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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bakteri Limbah Industri 

Bakteri tanah merupakan salah satu kelompok mikroorganisme dalam tanah 

yang paling dominan dan mungkin meliputi separuh dari biomassa mikroba dalam  

tanah. Setiap satu gram tanah terdapat beberapa  ribu  sampai  beberapa  juta  bakteri 

yang hidup. Kondisi tanah subur yang normal, terdapat 10–100 juta bakteri dalam 

setiap gram tanah (Rao, 1994). Aktivitas kehidupan bakteri pada tanah berperan 

penting dalam proses perombakan bahan organik tanah tersebut dan  pengadaan 

mineral-mineral untuk proses pertumbuhan tumbuhan tingkat tinggi (Abercrombie, 

Hickman, Johnson, & Thain, 1993).   

Aktivitas hidup bakteri pada tanah selain sebagai pengembali mineral-

mineral dan perombak bahan organik adalah sebagai produsen zat-zat aditif. 

Menurut Hanafiah (2010) mikrobia tanah mampu menghasilkan zat-zat aditif 

seperti antibiotik, biopestisida, toksin mikrobial, zat pengatur tumbuh (ZPT), dan 

enzim. Bakteri dari daerah rhizosfer dan daerah non-rhizosfer mampu menyintesis 

hingga 9 jenis vitamin yang memiliki berfungsi sebagai pemacu dan perangsang 

bagi pertumbuhan tanaman. Beberapa  vitamin  yang  dihasilkan oleh  bakteri  tanah  

antara lain giberelin, asam indol asetat, dan auksin.  

Populasi bakteri yang terbanyak ditemukan dalam tanah ialah famili 

Corynebacteriaceae dengan jumlahnya mencapai sekitar 65% dari total populasi 

bakteri yang terdapat di dalam tanah. Posisi kedua diduduki oleh famili Bacillus 

yang populasinya mencapai hingga 25% dari total populasi bakteri tanah. 
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Sedangkan yang 10% ditempati oleh jenis-jenis Agrobacterium, Azotobacter, 

Nitrosomonas, Nitrobacter, Rhizobium, Pseudomonas, Achromobacter, 

Clostridium, dan Sprilum (Hanafiah, Sabrina, & Guchi, 2009). 

2.2  Limbah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) 

PT SIER memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang 

menggunakan pengolahan air limbah dengan 2 metode, yaitu metode fisik (primary 

treatment) dan metoda biologi (secondary treatment) tanpa menggunakan atau 

menambahkan bahan kimia. Pengolahan awal dalam sebuah pengolahan air limbah 

adalah pengolahan dengan metode fisik. Metode ini berfungsi untuk 

mengendapkan, menyaring dan menghilangkan partikel-partikel pasir, serta benda 

yang lebih besar yang tenggelam atau terapung yang dapat menghambat bahkan 

merusak kinerja dari mesin pengolahan selanjutnya (Yanitra, Sutanhaji, & Suharto, 

2016). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Setiawan (2007) telah dilakukan 

pengamatan kandungan logam berat pada beberapa lokasi IPAL PT SIER pada 

tanggal 18 April 2007 dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Kadar Kandungan Beberapa Jenis Logam Berat  

Jenis Logam Berat 
Lokasi Pengambilan (mg/L) 

I II III IV V VI 

Hg 0,0008 0,0002 0,0004 0,0006 0,0007 0,0005 

Pb 0,67 0,003 0,051 0,018 0,888 0,734 

Cd 0,094 0,007 0,028 0,083 0,063 0,079 

As 0,0056 0,0002 0,0003 0,0003 0,0008 0,0006 

Cu 1,349 0,023 2,234 3,550 4,050 3,022 

(Setiawan, 2007) 

Keterangan: (I) Influent; (II) Effluent; (III)  Belakang Pembuangan IPAL PT SIER; 

(IV) Pintu Air Perbatasan antara Hasil Buangan IPAL dengan Rumah 

Penduduk; (V) Sungai Oso; (VI) Tambak Oso 
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2.3  Bakteri Limbah Industri 

Bakteri-bakteri yang dapat menyerap logam berat telah banyak diobservasi 

dan ditemukan di alam akibat sering terjadinya peristiwa pencemaran logam berat 

di lingkungan (Clausen, 2000). Bakteri yang mampu mengikat logam berat adalah 

Pseudomonas sp., Oogloea sp., Bacillus cereus, Thiobacillus ferrooxidans, 

Citrobacter sp. (Gadd, 1992), Corynebacterium, Microccocus, Phenylobacterium, 

Flavobacterium, dan Enhydrobacter (Wulandari, 2005). 

