringan biologis mulanya dioperasikan selama kurang lebih 

tujuh hari untuk proses pembenihan, kemudian air buangan dimasukkan ke dalam 

reactor sehingga mikroorganisme aerobik akan terus tumbuh, dan berkembang 

dengan sendirinya, dan membentuk suatu lapisan (film) biologis. Film biologis 

tersebut terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme, mikroorganisme yang tumbuh 

inilah yang akan mengambil zat organik dalam air limbah, dan mengambil 

oksigen dari udara untuk menunjang proses metabolismenya kemudian 

menguraikan senyawa organnik yang ada di dalam air limbaah tersebut. 

(Sholichin, 2012). Adapun untuk mempercepat penumbuhan dapat ditambahkan 

nutrisi sebagai sumber zat organik. 
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Gambar 2.4.2.1. Bak Reaktor RBC Rumah Sakit UMM 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2.4.3 Pertumbuhan Mikroorganisme (Biofilm) di dalam Reaktor RBC   

 Biofilm merupakan bentuk pertahanan dari mikroorganisme terhadap 

ancaman fisis, kimiawi, maupun biologis. Pembentukan biofilm merupakan 

bagian dari siklus hidup mikroba, dan juga faktor penting kemampuan bertahan 

mikroba di berbagai jenis kondisi lingkungan. Pada saat biofilm yang melekat 

pada media yang berupa piringan tipis tersebut tercelup ke dalam air limbah, 

mikroorganisme menyerap senyawa organik yang ada dalam air limbah yang 

mengalir pada permukaan biofilm, dan pada saat biofilm berada di atas permukaan 

air, mikroorganisme menyerap okigen dari udara atau oksigen yang terlarut dalam 

air untuk menguraikan senyawa organik. Material organik dalam air tersebut 

bersama-sama dengan oksigen dan nutrien, akan terdifusi kedalam biofilm dan 

teroksidasi oleh mikroorganisme heterotrop. Proses oksidasi oleh bakteri 

heterotrop menghasilkan energi dan senyawa organik yang akan digunakan 

mikroorganisme untuk proses perkembangbiakan atau metabolisme. Secara 
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sederhana proses penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme di dalam 

RBC dapat digambarkan seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.3. Mekanisme Proses Penguraian Senyawa Organik Oleh 

Mikroorganisme di dalam RBC. 
(Sumber : Sholichin, 2012) 

  Pada gambar 2.4.3 menunjukkan suatu sistem biofilm yang yang terdiri 

dari medium penyangga, biofilm yang melekat pada medium, lapisan air limbah 

dan lapisan udara yang terletak diluar. Senyawa polutan yang ada di dalam air 

limbah misalnya senyawa organik (BOD COD), ammonia, fosfor, dan lainnya 

akan terdifusi ke dalam biofilm yang melekat pada permukaan medium 

(Sholichin, 2012). Saat yang bersamaan dengan menggunakan oksigen yang 

terlarut di dalam air limbah senyawa polutan tersebut akan diuraikan oleh 

mikroorganisme yang ada di dalam biofilm, dan energi yang dihasilhan akan 

diubah menjadi biomasa. Bertambahnya jumlah oksigen, dan jumlah 

mikroorganisme pengurai akan membantu proses penguraian senyawa organik. 

Semakin bertambahnya sirkulasi juga dapat membantu proses penurunan senyawa 

organik, karena lebih lamanya kontak senyawa oganik dengan lapisan biofilm, 
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sehingga nilai BOD, COD, TSS, minyak, dan lemak mengalami penurunan 

(Agustina, 2016). 

  

2.4.4 Kendala Pada Sistem RBC 

 Sistem RBC pada masa ini sudah banyak dipergunakan dalam aneka 

olahan limbah, selain operasional sistem perawatannya cukup mudah, namun juga 

terdapat beberapa kendala yang kerap terjadi pada modul RBC ketika 

perawatannya kurang baik. Menurut Solichin (2012) indikasi masalah yang 

ditemukan pada modul RBC seperti kualitas air hasil olahan kurang baik 

 Indikasi yang dapat dilihat dari hasil data observasi di Rumah sakit UMM 

yakni hasil data effluent limbah yang tidak sesuai dengan syarat baku mutu yang 

sudah ditetapkan. Menurut data hasil analisa effluent rutin limbah cair Rumah 

sakit UMM selama setahun terakhir, yaitu mulai Januari 2017 sampai Januari 

2018, terhitung bahwa dari 13 bulan tersebut, 7 bulan diantaranya menyatakan 

kelebihan kadar PO4 (fosfat) dari standar baku mutu lingkungan (lampiran 2). 

