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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara terpadat populasi penduduknya 

dengan jumlah sekitar 258 juta jiwa.  Tingginya jumlah populasi penduduk tersebut 

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dalam berbagai hal juga. Sebagai suatu 

usaha yang memiliki nilai keuntungan yang menjanjikan, produsen berbagai jenis 

industri saling bersaing untuk memenuhi permintaan konsumen. Tingginya nilai 

permintaan konsumen yang dipenuhi oleh para produsen sering kali tidak diimbangi 

oleh penanganan akan dampak berkelanjutan dari tingginya limbah industri yang 

diproduksi (Badan Pusat Statistik, 2016).  

 

Sampah adalah suatu bentuk barang tak terpakai yang telah dibuang oleh 

pemiliknya karena dianggap tidak memiliki nilai fungsi lagi. Menurut hasil 

penelitian, rata- rata masyarakat Indonesia menggunakan tujuh ratus kantong 

plastik setiap tahunnya. Jumlah tersebut belum termasuk sampah plastik dalam 

bentuk lain seperti botol minuman, wadah makanan, dan lain- lain  (Purnaweni, 

2017). Jumlah sampah yang dapat diangkut per hari pada beberapa ibukota provinsi 
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seluruh Indonesia tahun 2015- 2016 nilainya cukup tinggi. Pada tahun 2017 

persentase jumlah sampah yang terangkut di DKI Jakarta mencapai 84,75%, 

Bandung mencapai 74,86%, dan Surabaya mencapai 53,94% (Badan Pusat 

Statistik, 2017). Berdasarkan Gambar 1. Grafik Pertambahan Volume TImbunan 

Sampah Plastik, Sampah plastik menyumbang 14% dalam menyusun komponen 

sampah tingkat nasional. Pada tahun 2011 jumlah peningkatan timbunan sampah 

plastik pada beberapa kota metropolitan lebih dari 400.000 𝑚3/ tahun dan pada 

tahun 2015 jumlah tersebut meningkat hingga 1.200.000 𝑚3/ tahun. Demikian, 

peningkatan timbunan sampah plastik di beberapa kota metropolitan pada tahun 

2011 hingga 2015 mengalami peningkatan sekitar 700.000 𝑚3/ tahun (Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).  

Plastik merupakan salah satu bahan yang paling sering ditemukan dan 

digunakan dalam kehidupan sehari- hari. Setiap tahunnya lebih dari 260 juta ton 

plastik yang diproduksi di berbagai negara (O’Brine and Thompson, 2010). 

Indonesia masuk ke dalam peringkat kedua dunia setelah Cina dalam menghasilkan 

sampah plastik di perairan yang mencapai angka 187,2 juta ton (Jambeck, Roland, 

Chris, Theodore, Miriam, Anthony, Ramani, and Kara., 2015). Hal tersebut 

berhubungan dengan data yang dimiliki Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang menyebutkan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu 1 tahun telah 

mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Permasalah sampah plastik 

tersebut dapat menurunkan kesuburan tanah dan di perairan mengingat sifat plastik 
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yang butuh waktu sekitar 20 hingga 100 tahun untuk dapat terurai (Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).  

Kontaminasi senyawa- senyawa kimia beracun terhadap lingkungan hidup 

yang digunakan sebagai tempat tinggal atau pemukiman dapat menimbulkan 

masalah yang sangat perlu diperhatikan baik bagi masyarakat umum. Senyawa 

kimia yang terakumulasi di lingkungan dari waktu ke waktu umumnya merupakan 

hasil produksi yang sifatnya tidak alami (senobiotik). Akumulasi berkelanjutan 

tersebut perlu mendapatkan penanganan yang serius agar senyawa- senyawa kimia 

yang sifatnya beracun ini supaya tidak menimbulkan gangguan pada ekosistem 

dalam jangka panjang. Terdapat beberapa alternatif yang telah banyak digunakan 

untuk menangani masalah ini seperti pembakaran dan pengolahan secara kimia. 

Akan tetapi, cara umum yang digunakan tersebut cenderung menimbulkan masalah 

baru yang lebih sulit diatasi seperti pemicu penipisan lapisan ozone dan terciptanya 

bahan kimia baru yang belum diketahui tingkat keamanannya. 

Biodegradasi merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan untuk dikaji 

lebih mendalam. Pemanfaatan mikroorganisme tertentu yang mampu mendegradasi 

senyawa kompleks tertentu menjadi senyawa sederhana yang lebih aman bagi 

kesehatan lingkungan dari senyawa pada mulanya, maka biodegradasi merupakan 

salah satu cara yang lebih murah ditinjau dari segi ekonomis. Mikroorganisme 

spesifik bersumber dari tanah yang tercemar memiliki potensi untuk menggunakan 

sejumlah karbon yang terkandung didalam suatu limbah untuk selanjutnya 

digunakan sebagai sumber energinya. Adanya penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi dari bakteri TPA dalam berperan sebagai agen Biodegradasi 
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plastik dan Biofertilizer sehingga dimasa yang datang dapat digunakan sebagai 

konsorsium agen hayati yang mampu membantu menjaga kesehatan lingkungan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang penelitian ini 

adalah :  

1.  Apakah karakteristk bakteri yang mampu merombak sampah plastik 

berbeda? 

2. Bagaimanakah tingkat toleransi bakteri hasil isolasi dari tanah TPA 

terhadap penggunaan prekursor plastik sebagai sumber energi? 

3. Bagaimana kemampuan bakteri hasil isolasi tanah TPA dalam menyintesis 

senyawa fitohormon? 

4. Bagaimana kemampuan bakteri hasil isolasi tanah TPA dalam menyintesis 

senyawa metabolit spesifik yang berperan pada toleransi isolat terhadap 

prekursor plastik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan dari 

penenlitian ini adalah : 

1.  Mengidentifikasi isolat bakteri yang berpotensi merombak sampah plastik. 

2. Mengetahui tingkat toleransi bakteri hasil isolasi dari tanah TPA terhadap 

penggunaan prekursor plastik sebagai sumber energi. 

3. Mengetahui kemampuan bakteri dalam menyintesis senyawa fitohormon. 

4. Mengetahui kemampuan bakteri dalam menyintesis senyawa metabolit 

spesifik yang berperan pada toleransi isolat terhadap prekursor plastik. 
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1.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang disusun dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Tanah TPA mengandung bakteri, yang salah satunya mampu merombak

sumber pada prekursor plastik.

2. Bakteri dari tanah TPA memiliki toleransi terhadap penggunaan prekursor

plastik sebagai sumber energi.

3. Bakteri dari tanah TPA mampu menyintesis senyawa fitohormon.

4. Bakteri dari tanah TPA mampu menyintesis senyawa metabolit spesifik

yang berperan pada toleransi isolat terhadap prekursor plastik.




