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ABSTRAK
Senyawa fenol merupakan polutan yang sering ditemukan dalam perairan laut, yang berasal dari tumpahan
minyak atau pembuangan limbah minyak ke laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan
mikroorganisme laut dalam mendegradasi senyawa fenol yang terkandung dalam limbah minyak bumi.
Penelitian ini menggunakan larutan artifisial senyawa fenol yang konsentrasinya sama dengan konsentrasi
senyawa fenol yang terkandung pada limbahminyak yaitu sebesar 15 mg/l. Pengukuran konsentrasi fenol
menggunakan larutan amino antipirin dengan metoda spektrofotometri. Penelitian biodegradasi dilakukan
dengan menggunakan tiga buah reaktor batch menggunakan larutan artifisial senyawa fenol. Reaktor I dan
Reaktor II menggunakan bakteri laut yang telah diaklimatisasi dan diseeding. Sedangkan reaktor III sebagai
percobaan kontrol untuk melihat penurunan konsentrasi senyawa fenol tanpa menggunakan bakteri. Dari hasil
penelitian diperoleh laju degradasi fenol sebesar 1,8 mg/l-10,9 mg/l per hari dengan bantuan bakteri.
Sedangkan untuk kondisi tanpa bantuan bakteri diperoleh laju degradasi 1,3 mg/l-4,2 mg/l per hari.
Kata Kunci: Degradasi, Mikroorganisme laut, Senyawa Fenol (C6H5OH)