Naik turunnya grafik hasil data menunjukan ketidakstabilan dalam penanganan 

limbah meskipun beberapa parameter lain seperti BOD, COD, pH, dan lain lain 

sudah cukup memenuhi syarat. Adapun gangguan tersebut dapat disebabkan 

karena terjadinya fluktuasi beban zat organik yang sangat besar, serta perubahan 

sifat atau karakteristik limbah. Berdasarkan observasi, Rumah sakit UMM belum 

memiliki bak ekualisasi sendiri untuk penampungan awal limbah cucian atau 

aktifitas laundry, sehingga buangan senyawa dari deterjen kemungkinan tidak 

terdegradasi sebelumnya secara optimal, dan mengakibatkan tingginya fosfat. 



22 

 

 

 

Tingginya nilai fosfat pada effluent limbah Rumah sakit UMM juga kerap terjadi 

pada IPAL Rumah sakit lainnya, baik akibat kegiatan cuci maupun lainnya.  

 Menurut Maslahat (2010) deterjen memberikan kontribusi fosfat sekitar 

50% dari seluruh fosfat yang berada di perairan. Kandungan zat pemutih dalam 

deterjen juga sangat meminimalkan angka biodegradasi pada seluruh konsentrasi 

senyawa pada deterjen yaitu alkil benzena sulfonat linier (LAS). Senyawa yang 

bersifat memutihkan tersebut umumnya menghambat pertumbuhan mikroba 

bahkan mematikannya. Terhambatnya pertumbuhan mikroba menyebabkan 

produksi enzim pendegradasipun menurun, sehingga kemampuan degradasi zat 

organik pada air limbah akan lebih rendah. Akumulasi deterjen dalam perairan 

dapat meningkatkan harga Chemical Oxygen Demand (COD), dan Biologycal 

Oxygen Demand (BOD). 

 Menurut Maslahat (2010) fosfat dalam deterjen dapat diurai dengan baik 

oleh beberapa bakteri, contohnya Pseudomonas sp. Penelitian Wignyanto, (2002) 

dalam Maslahat, 2010) juga membuktikan bahwa LAS dapat diuraikan oleh 

bakteri Staphylococcus epidermis, Enterobacter gergoviae, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas facili, Pseudomonas fluoroscens, Pseudomonas putida, dan 

lainnya. Telah banyak uji biokimia yang menyatakan keunggulan Pseudomonas 

dalam mengurai fosfat, sehingga pengecekan kelimpahan Pseudomonas sp. pada 

reaktor biologis juga dapat menjadi acuan solusi permasalahan ini agar 

selanjutnya dapat ditindak lanjuti apakah diperlukannya penambahan isolat 

Pseudomonas sp.  
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2.5 Bakteri  

 Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pengolahan limbah 

dengan sistem RBC adalah bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu 

yang menggunakan bahan organik, dan anorganik sebagai makanannya 

(Retnosari, 2013). Bakteri dapat dibedakan menurut bentuuknya, yang terkadang 

juga tercermmin pada namanya. Jenis bakteri tertentu dapat menunjukkan bentuk, 

dan ukuran sesuai dengan keadaan lingkungan. Ciri-ciri bakteri adalah sifatnya 

yang dapat tumbuh, dan bertambah banyak dalam kelompok; berbentuk rantai 

atau benang; memiliki koloni yang berwarna, dan berkilau atau tidak; halus atau 

kasar; metabolisme aerob, atau anaerob; dan membutuhkan media tertentu untuk 

mengkultur dengan menghasilkan asam atau gas. Sifat-sifat ini berguna untuk 

mengidentifikasi bakteri, selain dari hasil pewarnaan. Bakteri pada umumnya 

memiliki ukuran berkisar 0,5-1,0 x 2,0-5,0 µm. Bakteri memiliki banyak bentuk, 

oleh karena itu bakteri dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu kokus (bulat 

atau oval), basil (batang), dan spiral (Wahyuningsih, 2017). 

2.5.1 Peran Bakteri dalam Mendegradasi Air Limbah  

 Terdapat dua pendekatan utama dalam proses biodegradasi limbah cair, 

yaitu seeding, dan modifikasi lingkungan. Seeding adalah inokulasi mikroba dari 

IPAL atau lingkungan mikroba itu sendiri, maupun dari luar lokasi yang tercemar 

(indigenous), sedangkan modifikasi lingkungan bertujuan untuk meningkatkan 

aktivitas metabolisme mikroba dengan penambahan nutrisi, terutama yang 

mengandung nitrogen, dan fosfor, sebagai penunjang pertumbuhan mikroba. Pada 

umumnya seeding dilakukan dengan menggunakan paket mikroba komersial 
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(commercial seed) yang belum tentu sesuai dengan karakteristik limbah yang akan 

diolah (Mayanti, 2010). Sehingga dalam penggunaan mikroba haruslah 

disesuaikan pula dengan karakteristik limbah yang ada. 

