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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Limbah Penyamakan Kulit 

Teknologi penyamakan kulit umumnya dilakukan untuk mengolah kulit 

mentah menjadi kulit web blue (kulit samak). Logam krom merupakan komponen 

utama bahan pewarna dan pelapis dalam proses penyamakan kulit. Penggunaan 

bahan-bahan kimia dalam proses penyamakan berpotensi menimbulkan pencemaran 

lingkungan, berasal dari pelepasan limbah industri baik dalam bentuk padat, cair 

maupun gas (Prayitno, 1996). 

Karakteristik limbah cair yang berasal dari industri kulit umumnya 

berwarna keruh dan berbau tidak sedap, mengandung sisa-sisa darah, bulu halus, 

protein terlarut, bubur kapur, sisa garam, asam, sisa cat dan zat samak krom. Krom 

merupakan salah satu logam berat yang berbahaya bagi lingkungan. Salah satu 

jenisnya adalah krom (VI) yang mempunyai kelarutan dan toksisitas tinggi. 

Keberadaan limbah krom tidak boleh melebihi nilai ambang batas yang 

diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat 

kelarutan dan toksisitas krom menentukan tingkat bahaya pencemaran di lingkungan 

(Nahadi, 2000). 

Keberadaan logam berat di lingkungan dapat menurunkan populasi mikroba 

baik dalam jumlah maupun keanekaragaman spesiesnya. Mikroba jenis tertentu dapat 

ditemukan resisten atau toleran terhadap pencemaran. Sifat resisten atau toleran 

tersebut ditunjukkan dengan kemampuan tumbuh mikroba dalam berbagai 

konsentrasi logam berat. Kemampuan mikroba untuk bertahan terhadap efek toksik 

logam berat melalui mekanisme detoksifikasi sebagai respon terhadap jenis logam
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 tertentu. Sifat resisten terhadap krom telah ditemukan pada spesies Pseudomonas sp, 

Alcaligenes sp, Salmonella sp, Streptococcus sp, Aeromonas sp dan Enterobacter sp 

(Misra, 1992). 

2.2 Bakteri  

Bakteri yang umum dipelajari pada mikrobiologi dasar berukuran kira-kira 

0,5-1,0 x 2,0-5,0 μm. Mikrometer (μm) merupakan satuan bakteri yang setara 

dengan 1/1000 mm atau 10-3 mm. Sel-sel individu bakteri dapat berbentuk elips, 

bola, batang (silindris) atau spiral (heliks). Sel bakteri yang berbentuk bola atau 

elips disebut kokus. Sel bakteri yang berbentuk silindris seperti batang dinamakan 

basilus. Bakteri berbentuk spiral atau sprilium, ditemukan sebagai individu yang 

tidak saling melekat. Contoh bakteri yang memiliki bentuk seperti ini adalah 

kelompok spiroketa, beberapa jenis menyebabkan penyakit berbahaya bagi 

manusia (Pelczar Jr & Chan, 1986). 

Beberapa bakteri memiliki flagel untuk bergerak. Ada tidaknya flagel 

menjadi salah satu ciri identifikasi bakteri. Flagel menurut letak dan jumlahnya 

dibedakan menjadi:  

1. Artik, tidak ada flagel, umumnya bakteri berbentuk kokus. 

2. Monotrik, flagel pada salah satu ujung bakteri. Contohnya Pseudomonas 

araginosa 

3. Ampitrik, flagel di kedua ujung bakteri. Contohnya Spirillum serpen 

4. Lopotrik, lebih dari satu flagela pada salah satu atau kedua ujung bakteri. 

Contohnya Pseudomonas flourescens 

5. Peritrik, flagel diseluruh tubuh bakteri. Contoh Salmonella thypi 

   Pengamatan pergerakan bakteri dilakukan diatas kaca objek dan dilihat 

menggunakan mikroskop. Bakteri yang bergerak menuju arah periferi artinya 
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bersifat aerob obligat, jika bakteri bergerak menuju sentrum bersifat anaerob 

obligat, dan apabila bakteri bergerak menuju daerah antara periferi dengan sentrum 

bersifat mikroaerofil (Novel, Wulandari, & Safitri, 2010). 

2.3 Pertumbuhan Bakteri 

Pertumbuhan bakteri diartikan sebagai kemampuan untuk hidup dan 

membelah diri dari satu menjadi dua sel. Waktu yang dibutuhkan dalam satu kali 

siklus pembelahan serta tahapan setiap fase pertumbuhan bergantung pada jenis 

bakteri serta media biakannya. Fase pertumbuhan bakteri ada empat yaitu: 

 

  Garfik pertumbuhan bakteri (Purwoko, 2009) 

1. Fase Penyesuaian Diri/ Adaptasi 

Fase ini merupakan fase penyesuaian diri ke lingkungan baru. Pada fase ini 

tidak ada peningkatan jumlah sel, tetapi terjadi peningkatan ukuran dan besar 

sel. Peningkatan ukuran dan besar sel terlihat pada protein sel, DNA dan 

metabolisme. Peningkatan metabolisme ini penting bagi sel bakteri karena 

harus menyesuaikan diri dengan pH atau kekuatan mengoksidasi-reduksikan 

media biakan. Pada fase ini sel bakteri lebih premeabel terhadap bahan yang 

tersedia dilingkungannya dan mempunyai kandungan air yang tinggi. 
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Lamanya fase ini dipengaruhi oleh keadaan faali sel waktu dipindahkan, 

keadaan lingkungan sebelumnnya dan jumlah bakteri yang hidup di 

inokulum. Jika keadaan lingkungan sesuai maka akan terjadi fase berikutnya.  