2.3.1 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa dapat bergerak dan berbentuk sel batang, 

ukurannya 0,6x2μm dan terlihat sebagai bentuk ganda ataupun tunggal, dan 

kadang-kadang dalam rantai pendek (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2005). Menurut 

Strohl, Rouse, dan Fisher (2001) Pseudomonas aeruginosa  merupakan bakteri 

patogen oportunik dimana yang mempunyai ciri-ciri yaitu pigmentasi koloni kuning 

dengan diameter 2.42mm, mempunyai bentuk sel batang, bersifat motil, dan secara 

luas dapat ditemukan di alam seperti pada air, tanah, tanaman, dan hewan.  

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kenampakan Makroskopis Bakteri. Ket. (a) P. aeruginosa PAOmxM; 

(b) P. aeruginosa PAO1; (c) P. aeruginosa PAOmxS. (Mavrodi, et al., 

2001) 

a b c 
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Hasil penelitian dari Suyono dan Salahudin (2011) melalui sampel industri 

pelapisan logam, bakteri yang diperoleh dari isolasi merupakan famili 

Pseudomonadanceae genus pseudomonas dan spesiesnya Pseudomonas sp. yaitu 

P. aeruginosa strain MZA-85 dan Pseudomonas sp. J16 yang memiliki evolusi dan 

kekerabatan dengan P. aeruginosa 16S rRNA gene-isolate 29. Memiliki ciri-ciri 

terpilih dalam morfologi, bentuk sel batang, motil karena kepemilikan flagella dan 

gram negatif. Pertumbuhan bersifat aerobik dengan suhu pertumbuhan antara 20-

40oC dan pH 5-9. Sifat biokimianya adalah indol negatif, urease negatif, katalase 

positif, fermentasi karbohidrat (laktosa, sukrosa, danglukosa) negatif dan 

mempunyai kemampuan tumbuh pada pengkondisi medium yang ekstrim. 

2.3.2 Pseudomonas putida 

Pseudomonas putida adalah kelompokbakteri gram-negatif yang berbentuk 

batang, memiliki lebih dari satu flagella, dan dapat ditemukan di hampir pada 

semua habitat tanah serta air yang terdapat oksigen. Bakteri ini mampu tumbuh 

secara optimal pada suhu antara 25-30ºC dan mudah diisolasi. Bakteru P. putida 

mempunyai beberapa jenis termasuk KT2440, jenis yang membuat koloni di akar 

tanaman sebagai bentuk simbosis yaitu hubungan timbal balik antara tanaman dan 

bakteri. Permukaan akar dan rhizosphere, memungkinkan bakteri berkembang 

melalui nutrisi akar dan P. putida menginduksi pertumbuhan tanaman serta 

melindungi tanaman dari patogen. Bakteri ini juga membantu dalam 

mempromosikan perkembangan tanaman, peneliti menggunakan bakteri ini dalam 

penelitian bioteknologi untuk mengembangkan biopestisida dan memperbaiki 

kesehatan tanaman (Espinosa-Urgel, Salido, & Ramos, 2000). 
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Gambar 2. Kenampakan Mikroskopis Pseudomonas putida (Robert, Murray, & 

Nathan, 1957) 

Bakteri P. putida memiliki metabolisme aerobik yang sangat bervariasi 

dengan mengubah minyak stirena menjadi plastik biodegradable 

Polyhydroxyalkanoates (PHA) dan kemampuan mendegradasi pelarut organik 

seperti toluene. Kemampuan ini membantu mereduksi busa polistiren yang 

dianggap tidak biodegradable. Jenis bakteri ini memiliki nafsu makan terhadap 

polutan organik yang kuat, peneliti tertarik menggunakan P. putida sebagai 

“pekerja laboratorium dalam penelitian proses tanah yang dirombak bakteri” 

(Kowalski, 2002). Bakteri ini unik akibat kepemilikan gen paling banyak yang 

terlibat dalam proses perombakan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang 

merupakan senyawa berbahaya akibat peristiwa pembakaran bahan bakar, 

tembakau, batu bara, dan 17 bahan organik lainnya. Ada ketertarikan yang besar 

dalam mengurutkan genom P. putida karena efek yang kuat dalam bioremediasi. 