 Beberapa mikroorganisme berfungsi untuk mengurai senyawa organik 

dalam limbah, sehingga dalam jangka waktu tertentu kandungan senyawa organik 

pada limbah akan menurun (Agustina, 2016). Bakteri merupakan organisme yang 

mempunyai penyebaran terluas di alam, hal tersebut karena bakteri mampu hidup 

pada berbagai habitat, dan mampu menguraikan senyawa-senyawa kompleks 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana untuk memperoleh zat-zat 

tertentu yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan hidupnya. Selain itu 

bakteri dengan kemampuannya tersebut menjadi organisme terpenting yang 

berperan dalam proses penguraian, dan dekomposisi. Bakteri mempunyai potensi 

besar untuk dikembangkan dalam industri bioteknologi. Potensi tersebut 

berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya seperti amilolitik, proteolitik, 

lipolitik, antibiosis, selulolitik, dan sebagainya. Potensi ini dapat dimanfaatkan 

untuk industri pangan, minuman, obat-obatan, dan penanganan limbah. 

 Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaporkan dinyatakan bahwa 

keberadaan bakteri, dan mikroba lainnya dalam RBC sangat beragam dari sistem 

ke sistem, keberagaman jenis bakteri, dan mikroba tersebut disebabkan oleh 

perkembangan secara alami jenis mikroba dari air limbah. Secara proses, bakteri, 

dan mikroba tersebut akan teraklimatisasi terhadap cairan limbah, dan 

memudahkan proses penghilangan bahan cemaran (Priadie, 2012). Beberappa 

jenis baktteri yang umum ditemukan dalam buangan/ limbah antara lain adalah 
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dari strain Bacillus, Streptomyces., Flavobacterium,, Pseudomonas., Clostridium, 

Thermonospora, Thermoactinomyces,,  dan lain sebagainya (Zahidah, 2013).  

 Biodegradasi merupakan proses pengolahan limbah secara biologis dengan 

sistem pengolahan yang diarahkan untuk menurunkan kandungan organik yang 

terkandung dalam air limbah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme 

untuk menguraikan substrat menjadi bentuk yang lebih sederhana (Retnosari, 

2013). Potensi biodegradasi suatu jenis bakteri dapat diukur berdasarkan 

kemampuan amilolitik, selulolitik, dan proteolitik (Zahidah, 2013) 

  

2.6 Bakteri Pseudomonas sp. 

 Adapun klasifikasi Pseudomonas sp. menurut Faesal (2017) sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Family  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas sp. 

 Genus Pseudomonas memiliki ciri morfologi bentuk sel berupa batang 

lurus dengan ukuran 0,5-1,0 µm, dan bersifat gram negatif (Faesal, 2017). 

Menurut Utari (2015) suhu pertumbuhannya adalah  20-40oC dengan rentang pH 

5-9. Memiliki warna koloni agak kekuningan, motil mempunyai flagel polar 
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bersifat fakultatif, uji katalase positif, dan tumbuh baik pada NaCl 3-7%. Sifat 

biokimianya adalah katalase positif, indol negatif, fermentasi karbohidrat 

(glukosa, sukrosa, dan laktosa) negatif, urease negatif, serta mempunyai 

kemampuan tumbuh pada kondisi yang ekstrim (Suyono, 2011). Pseudomonas sp. 

ada yang bersifat patogen maupun menguntungkan bagi organisme lain. Dalahi 

(2014) mengemukakan bahwa bakteri dari genus Pseudomonas seperti 

Pseudomonas bromoutilis (P. bromoutilis) ini memproduksi antibiotic 2,3,4 

tribromo-5 (I, hidroksi-2,4,-dibromophenil)- pyrole, adapun zat tersebut bersifat 

menghambat perkembangan bakteri patogen.  

 Limpahan Pseudomonas sp tersebar luas di alam, dan bersifat predominan, 

banyak ditemukan pada tanah, tanaman, air, serta dapat tumbuh dengan baik 

dengan adanya tambahan unsur N, dan C. Beberapa spesies Pseudomonas 

diantaranya adalah Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Pseudomonas 

putida (P. putida), Pseudomonas fluorescens (P. fluorescens), Pseudomonas 

syringae (P. syringae), Pseudomonas stutzeri (P. stutzeri), dan lain-lain. Sumber 

bakteri Pseudomonas antara lain dari hasil pengolahan limbah, air limbah 

(Suyono, 2011), limbah aktif hasil olaham industri, bengkel automotif, bengkel 

pengelasan, dan industri penambangan tembaga (Suyono, 2011). 