ABSTRACT
Phenol is one of pollutants that can be found in the ocean, derived from oil spills or discharge of waste oil into
the sea. This study aimed todetermine the ability ofmicroorganisms from oceantodegradephenol in the wasteoil.
In this study uses an artificial solution of phenol compounds whose concentration equal to the concentration of
phenol compounds in the waste oil, i.e., 15 mg/l. Measurements using a solution of amino phenol antipirin
concentration with spectrophotometric method. Biodegradationstudiesconducted usingthreebatchreactors, first
and second reactor were used for bacteria from ocean that have been acclimatized and seeding. The third
reactor as a control experiment to see a decrease in the concentration of phenol compounds without using
bacteria. The results showed that the phenol degradation rate was 1.8 mg/l – 10.9 mg/l per day in the use of
bacteria. In the condition without using bacteria the phenol degradation rate is 1.3 mg/l – 4.2 mg/l perday.
Keywords: degradation, bacteria from ocean, phenol (C6H5OH)
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PENDAHULUAN
Fenol merupakan senyawa yang dapat
menimbulkan bau tidak sedap, bersifat racun
dan korosif terhadap kulit (iritasi),
menyebabkan gangguan kesehatan manusia
dan kematian pada organisme yang terdapat
pada air dengan nilai konsentrasi tertentu
(Qadeer&Rehan, 1998).Fenol terdiri dari
rantai dasar benzene aromatik dengan satu
atau lebih kelompok hidroksil. Tingkat
toksisitas fenol beragam tergantung dari
jumlah atom atau molekul yang melekat
pada rantai benzene-nya. Untuk fenol
terklorinasi, semakin banyak atom klorin
yang diikat rantai benzena maka semakin
toksik rantai tersebut. Klorofenol lebih
bersifat toksik pada biota air, seperti
akumulasi dan lebih persisten dibanding
dengan fenol sederhana. Fenol sederhana
seperti phenol, cresol dan xylenol mudah
larut dalam air dan lebih mudah didegradasi.
Senyawa fenol merupakan polutan yang
sering ditemukan diperairan laut. Sumber
pencemar di laut berasal dari tumpahan
minyak mentah, tumpahan bahan bakar
kapal maupun pembuangan limbah industri
minyak bumi. Kehadiran senyawa fenol di
laut dapat membahayakan kehidupan biota
laut karena fenol bersifat toksik. Senyawa
fenol
dapat
didegradasi
oleh
mikroorganisme pengurai fenol, namun
jumlah dan kemampuan mikroorganisme
pengurai fenol sangat terbatas karena sifat
toksiknya.
Kemampuan mikroba dalam mendegradasi
fenol dipengaruhi beberapa faktor seperti
jenis mikroba, konsentrasi fenol dan kondisi
lingkungan.
Proses degradasi dapat dilakukan dengan
bantuan mikroorganisme yang ada pada air
laut (Qadeer&Rehan, 1998). Proses biologis
melalui biodegradasi berpotensi untuk
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pengolahan
limbah
minyak
bumi.
Pengoptimalisasian proses biodegradasi ini
dapat dilakukan dengan pengkondisian
faktor lingkungan, seperti pemberian nutrisi,
pemberian aerasi, serta bakteri yang dapat
mendegradasi hidrokarbon minyak bumi,
sehingga dapat dilihat kemampuan dari
bakteri pendegradasi tersebut. Namun di
perairan proses degradasi terjadi secara
alami, tanpa penambahan nutrisi. Aerasi di
laut dapat dibantu dengan adanya
gelombang air laut. Limbah minyak bumi
sering di buang di buang ke laut, sehingga
perlu dilakukan suatu penelitian untuk
mengetahui
faktor-faktor
yang
mempengaruhi degradasi senyawa fenol,
mengetahui nasib (fate) senyawa fenol di
perairan
laut,
mengetahui
jenis
mikroorganisme yang dapat membantu
proses degradasi fenol pada perairan laut.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
dapat mengetahui penurunan kadar fenol
dari limbah cair industri pengolahan minyak
bumi yang dapat mencemari lingkungan
perairan, mengatur jadwal pembuangan
limbah minyak ke laut dan memberikan
masukan bagi pihak terkait
untuk
melakukan
pencegahan
terhadap
pencemaran limbah cair industri pengolahan
minyak bumi.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
Penelitian Teknik Lingkungan Universitas
Andalas Padang. Penelitian dilakukan dalam
skala laboratorium. Pengambilan sampel
limbah minyak bumi dilakukan untuk
mendapatkan data primer. Data primeryang
diukur pada penelitian ini berupa
karakteristik
limbah
yang
meliputi
pengukuran suhu, salinitas,COD, BOD, DO
VSS, suhu, fenol, pH dan konsentrasi fenol.
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Pada penelitian ini digunakan larutan
artifisial fenol yang konsentrasinya sama
dengan limbah asli. Alasan penggunaan
larutan artifisial yaitu dikarenakan limbah
asli mengandung hampir 50% minyak bekas
yang sangat menghambat pertumbuhan dari
bakteri karena sifat minyak bekas tersebut
tidak larutdalam air dan bersifat racun
(toxic).
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian
ini
adalah
reaktor
batch;
reaktor
batchdengan diameter 20 cm dan tinggi 45
cm sebagai wadah uji pendahuluan dan uji
penurunan kadar fenol. Reaktor berbentuk
silinder yang terbuat dari fiber glass
dilengkapi dengan tiga outlet untuk
pengambilan sampel; gayung plastik;
perlengkapan untuk analisis karakteristik
limbah minyak bumi; gelas ukur 1000
ml;beacker glass serta botol plastik yang
tertutup untuk menyimpan sampel limbah
yang akan diuji.
Bakteri berasal dari air laut yang berada di
sekitar effluent limbah minyak bumi di
Teluk Kabung. Bakteri diaklimatisasi
terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke
dalam reaktor. Seeding terhadap bakteri
dilakukan setelah proses aklimatisasi.
Uji penurunan kadar fenol dilakukan dengan
menggunakan 3 reaktor batch. Pada masingmasing reaktor dimasukkan larutan fenol
sebanyak 15 mg/l dengan volume 10liter
tiap-tiap reaktor. Perlakuan untuk reaktor
pertama dan kedua sama yaitu dengan
melakukan pengkondisian terhadap bakteri.
Sedangkan pada reaktor ketiga, uji
penurunan kadar fenol dilakukan tanpa
pengkondisian terhadap bakteri sehingga
pada reaktor ketiga uji penurunan kadar
fenol dilakukan secara alami. Hal ini
dilakukan untuk melihat perbandingan
penurunan kadar fenol antara uji penurunan
fenol dengan menggunakan bakteri dengan