2. Fase Logaritmik 

Selama fase ini jumlah sel meningkat dari satu ke dua, dua ke empat, empat 

ke delapan dan seterusnya. Fase ini menyebabkan massa sel menjadi dua kali 

lipat, laju metabolik konstan, dan keadaan pertumbuhan seimbang. 

3. Fase Stasioner 

Pada  fase stasioner kecepatan tumbuh bakteri sama dengan jumlah sel yang 

mati, sehingga jumlah sel konstan.  

4. Fase Kematian 

Pada fase ini terjadi akumulasi bahan toksik, zat hara yang diperlukan oleh 

mikroorganisme juga berkurang, sehingga bakteri akan memasuki fase 

kematian. Fase ini merupakan kebalikan dari fase logaritmik, menunjukan 

penurunan jumlah sel sampai didapatkan jumlah yang konstan. Sel dapat 

bertahan hidup sementara, waktu regenerasi menjadi sangat lama. Sel akan 

mati disebabkan oleh enzim otolitik. Kematian sel juga dikarenakan media 

perbanyakan yang mengering. Kandungan sel yang mati untuk sementara 

masih dapat digunakan sebagai cadangan makan sel hidup  (Lay & Hastowo, 

1992). 

2.4 Bioremediasi 

Bioremediasi  merupakan  proses penguraian limbah organik atau anorganik 

secara  biologi  dalam  kondisi terkendali  dengan  tujuan  mereduksi  bahan 

pencemar  lingkungan.  Bioremediasi adalah  penggunaan  organisme  hidup, 
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terutama  mikroorganisme,  untuk mendegradasi  kontaminan  lingkungan  ke dalam 

bentuk yang kurang beracun. Faktor yang mempengaruhi optimalisasi proses  

bioremediasi meliputi populasi  mikroba  yang  mampu menurunkan  polutan,  

keberadaan kontaminan  terhadap  populasi  mikroba, faktor-faktor  lingkungan  

(jenis  tanah, suhu,  pH,  adanya  oksigen  atau  akseptor elektron  lainnya,  dan  

nutrisi) (Vidali, 2001). 

2.5 Biofertilizer 

Biofertilzer adalah teknologi pupuk organik yang mengintegrasikan agens 

hayati berkemampuan memacu pertumbuhan tanaman yang ramah lingkungan. 

Biofertilizer berfungsi sebagai penyedia dan meningkatkan hara, pengontrol 

organisme pengganggu tanaman, pengurai bahan organik, pembentuk humus, dan 

perombak persenyawaan agrokimia. Efektivitas biofertilizer dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada keunggulan karakter fungsional baik 

viabilitas maupun sifat-sifatnya dan kepadatan populasi bakteri (Metting, 1993). 

Umumnya teknologi biofertilizer atau pupuk hayati dikembangkan dari 

bakteri atau jamur yang hidup di daerah perakaran (rhizosfer). Rhizobakteri adalah 

bakteri yang hidup di rhizosfer dan berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. 

Pada dasarnya rhizobakteri dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu (1) 

rhizorhizobakteri yang memacu pertumbuhan tanaman (PGPR: plant growth - 

promoting rhizobacteria), dan (2) rhizorhizobakteri yang merugikan tanaman 

(DRB: deleterious rhizobacteria). PGPR dapat meningkatkan kualitas 

pertumbuhan tanaman melalui: produksi hormon pertumbuhan, memfiksasi N 

untuk peningkatan penyediaan N tanah, penghasil osmolit sebagai osmoprotektan 
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pada kondisi cekaman kekeringan dan penghasil senyawa tertentu yang dapat 

membunuh patogen tanaman (Metting, 1993). 

2.6 Pewarnaan Gram 

Salah satu metode untuk membedakan spesies bakteri dalam kelompok 

bakteri gram positif atau negatif berdasarkan sifat dinding selnya adalah pewarnaan 

gram (Zamilah, 2012). Keuntungan perwarnaan gram adalah membedakan bakteri 

dengan sekelilingnya, sehingga dapat diamati bentuk dan susunannya, serta dapat 

melakukan pengamatan bagian sel bakteri, misalkan flagela, spora atau kapsel (Lay 

& Hastowo, 1992). 