 P. aeruginosa merupakan salah satu spesies dari Pseudomonas yang 

merupakan patogen utama bagi manusia, terkadang mengkoloni pada manusia, 

dan menimbulkan infeksi apabila fungsi pertahanan inang abnormal. 

P. aerugonisa dapat berasal dari tanah maupun air, dan  ± 10% hidup di manusia 

sebagai flora normal pada kolon (usus besar), dapat dijumpai pada daerah lembab 
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seperti kulit, dan dapat membentuk koloni pada saluran pernapasan atas pada 

pasien-pasien Rumah sakit. P. aerugonisa dapat dijumpai sebagai revoir di 

banyak tempat di Rumah sakit, desinfektan, kontaminasi pada perlengkapan 

anestesi, terapi pernafasan, cairan intravena, air hasil proses penyulingan., 

makanan, saluran pembuangan air, dan kain pel. Selain itu dapat juga melalui 

hewan (lalat, nyamuk, dsb) yang telah tercemar.   

 

  

 

 

Gambar 2.6. Model Mikroskopis Pseudomonas sp. 

 (sumber: Faesal, 2017) 

2.6.1 Peran Pseudomonas sp. dalam Air Limbah 

 Secara ekologi, Pseudomonas sp. merupakan organisme yang berperan 

penting bagi tanah, dan air, serta bertanggung jawab terhadap degradasi banyak 

senyawa yang berasal dari pembusukan material tumbuhan, dan hewan dalam 

lingkungan aerobik, seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, protein, dan 

asam nukleat (Jumiarni, 2008). Menurut Sopiah (2011) Pseudomonas sp 

merupakan bakteri hidrokarbonoklastik/ petrofilik yang mampu mendegradasi 

berbagai senyawa hidrokarbon untuk keperluan metabolisme, dan 

perkembangbiakannya. Senyawa hidrokarbon juga terkadang dapat di jumpai 

pada air limbah yang tercemar minyak, adapun limbah pada Rumah sakit juga 

dapat memiliki kadar minyak yang tinggi apabila proses grease trap pada 
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pengolahan buangan dapur tidak berlangsung optimal. Bakteri yang sudah 

diketahui dapat memecah hidrokarbon alifatik seperti etana, propana antara lain 

berasal dari genus Mycobactrerium, Pseudomonas, dan Flavobacterium. Adapun 

kelompok bakteri yang dapat mendegradasi hidrokarbon aromatik seperti 

naftalena adalah genus Pseudomonas, Bacillus, dan Nocardia  (Lazuardi, 2008). 

  Pseudomonas sp. merupakan kunci penting dalam siklus karbon sehingga 

bakteri ini sering dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi. Bioremediasi pada 

prinsipnya merupakan proses biodegradasi yang disengaja untuk menghilangkan 

zat pencemar lingkungan dari tempat dimana pencemar tersebut terlepas. Proses 

ini memiliki beberapa kelebihan antara lain penggunaan biomassa yang relatif 

murah, dapat didaur ulang, kapasitasnya yang tinggi dalam pengikatan logam, 

serta selektif dalam pengikatan logam kontaminan. Bioremediasi logam berat 

dalam suatu limbah oleh mikroba dapat dilakukan karena beberapa mikroba 

memiliki mekanisme detoksifikasi logam berat (Yazid, 2007). Spesies golongan 

P. putida, P. flurescens, dan P. aeruginosa merupakan yang sering digunakan 

sebagai agen bioremediasi limbah pewarna (zat warna azo, methyl orange, blue 

RR serta black B), dan logam berat. Menurut Suyono (2011) Pseudomonas sp 

mampu menyerap logam krom (VI), dan kadmium (Cd); P. aeruginosa untuk 

logam tembaga (Cu), kadmium (Cd), dan timbal (Pb); P. putida, logam kadmium 

(Cd), tembaga (Cu), timbal (Pb), dan seng (Zn); dan P. stutzeri, logam tembaga 

(Cu).  

  Dilakukan percobaan isolasi, dan identifikasi bakteri fosfat, dan 

kemampuannya dalam melarutkan fosfat yang terikat. Berdasarkan hasil isolasi, 
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dapat dikoleksi 17 isolat, dan diidentifikasi sebagai Pseudomonas sp, Bacillus sp, 

Bacillus pantothenticus, Bacillus megaterium, Flacobacterium sp, 

Flacobacterium breve, dan Klebsiella aerogenes dapat melarutkan P terikat dari P 

alam, dan Ca3 (PO4)2 lebih besar dibandingkan kontrol tanpa inokulasi. 