tanpa bakteri (kontrol).
Pada tiap-tiap
reaktor diberi supply oksigen dengan
menggunakan aerator yang juga berfungsi
sebagai pengadukan dalam reaktor.
Sampling dilakukan setelah aklimatisasi
bakteri selama 24 jam dimana bakteri uji
telah beradaptasi dengan lingkungan yang
baru. Pengambilan sampel dari tiap-tiap
reaktor dilakukan setiap hari dan untuk hari
pertama sampel diambil setiap 2 jam sekali.
Hal ini dilakukan dengan melihat referensi
yang ada yaitu kadar fenol dalam air
terproduksi yang telah sampai ke perairan
akan terdegradasi sebanyak 42,2 %
(LEMIGAS). Analisis dan pengambilan
sampel pada tiap-tiap reaktor dilakukan
hingga kadar fenol telah mencapai 0 mg/l.
Pengukuran kadar fenol dilakukan dengan
metode
spektrofotometri
dengan
menggunakan amino antipirin dengan
spektrofotometer tipe Cole Parmer tahun
2005.
Pada penelitian ini juga diukur beberapa
parameter lain yang dapat mempengaruhi
proses biodegradasi fenol seperti COD,
BOD, VSS, DO salinitas, suhu dan pH.
Pengukuran COD menggunakan metode
titrasi dengan menggunakan COD reaktor
tipe Hatch tahun 2003. Pengukuran VSS
dengan metode gravimetri menggunakan
oven dan furnace tipe Yamato tahun 2003.
Nilai VSS pada penelitian ini merupakan
nilai biomassa yang terkandung dalam air
laut. Suhu diukur dengan menggunakan
thermometer. Untuk pengukuran salinitas
menggunakan alat tipe Horiba tahun 2001
dan pH diukur menggunakan alat water
quality checker tipe Radwag tahun 2008.
Metode Analisis Data
Metode yang digunakan untuk mengestimasi
penurunan kadar fenol yaitu hasil penelitian
yang diperoleh dengan membandingkan
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antara konsentrasi fenol persatuan waktu
sehingga dapat dianalisis penurunan fenol
perhari. Kemudian data-data yang di dapat
diplot dalam sistem koordinat. Hasil plotting
tersebut dapat berupa sekumpulan titik–titik
penyebaran.
Dari diagram ini ditentukan bentuk kurva
yang paling menentukan dari data–data yang
ada. Bentuk kurva seperti ini dinamakan
kurva pendekatan dan variabel–variabel
yang berhubungan dinyatakan sebagai
variabel x dan y. Pada penelitian ini akan
dilihat
perbandingan
antara
grafik
pertumbuhan bakteri dan grafik penurunan
kadar fenol setiap satuan waktu.
Pada grafik penurunan kadar fenol, sumbu x
menunjukkan waktu fenol terdegradasi
sedangkan sumbu y menunjukkan kadar
fenol. Pada grafik pertumbuhan bakteri,
sumbu x akan menunjukkan waktu
pertumbuhan bakteri dan sumbu y jumlah
populasi bakteri dalam satuan mg/l. Untuk
parameter-parameter lain seperti COD,
BOD, DO, salinitas, suhu dan pH
merupakan sebagai faktor lingkungan yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri
dan penurunan konsentrasi fenol.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Limbah dan Air Laut
Berdasarkan analisis limbah minyak bumi
dan air laut di perairan Teluk Kabung
didapatkan hasil pada Tabel 1.
Analisis parameter pada limbah minyak
bumi
bertujuan
untuk
mengetahui
konsentrasi fenol yang terkandung pada
limbah sehingga konsentrasi fenol pada
larutan artifisial dibuat sesuai dengan
konsentrasi fenol pada limbah minyak bumi.
Sedangkan analisis air laut bertujuan untuk
mengetahui
konsentrasi
parameterparameter yang terkandung dalam air laut
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yang dapat berpengaruh terhadap penurunan
konsentrasi fenol.
Tabel 1. Karakteristik Limbah dan Air Laut
Limbah