Permukaan sel mempunyai muatan negatif karena adanya COOH dari  

amino (peptida) COOH               COO- + H+ . Didalam ion H+ biasanya diganti Na. 

Zat warna basa (biru metil), terletak pada bagaian kationnya. Zat warna ini 

merupakan garam yang bersifat MB+ Cl-. Reaksi perwarnaan sebelumnya terlihat 

sebagai:  
(Bakt-)(Na+)+(MB+)(Cl-)

Tidak berwarna
→

(Bakt-)(MB+)+(Na+)(Cl)

Biru 
 

Bakteri gram negatif berwarna merah sedangkan bakteri gram positif 

berwarna ungu, perbedaan ini disebabkan oleh: 

1. Daya Premeabilitas  

2. Dinding sel bakteri gram negatif mengandung lipida yang rendah, sehingga 

saat penambahan alkohol terjadi dehidrasi dan pengecilan lubang pori-pori. Ini 

menyebabkan zat warna tetap terperangkap dan sel berwarna ungu. 

3. Dinding sel bakteri gram positif mengandung lipida yang tinggi sehingga 

waktu pencucian dengan larutan pemucat menyebabkan perbesaran pori-pori 
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dan peningkatan permeabilitas zat warna. Pencucian menyebabkan kompleks 

zat warna pertama terlepas  dan sel-sel mengambil zat warna kedua. 

4. Struktur sel bakteri gram positif tebal dan bakteri gram negatif tipis. 

5. Pada gram positif ditemukan senyawa Mg-ribonukleat yang akan bereaksi 

dengan kristal violet hal ini menyebabkan sel tidak mudah larut oleh larutan 

pemucat. Ribonukleat ini tidak ditemukan di bakteri gram negatif.  

Pewarnaan gram didasarkan atas kecepatan daya larut dari kompleks kristal 

violet-iodium dan bukan proses pembedaan yang tajam. Bakteri gram positif akan 

menjadi bakteri gram negatif  bila dilarutkan dalam waktu yang sangat lama. Pada 

kelompok Archaeobacteria ada yang bersifat gram positif atau negatif. Dinding sel 

kelompok bakteri ini berbeda dengan bakteri gram positif maupun negatif. Hal ini 

dapat disimpulkan bukan dinding sel saja yang memperngaruhi proses perwarnaan 

gram (Pelczar Jr & Chan, 1986) 

2.7 Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS). 

Menurut Sparkman, dkk (2011) teknik  GC  pertama  kali diperkenalkan  

oleh  James  dan  Martin pada  tahun  1952. GC merupakan salah satu teknik 

kromatografi  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  senyawa-senyawa 

yang mudah menguap. Kriteria menguap  adalah  dapat  menguap  pada kondisi  

vakum  tinggi  dan  tekanan rendah  serta  dapat  dipanaskan.  Dasar  pemisahan  

menggunakan kromatografi  gas  adalah  penyebaran  cuplikan  pada  fase  diam  

sedangkan  gas sebagai fase gerak mengelusi fase diam. Cara  kerja  dari  GC  adalah  

suatu  fase gerak  yang  berbentuk  gas  mengalir  di bawah  tekanan  melewati  pipa  

yang dipanaskan dan disalut dengan fase diam cair atau dikemas dengan fase diam 

cair yang disalut pada suatu  penyangga padat.  Analit  tersebut  dimuatkan  ke 
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bagian  atas  kolom  melalui  suatu  portal injeksi yang dipanaskan.  Suhu  oven 

dijaga  atau  diprogram  agar  meningkat secara  bertahap.  Ketika  sudah  berada 

dalam  kolom,  terjadi  proses  pemisahan antar  komponen.  Pemisahan  ini  akan 

bergantung  pada  lamanya  waktu  relatif yang  dibutuhkan  oleh  komponen-

komponen  tersebut  di  fase  diam. 

Menurut Darmapatni, dkk (2016) spektrometer massa diperlukan untuk  

identifikasi  senyawa  sebagai penentu  bobot  molekul dan penentuan rumus 

molekul. Prinsip dari MS adalah pengionan senyawa-senyawa  kimia untuk 

menghasilkan molekul bermuatan atau  fragmen  molekul dan  mengukur rasio 

massa per muatan. Molekul yang telah terionisasi  akibat  penembakan  elektron 

berenergi  tinggi  tersebut  akan menghasilkan  ion  dengan  muatan positif, 

kemudian ion tersebut diarahkan menuju medan magnet dengan kecepatan tinggi. 

Medan magnet atau medan listrik akan membelokkan ion tersebut agar dapat 

menentukan bobot molekulnya dan bobot molekul semua fragmen yang dihasilkan. 

Kemudian detektor akan menghitung muatan yang terinduksi atau arus yang 

dihasilkan ketika ion dilewatkan atau mengenai permukaan, scanning massa dan 

menghitung ion sebagai mass to charge ratio (m/z). Terdapat 4 (empat) proses  

dalam spektrometri massa yakni ionisasi, percepatan, pembelokkan dan 

pendeteksian. 