  Ditemukannya berbagai spesies dari genus Pseudomonas di sedimen juga 

telah dilaporkan Jumiarni (2008) bahwa  Pseudomonas memiliki aktivitas 

enzimatis yang tinggi. Strain Pseudomonas yang diisolasi dari air, dan sedimen 

Danau Baikal menunjukkan aktivitas enzimatis protease, lipase, fosfatase, dan 

fosfolipase yang tinggi. Berbagai jenis bakteri seperti Bacillus sp., Lactobacillus 

sp., Pseudomonas sp., Clostridium sp., dan Serratia sp. merupakan penghasil 

enzim protease yang berpotensi (Dalahi, 2014). Menurut Dalahi (2014) bahwa 

Pseudomonas sp. juga dapat menguraikan protein, karbohidrat dan senyawa 

organik lain menjadi CO2, gas amonia, dan senyawa lain yang lebih sederhana. 

Menurut Riandi (2017) pada proses identifikasi spesies secara biokimia 

menyatakan bahwa salah satu karakteristik utama dari P. aeruginosa adalah 

kemampuannya menghidrolisis senyawa urea menjadi ammonia, dan 

karbondioksida. 

 

2.7 BOD, dan COD 

 Biochemical Oxygen Demand (BOD) adalah jumlah oksigen yang 

diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa kimia. Nilai BOD 

bermanfaat untuk mengettahui jumlah bahan orgnik yang dapat diuraiikan secara 
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biologis oleh mikroorganisme, atau apakah air limbah telah mengalami 

biodegradasi atau tidak. 

 COD (Chemical Oxygen Demand) merupakan jumlah oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh zat organik yang ada dalam limbah 

(Nainggolan, 2015). COD adalah kebutuhan oksigen dalam proses oksidasi secara 

kimia, dan yang mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. 

Menurut Agustina (2016) nilai COD selalu lebih besar daripada nilai BOD, karena 

kebanyakan senyawa lebih mudah teroksidasi secara kimia daripada secara biologi 

yang membutuhkan waktu lama. Semakin banyak senyawa kimia yang dapat 

teroksidasi, semakin sedikit mikroorganisme yang hidup. 

 

2.8 Fosfat 

 Fosfat merupakan senyawa yang mudah larut dalam air, fosfat dalam 

limbah cair Rumah sakit harus dipantau kadarnya karena kandungan fosfat yang 

tinggi akan menyebabkan suburnya alga, dan organisme lainnya sehingga 

menurunkan konsentrasi oksigen terlarut, dan dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan (Retnosari, 2013). Fosfat yang terdapat pada air limbah Rumah sakit 

dapat berasal dari limbah makanan, dapur, dan limbah dari tempat pencucian 

karena pemakaian deterjen yang berlebih. Fosfat merupakan unsur penting dalam 

proses metabolisme organisme biologis. Kandungan fosfat dalam IPAL 

bersumber sebagian besar dari penggunaan deterjen tidak ramah lingkungan yang 

berlebihan yang berasal dari proses laundry.  
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2.9 pH 

  Derajat keasaman (pH) merupakan nilai yang menunjukkan aktivitas ion 

hidrogen dalam air (Wahyuningsih, 2017). Nilai pH dalam limbah dapat 

mencerminkan keseimbangan antar asam, dan basa dalam limbah tersebut. pH 

merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan 

mikroorganisme dalam air (DEPKES RI, 1996). Kebanyakan proses oksidasi 

biokimia mempunyai daerah pH efektif yang relatif sempit yaitu pada nilai 5-9 

dengan kondisi optimum pada pH 6,5-8,5. Nilai pH tersebut adalah pH dari 

campuran larutan dalam kontak dengan pertumbuhan biologi, dan bukan pH 

larutan masuk. Larutan limbah telah terencerkan ketika masuk ke dalam tangki 

aerasi, dan ternetralisir oleh CO2 yang dihasilkan bakteri. 

 Limbah biasanya mempunyai nilai pH mendekati netral, apabila kondisi 

pH suatu limbah dalam keadaan asam atau mendekati asam, hal tersebut 

menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung konsentrasi asam organik yang 

cukup banyak (Doraja, 2012), dan begitu pula sebaliknya. Apabila kondisi pH 

suatu limbah dalam keadaan basa atau mendekati basa, hal tersebut menunjukkan 

bahwa limbah tersebut mengandung konsentrasi asam organik yang sedikit. 