Air
Laut

Satuan

BOD

231

229

mg/l

2.

COD

332

344

mg/l

3.

pH

9,2

8,7

-

4.

Fenol

15,04

0,03

mg/l

5.

Temperatur

30

28

6.

VSS

30,8

50,8

mg/l

7.

Salinitas

-

26

mg/l

8.

DO

5

5

mg/l

No

Parameter

1.

Isolasi
dan
Identifikasi
Pendegradasi Fenol

o

C

Bakteri

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut,
perlu diketahui terlebih dahulu bakteri yang
dapat mendegradasi fenol dalam air laut
sehingga perlu dilakukannya isolasi dan
identifikasi bakteri yang dapat mendegradasi
fenol. Tujuan isolasi dan identifikasi bakteri
ini berguna untuk mengetahui jenis bakteri
dalam air laut yang dapat mendegradasi
fenol. Isolasi dan identifikasi bakteri
tersebut dilakukan pada media Nutrien Agar
(NA). Dari hasil isolasi dan identifikasi
didapat tiga jenis bakteri pendegradasi fenol
yaitu Pseudomonas sp, Acinotobacter sp dan
Bacillus sp.
Uji Aktifitas Bakteri
Setelah
dilakukannya
isolasi
dan
identifikasi, bakteri pendegradasi fenol
tersebut perlu diuji dulu aktifitasnya
masing-masing.Untuk mengetahui aktifitas
tersebut, masing-masing bakteri diuji dalam
media dengan penambahanfenol dan media
tanpa penambahan fenol. Pengamatan uji
aktifitas ini dilakukan dengan menghitung
koefisien laju pertumbuhan bakteri.
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Bakteri
Pseudomonas
sp.
Acinotobacter
sp.
Bacillus sp.

Koefisien laju pertumbuhan
perjam(u)
NA modifikasi
NA modifikasi
tanpaFenol
ditambah Fenol
0,042

0,089

0,031

0,045

0,034

0,051

Tujuan dilakukannya uji aktifitas bakteri
yaitu
untuk
melihat
perbandingan
pertumbuhan bakteri pada media NA tanpa
fenol dengan media NA ditambahkan fenol.
Sehingga dapat dilihat bakteri mana yang
lebih aktif pada lingkungan dengan
kandungan senyawa fenol. Pada tabel3
dapat dilihat bahwa bakteri Pseudomonas
spmemiliki laju pertumbuhan pada NA
modif ditambahkan minyak bumi yaitu
0,089,lebih tinggi dibandingkan dengan
laju pertumbuhan pada NA modifikasi
tanpa fenol adalah 0,042. Peningkatan laju
pertumbuhan
dalam
media
yang
mengandung fenol, menunjukkan bahwa
Pseudomonas sp, Acinotobacter sp dan
Bacillus sp aktif dilingkungan yang
terdapatfenol dan memiliki kemampuan
mendegradasi senyawa fenol.
Bakteri tersebut mampu tumbuh pada
media dengan memanfaatkan unsur-unsur
pada media dan tumbuh lebih baik pada
media yang terdapat fenol, disebabkan
karena
bakteri
tersebut
memiliki
kemampuan dan aktifitas fisiologis untuk
berkembang
pada
media
yang
mengandungfenol
sehingga
bakteri
tersebut memiliki laju pertumbuhan lebih
tinggi.
Menurut (Udiharto,1999), bakteri yang
berpotensi dan aktif mendegradasi fenol
akan memperlihatkan laju pertumbuhan
yang tinggi pada media yang mengandung
fenol dibandingkan dengan media yang
tidak mengandung fenol.