2.3.3 Thiobacillus ferrooxidans 

Woods and Rawlings  (1989) menyebutkan bahwa Thiobacillus 

ferrooxidans memiliki kebutuhan akan nutrisi yang sangat kecil. Semua strain 
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bersifat autotropik dimana mikroorganisme tersebut dapat mengfiksasi CO2 dari 

atmosfir sebagai sumber karbon untuk mensintesis senyawa organik, akan tetapi 

tidak dapat tumbuh di medium sumber karbon organik. Menurut Dick (1992), 

Thiobacillus umumnya hidup secara aerob-obligat yang memerlukan keberadaan 

oksigen untuk kehidupannya. Thiobacillus membutuhkan sumber energi yang 

berasal dari oksidasi sulfit, sulfur elemental, thiosulfit, thiosianat, dan polithionat 

yang dijadikan sebagai donor elektron. 

 
Gambar 3. Kenampakan Mikroskopis Thiobacillus ferrooxidans (Gu & Mitchell, 

2013). 

Thiobacillus banyak terdapat di laut, perairan, dan tanah terutama tempat 

yang memiliki komponen sulfur melimpah seperti pada sumber sulfur, simpanan 

sulfur, mineral sulfit, daerah pengolahan limbah, dan sumber gas yang mengandung 

sulfur. Spesies dari Thiobacillus dapat dijumpai pada tanah vulkanik yang bersifat 

asam, aliran air atau sungai di sekitar pertambangan.  

2.3.4 Bacillus sp. 

Bacillus sp. merupakan bakteri berbentuk sel batang, tergolong dalam 

bakteri gram positif, memiliki motil, menghasilkan spora yang biasanya resisten 

terhadap panas, bersifat aerob (beberapa jenis bersifat anaerob fakultatif), katalase 

positif, serta oksidasi bervariasi. Tiap spesies berbeda dalam pemanfaatan gula, 
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sebagian melakukan fermentasi dan lainnya tidak (Barrow & Kromosom, 1993). 

Ditambahkan Claus & Barkeley (1984) genus Bacillus mempunyai sifat fisiologis 

menarik karena tiap-tiap jenis mempunyai kemampuan yang beragam, diantaranya 

mampu mendegradasi senyawa organik seperti pati, protein, hidrokarbon, selulosa, 

dan agar, mampu menghasilkan antibiotik, berperan dalam peristiwa nitrifikasi dan 

dentrifikasi, penambat nitrogen, aerob atau fakutatif anaerob, dan bersifat 

khemolitotrof, asidofilik, thermofilik, atau psikoprifilik 

  
Gambar 4. Karakter Bakteri Bacillus sp. : (A) Koloni Bakteri, (B) bentuk sel basil, 

(C) Gram-positif, (D) endospore-positif, dan (E) kebutuhan oksigen - 

positif (Nasikhin & Shovitri, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi, Claudia, Three, Muhammad, dan 

Fahreza (2014) menyatakan bahwa bakteri Bacillus sp. merupakan jenis bakteri 

pendegradasi hidrokarbon yang efektif pada lingkungan alami. Bakteri Bacillus sp. 

mampu melakukan biodegradasi terhadap banyak senyawa rekalsitran serta 

xenobiotik. Bakteri Bacillus sp. mampu memotong panjang rantai hidrokarbon 
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sehingga menjadi lebih pendek. Bakteri Bacillus sp. juga menggunakan karbon dari 

hidrokarbon minyak bumi sebagai sumber makanannya sehingga mempercepat 

proses degradasi minyak bumi. 

2.4  Mekanisme Bakteri Bioremediasi 

Menurut Cookson (1995) Bioremediasi merupakan proses dalam 

pengolahan yang menggunakan mikroorganisme lokal (seperti ragi, jamur, atau 

bakteri) sebagai pemecah atau pendegradasi substansi-substansi toksik menjadi 

substansi dengan tingkat toksisitasnya lebih rendah ataupun non toksik. Pada 

beberapa dekade terakhir, bioremediasi sangat memegang peranan penting. Hal ini 

disebabkan dalam menangani permasalahan lingkungan yang sama, aplikasi 

bioremediasi diketahui lebih efektif dilihat dari segi pembiayaan dibandingkan 

dengan aplikasi teknologi lainnya (insinerasi dan containment). 

Reaksi metabolisme mikrobiologis dalam proses bioremediasi untuk 

mereduksi senyawa organik merupakan bentuk reaksi redoks (reduksi-oksidasi) 

oleh mikroba. Sebagai bentuk reaksi redoks, reaktan memiliki berperan sebagai: 

1) Donor Elektron: dimana reaktan yang memiliki muatan elektron berlebih 

sehingga mampu mendonorkan elektronnya ke reaktan lain. Senyawa 

organik dalam pencemar adalah contoh donor elektron serupa sebagai 

substrat (makanan) atau sumber energi.  