Adapun kebanyakan kapang tumbuh baik pada pH 4-5; khamir pada pH antara 4 - 

4,5 dan tidak dapat tumbuh dengan baik pada keadaan alkali; dan bakteri 

membutuhkan pH optimum antara 6,5 dan 7,5 (Doraja, 2012). pH yang terlalu 

tinggi akan menghambat aktivitas mikroorganisme, sedangkan pH yang terlalu 

rendah akan mengakibatkan pertumbuhan jamur, dan terjadi persaingan dengan 

bakteri dalam metabolisme materi organik.  
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2.10 Teknik Identifikasi Bakteri, dan Perhitungan Bakteri  

2.10.1 Sumber Inokulum, dan Isolasi Bakteri 

 Isolasi bakteri yang baik, dan benar dapat menentukan bakteri yang cocok, 

dan diinginkan. Tujuan dari mengisolasi bakteri adalah untuk mendapatkan 

bakteri yang diinginkan dengan cara mengambil sampel mikroba dari lingkungan 

yang ingin diteliti. Sampel tersebut kemudian dikultur/dibiakkan dengan 

menggunakan media universal atau media selektif, tergantung tujuan yang ingin 

dicapai. Bahan nutrisi dipersiapkan untuk pertumbuhan bakteri di Laboratorium 

yang disebut dengan kultur media. Beberapa bakteri dapat tumbuh dengan baik 

pada hampir semua media kultur, namun bakteri lainnya memerlukan media 

kultur khusus yang pada akhirnya akan ada suatu pertumbuhan yang disebut 

inokulum. Untuk tujuan tersebut diperlukan media yang diperkaya (enrichment 

culture) untuk memperbanyak bakteri yang dimaksud. Medium yang diperkaya, 

termasuk juga media selektif biasanya menyediakan nutrisi, dan kondisi 

lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroba yang diinginkan tetapi 

menghambat bakteri lainnya. Adapun media selektif tersebut selanjutnya 

diinkubasi selama beberapa hari, kemudian sejumlah kecil inokulum dipindahkan 

ke lain media dengan komposisi media yang sama. Setelah serangkaian transfer 

tersebut, mikroorganisme yang masih hidup akan terdiri dari bakteri yang mampu 

melakukan metabolisme bahan organik. Setelah populasi bakteri bertambah 

dilakukan isolasi pada medium agar yang diinkubasi selama 3 hari. Hasil inkubasi 
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tersebut diperoleh koloni-koloni bakteri untuk selanjutnya akan diambil koloni 

yang dominan untuk diamati (Priadie, 2012).  

2.10.2 Purifikasi, dan Pengamatan Isolat Bakteri  

 Koloni bakteri yang tumbuh kemudian dipurifikasi supaya didapatkan 

isolat murni. Satu koloni bakteri yang tumbuh dari medium pengenceran diambil, 

dan digoreskan dengan metode 16 gores ke permukaan medium yang baru 

kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. Pemindahan koloni bakteri 

dilakukan secara bertahap minimal sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan 

pengamatan makroskopis meliputi pengamatan terhadap morfologi koloni bakteri. 

Setelah didapatkan koloni bakteri murni dengan pengamatan makroskopis, maka 

selanjutnya dilakukan pengamatan mikroskopis (Zahidah, 2013). 

2.10.3 Identifikasi, dan Uji Biokimia 

 Bakteri diidentifikasi, dan diuji karakter biokimianya secara bertahap 

menurut bagan alir dikotomi berdasarkan Bergey’s Manual of Determinative 

Bacteriology (Zahidah, 2013). Pada tahap awal identifikasi dilakukan uji 

morfologi bakteri dengan melakukan pewarnaan gram, uji biokimia, dan sebelum 

melakukan pengujian, isolat bakteri diremajakan pada medium padat NA hingga 

diperoleh isolat yang berumur 24 jam. 

2.10.4 Hitungan Cawan (Total Plate Count)  

 Penghitungan jumlah mikroorganisme secara tidak langsung diantaranya 

dengan turbidometer, cara kimia, cara volume total, cara berat kering, kultur 

tabung putar, dan dengan Total plate count (TPC). TPC merupakan metode 

penentuan jumlah mikroorganisme secara keseluruhan baik yeast, jamur, maupun 
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bakteri pada suatu bahan. Analisis TPC bertujuan untuk mengetahui pola 

pertumbuhan mikroorganisme selama proses bioremediasi berlangsung 

(Retnosari, 2013).  