Pertumbuhan Bakteri Aklimatisasi dan
Seeding
Setelah dilakukan isolasi dan identifikasi
bakteri terhadap sampel air laut, dapat
diketahui ada 3 jenis bakteri yang dapat
membantu dalam mendegradasi fenol yaitu
Acinetobacter sp, Bacillus sp dan
Pseudomonas sp. Pada media NA
modifikasi dengan penambahan fenol juga
berfungsi sebagai aklimatisasi dan seeding
bakteri sehingga bakteri dapat beradaptasi
dengan lingkungan baru. Pengamatan
pertumbuhan
bakteri
pendegradasi
fenoldalam media NA ditambahkan fenol
dilakukan pada inkubasi jam ke 0, 2, 4, 6,
8, 24, maka didapatkan jumlah sel bakteri
(mg/l) setelah dilakukan pengenceran
seperti terlihat pada Tabel 2.
Pada Grafik 1 dapat dilihat bahwa
pertambahan waktu inkubasi meningkatkan
jumlah sel bakteri, hal ini disebabkan
tersedianya nutrisi yang cukup dalam media
pertumbuhan. Media pertumbuhan yang
merupakan media biodegradasi yang terdiri
dari NA modifikasi dengan penambahan
fenol.
600
Sel Bakteri (mg/l)

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Bakteri
Pendegradasi Fenol

500

Jumlah Sel Bakteri

400

300
200

100
0

0

2

4

6

8

24

Waktu (Jam)

Grafik 1. Jumlah Bakteri Pendegradasi Fenol
dalam Inkubasi 24 jam

Pelczar dan Chan (1986), mengatakan
bahwa dengan tersedianya nutrisi yang
cukup dan kondisi lingkungan yang
memadai, maka mikroba akan tumbuh dan
berkembang. Pertumbuhan sel mikroba
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Dari Grafik 1 dapat dilihat bahwa pada
inkubasi awal sampai jam ke-2 masingmasing bakteri peningkatan jumlah selnya
sangat sedikit. Pertumbuhan jam ke-2
sampai jam ke-4 mulai mengalami
peningkatan jumlah sel. Pertambahan sel
pada fase ini sangat lambat. Fase ini
menggambarkan waktu yang diperlukan
oleh bakteri untuk menyesuaikan diri pada
lingkungan baru. Sesuai dengan pendapat
Pelczar dan Chan (1986), bahwa lambatnya
pertumbuhan sel pada fase ini disebabkan
sel bakteri baru mulai melakukan
pembelahan dan beradaptasi dengan
lingkungan
substratnya
sehingga
pertumbuhan sel bakteri sangat sedikit.
Pertumbuhan populasi bakteri pada inkubasi
jam ke-4 sampai ke-24 menunjukkan
peningkatan jumlah sel yang cepat, menurut
Pelczar dan Chan (1986), fase ini disebut
sebagai fase pertumbuhan cepat (fase
logaritmik), fase ini laju pertumbuhan sangat
cepat dan konstan dengan penambahan
jumlah sel secara eksponensial, pada
keadaan ini aktifitas sangat tinggi. Fase ini
digunakan untuk waktu inkubasi bagi
penyediaan inokulum biodegradasi. Pada
jam ke-8 sampai jam ke-24bakteri mulai
memasuki akhir dari fase logaritmik.
Biodegradasi Senyawa Fenol
Kemampuan mendegradasi fenol ini
berkaitan dengan kehadiran enzim-enzim
perombak
hidrokarbon,
seperti
dehidrogenase,
monooksigenase,
deoksigenase
dan
lainnya
yang
bertanggung jawab terhadap tahapan
perombakan
hidrokarbon
yang
memungkinkan bakteri tumbuh (Atlas dan
Bartha, 1992).
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Dari hasil analisis limbah minyak bumi,
maka dibuat larutan artifisial dengan kadar
fenol 15 mg/l. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan tiga buah reaktor. Dua buah
reaktor diperlakukan dengan keadaan yang
sama yaitu dengan menggunakan bakteri
aklimatisasi dan seeding untuk proses
degradasi sedangkan reaktor ke-3 dilakukan
sebagai kontrol tanpa aklimatisasi bakteri.
Penurunan konsentrasi fenol terhadap waktu
dapat dilihat pada Grafik 2.
16