2) Akseptor elektron; dimana reaktan yang menerima muatan elektron berlebih 

dari reaktan lain. Oksigen merupakan contoh dari akseptor elektron dalam 

proses bioremediasi yang memiliki kondisi aerobik juga disebut sebagai 

oksidator. 
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Gambar 5. Prinsip Metabolism Microbial dalam Bioremediasi (Cookson, 1995). 

Gambar 5 menjelaskan tentang prinsip dalam proses bioremediasi yang 

dilakukan oleh mikrobial. Bioremediasi berlangsung akibat aktivitas enzim hasil 

suplai oleh mikroorganisme sebagai katalisator pemusnahan bahan-bahan 

kontaminan. Reaksi kimia tersebut merupakan bentuk reaksi oksidasi-reduksi 

penting untuk menghasilkan energi mikroorganisme. Bioremediasi membutuhkan 

keberadaan sumber energi yang sesuai, nutrient, dan sistem donor-akseptor 

elektron. 

2.5 Biofertilizer 

Radji (2005) menyatakan bahwa mikrorganisme endofit dapat menjadi salah 

satu sumber berbagai metabolit sekunder baru yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan dalam bidang industri, pertanian, dan medis. Kemampuan 

mikroorganisme endofit untuk memproduksi bentuk-bentuk senyawa metabolit 

sekunder merupakan peluang yang besar dan membantu kemajuan teknologi 

pertanian dalam segi pupuk sintetis yang lebih ramah lingkungan. Beberapa 

mikroba endofit mampu menghasilkan hormon yang berkemampuan merangsang 

pertumbuhan tanaman. 
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Kelompok bakteri yang mampu mensitesis IAA dintaranya Azospirillum, 

Rhizobium, Bradyrhizobium, Enterobacter, Xanthomonas dan kelompok 

Pseudomonas. Biosintesis IAA pada prokariotik dapat menggunakan beberapa 

lintasan metabolisme yang didasarkan hasil antara dari metabolisme tersebut, 

seperti tryptamine, indole-3-pyruvate (IPyA), meliutti Indole-3-acetamide (IAM) 

dan indole-3-acetonitrite. Dua jalur utama umum terjadi pada bakteri ialah IAM dan 

IPyA. Proses biosintesis dari IAA dibantu enzim IAA oksidase. Siklus konversi dari 

tryptofan ke IAA melibatkan fase deaminasi, fase dekarboksilasi dan fase reaksi 

hidrolisis (Manulis, Chesner, Brandl, Lindow, & Barash, 1998).  

Bakteri pelarut fosfat merupakan jenis bakteri tanah bersifat non-patogen 

dan termasuk katagori bakteri perangsang pertumbuhan tanaman. Jenis Bakteri ini 

menghasilkan vitamin dan fitohormon yang mampu memperbaiki pertumbuhan 

akar tanaman serta meningkatkan serapan hara (Glick, 1995). Pelarutan fosfat oleh 

bakteri Pseudomonas sp. diawali dengan sekresi asam-asam organik, diantaranya 

asam sitrat, glutamat, oksalat, laktat, suksinat, glioksilat, fumarat, dan malat. Hasil 

sekresi tersebut akan berfungsi sebagai katalisator, pengkelat, dan memungkinkan 

asam-asam organik ini membentuk senyawa kompleks dengan kation Mg2+, Ca2+, 

Fe2+, serta Al3+ menjadi pelarutan fosfat ke bentuk tersedia yang dapat diabsorbsi 

oleh tanaman (Rao, 1994). 

2.6  Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) 

Secara umum, GC-MS memiliki tiga konfigurasi utama yaitu G.C., 

konektor, dan M.S. Prinsip kerja GC-MS didasarkan oleh perbedaan dari kepolaran 

dan massa molekul pada sampel diuapkan. Sampel berupa cairan atu gas langsung 
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diinjeksikan ke injektor, jika sampel berbentuk padatan harus dilarutkan pada 

pelarut yang mampu diuapkan. Aliran gas mengalir dan membawa sampel yang 

teruapkan untuk masuk dalam kolom. Komponen-komponen pada sampel akan 

dipisahkan berdasarkan partisi-partisi antara fase gerak (gas pembawa) serta fase 

diam (kolom). Hasilnya berupa molekul gas yang akan diionisasikan pada 

spektrofotometer-massa sehingga molekul gas tersebut akan mengalami 

fragmentasi menjadi ion-ion positif. Ion akan memiliki rasio yang spesifik antara 

massa dan muatannya (Karliawan, 2009). 

 