 

2.11 Sumber Belajar 

 Menurut Nurcahyo (2010) sumber belajar adalah semua obyek 

yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman belajar tentang 

permasalahan tertentu. Proses belajar mengajar dengan menggunakan sumber 

belajar yang konkrit lebih menjamin keberhasilan daripada belajar secara abstrak. 

Media pembelajaran berfungsi mempermudah peserta didik untuk lebih 

memahami suatu hal yang bersifat abstrak dan menambah daya tarik siswa serta 

dapat memotivasi siswa untuk lebih mengetahui, dan mengenal lebih dalam, dan 

untuk memberi pengalaman belajar, dan meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap perkembangan teknologi sekarang ini. Sedangkan menurut Susilo (2010) 

sumber belajar biologi dalam proses pembelajaran biologi dapat diperoleh di 

sekolah ataupun di luar sekolah. Penggunaan sumber belajar sebagai bahan ajar 

tergantung dari macam sumber belajarnya. 

2.11.1 Syarat Pemanfaatan Sumber Belajar  

 Menurut Nurcahyo (2010) bahwa pemanfaatan obyek atau kejadian secara 

efektif sebagai sumber belajar perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) kejelasan potensinya, (2) kejelasan sasarannya, (3) kesesuaian dengan tujuan 

belajar, (4) kejelasan informasi yang dapat diungkap, (5) kejelasan pedoman 

eksplorasinya, (6) kejelasan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, proses dan 
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hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar, tetapi perlu dilakukan 

suatu kajian yang mendalam dan sistematik melalui penelitian. 

 

2.12 Handout 

 Menurut Nurcahyo (2010) suatu hasil penelitian dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar Biologi ditinjau dari segi proses, dan produknya. Proses 

penelitian merupakan serangkaian proses sains yang dimulai dari perumusan 

masalah sampai penarikan kesimpulan. Produk penelitian meliputi fakta-fakta 

yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Pada penelitian ini media yang akan 

dikaji sebagai sumber belajar adalah handout. Menurut Wahyuningsih (2017) 

handout adalah bahan cetak tertulis berupa isian materi. Penggunaan media 

handout sebagai sumber belajar memiliki potensi cukup bagus dalam menarik 

minat belajar siswa, sehingga masih butuh banyak pengembangan dalam 

pembuatannya. Berdasarkan uraian diatas maka handout dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar yang baik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan  

2.12.1 Ciri-Ciri dan Komponen Handout 

 Handout memiliki ciri-ciri yaitu jika dilihat dari bentuk handoutnya, 

adalah kertas lembaran cetak yang berukuran kecil, ada yang dilipat maupun tidak 

dilipat, tulisan terdiri dari 200 ± 400 huruf, biasanya diselingi dengan gambar-

gambar, ukuran kertasnya biasanya sekitar 20 ± 30 cm. Menurut Wijayanti (2016) 

handout dalam pemanfaatannya sebagai sumber belajar harus memperhatikan 

beberapa komponen sebagai berikut: 
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1. Judul handout harus singkat 

2. Bahasa yang digunakan dalam handout harus jelas. 

3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik 

memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan 

pengalaman pembacanyaMenggunakan berbagai sumber belajar yang 

dapat memperkaya materi handout, misalnya buku, majalah, internet, 

jurnal hasil penelitian. 

 

2.12.2 Kelebihan, dan Kekurangan Handout 

  Handout digunakan karena mempunyai banyak keuntungan, menurut 

Wijayanti (2016) keuntungan tersebut diantaranya adalah handout menarik untuk 

dilihat, mudah untuk dimengerti, dapat merangsang imajinasi dalam pemahaman 

isi handout, lebih ringkas dalam penyampaian isi informasi, dapat disimpan lama, 

materi dicetak secara menarik (terdapat gambar, dan background), targetnya lebih 

luas, isi dapat dicetak kembali, dapat disebarluaskan, dan dibaca atau dilihat oleh 

khalayak yang lebih banyak. Adapun kelemahan dari handout menurut Wijayanti 

(2016) adalah apabila salah dalam hal mendesain, maka tidak akan menarik 

pembaca, selain itu handout hanya untuk dibagikan, tidak bisa di pajang/ditempel. 

Berdasarkan dari pemikiran tersebut diharapkan handout dapat mengakomodasi 

keterbatasan siswa dalam memperoleh pengetahuan.  
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2.12.3 Langkah Pembuatan Handout 

 Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan handout 

menurut Wijayanti  (2016), yaitu: 

1. Menuliskan tujuan 

2. Mentukan kelompok sasaran yang ingin dicapai 

3. Menentukan isi singkat tentang hal-hal yang akan ditulis dalam 

handout. 

4. Mengumpulkan subyek yang akan disampaikan 

5. Membuat garis-garis besar tentang cara penyajian pesan, bentuk tulisan, 

gambar, serta tata letaknya. 

6. Membuat konsep. 

 

2.13 Materi Peranan Bakteri dalam Handout 

 Dalam silabus SMA kelas X terdapat pembelajaran dengan pokok bahasan 

mengenai Archaebateria, dan Eubactaeria. Materi tersebut tertuang pada 

kompetensi dasar yang menyajikan data tentang archaebacteria, dan eubacteria, 

ciri, karakter, dan peranannya dalam kehidupan. Hal tersebut berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, karena menyangkut peranan bakteri dalam kehidupan 

khususnya peranan bakteri yang merugikan. Sehingga dipilih salah satu media 

pembelajaran berbentuk handout yang nantinya akan digunakan sebagai sumber 

belajar siswa kelas X SMA. Handout merupakan sumber belajar cetak yang 

menarik bagi siswa dan dapat diimplementasikan langsung ke dunia pendidikan. 

Oleh karena itu, handout yang digunakan dalam penelitian ini berisikan 
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penjelasan yang detail tentang materi yang akan dituangkan dalam handout 

berdasarkan KI (kompetensi inti) dan KD pada kurikulum 2013, sehingga dengan 

menggunakan handout sebagai media pembelajaran maka penyampaian materi 

pembelajaran akan menjadi lebih jelas. Selain itu, dengan menggunakan handout 

maka bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan kalimat yang tidak terlalu 

panjang. Berdasarkan penjelasan diatas sumber belajar cetak handout diharapkan 

dapat mempengaruhi siswa untuk lebih antusias dalam proses belajar mengajar. 
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2.14 Kerangka Konsep  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Kerangka Konsep 

Rotating Biological Contactor (RBC), yaitu 
teknologi pengolahan air limbah dengan sistem 

biakan melekat (attached culture) 

Kandungan Limbah Rumah Sakit : 

1. Zat-zat organik, maupun anorganik 

2. Bakteri patogenik, dominan seperti 
Pseudomonas sp 

Masalah Pada Sistem RBC di IPAL Rumah 

Sakit UMM: 

 Kualitas air hasil olahan kurang baik meliputi 
tingginya kadar fosfat akibat dari limpahan 

detergen yang tidak di proses secara maksimal 
sebelumnya 

 

 

Peranan Bakteri Pseudomonas dalam Mendagradasi Limbah : 

 Presipitasi fosfat dan pembuangannya dari limbah cair terjadi karena aktivitas microbial 
dalam tanki aerasi, Pada tahap awal tanki aerasi, aktivitas mikrobia menyebabkan pH turun, yang 
melarutkan komponen fosfat. Pada akhir tanki aerasi, tejadi peningkatan pH yang menyebabkan 
presipitasi fosfat dan penggabungan komponen fosfat ke dalam lumpur. Presipitasi fosfat dengan 
bantuan mikrobia ini juga terjadi dalam biofilm pada proses denitrifikasi (Bitton, 1994). 

 Presipitasi fosfat juga dapat diinduksi oleh peningkatan konsentrasi fosfat yang 
dihasilkan dari pelepasan fosfor dari polifosfat pada kondisi anaerobik. Pada kondisi anaerob, 
bakteri memperoleh energi dari hidrolisis polifosfat dan pelepasan Pi untuk uptake asam lemak 
rantai pendek. Pada kondisi aerob, organisme pengakumulasi polifosfat (polyphosphate 
accumulating organisms/PAO) seperti Pseudomonas sp dapat mengembalikan simpanan 
polifosfat melalui uptake/pengambilan fosfat dari limbah cair. Fosfat akan dibuang dalam bentuk 
lumpur yang mengandung polifosfat intraseluler (Wagner, et.al., 2002) 

 Kelimpahan Pseudomonas pada suatu reaktor menandakan banyak zat 
organik yang terdegradasi, sehingga mempengaruhi nilai BOD, COD, fosfat, 

dan pH air limbah 

Peranan Pseudomonas yang menguntungkan dalam mendegradasi air limbah 
memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran peranan Eubacteria, dan 

Archaebacteria di kelas X SMA 

Materi pembelajaran dapat lebih efektif dengan didukung oleh 
sumber belajar yaitu handout 
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2.15 Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan antara posisi modul terhadap total Pseudomonas sp

pada setiap modul proses RBC di IPAL Rumah sakit UMM.

2. Terdapat hubungan nilai BOD, COD, fosfat, dan pH terhadap total

Pseudomonas sp pada setiap modul proses RBC di IPAL Rumah sakit

UMM.