Konsentrasi Fenol
Reaktor I

14
12

Konsentrasi Fenol
Reaktor II

10

Konsentrasi Fenol
Reaktor III

8

6
4
2
0
0
6
12
18
24
30
50
56
62
68
74
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140

sehingga

Konsentrasi Fenol (mg/l)

merupakan hasil pembelahan,
menambah jumlah individu.
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Waktu (Jam)

Grafik 2. Penurunan Konsentrasi Fenol

Dari Grafik 2 dapat dilihat penurunan
konsentrasi fenol dengan bantuan bakteri
pada reaktor I dan IImembutuhkan waktu
selama 64 jam. Fenol mencapai konsentrasi
di bawah baku mutu setelah 48 jam pada
reaktor I dengan konsentrasi 1,79 mg/l.
Sedangkan pada reaktor II konsentrasi fenol
mencapai konsentrasi di bawah baku mutu
pada jam ke-46 dengan konsentrasi 1,65
mg/l. Pada jam ke-0 hingga jam ke-8
penurunan konsentrasi fenol sangat lambat
yaitu berkisar antara 0,1-0,2 mg/l pada
kedua reaktor. Pada reaktor I dan II
penurunan konsentrasi fenol yang sangat
besar terjadi pada jam ke-8 hingga jam ke36 yaitu berkisar antara 0,9-1,8 mg/l. Hal ini
dapat dilihat pada Grafik 4.2 dimana pada
jam ke-8 hingga jam ke-36 penurunan grafik
sangat tajam.
Pada reaktor I penurunan konsentrasi fenol
sangat besar dimulai pada jam ke-8 hingga
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jam ke-36 dengan jumlah konsentrasi fenol
yang hilang sebesar 10,6 mg/l. Sedangkan
pada reaktor II penurunan konsentrasi fenol
yang sangat besar dimulai pada jam ke-26
hingga jam ke-36 dengan konsentrasi fenol
yang hilang sebanyak 9,8 mg/l. Pada jam ke38 hingga jam ke-64, penurunan konsentrasi
fenol kembali melambat. Jika dilihat pada
lampiran I bahwa pertumbuhan bakteri
terjadi sangat cepat dengan melihat
konsentrasi VSS antara jam ke-8 hingga jam
ke-24 yaitu dari 556,90 mg/l hingga 731,35
mg/l. Hal ini sebanding dengan penurunan
konsentrasi fenol yang sangat cepat dimulai
dari jam ke-8. Dari data tersebut dapat
diketahui bahwa bakteri dapat beradaptasi
dengan baik pada lingkungan yang
mengandung senyawa fenol pada suhu 28oC
dimana
bakteri
bekerja
optimum
mendegradasi fenol pada pH 5,5-8 (Lay,
1994 dalam Silvia, 2001) dan suhu 25 oC-30
o
C (Lay, 1994).
Pada reaktor I pertumbuhan bakteri terhenti
pada jam ke-30 dimana konsentrasi VSS
mulai turun dari 728,7 mg/l menjadi 655,1
mg/l. Penurunan jumlah bakteri terus terjadi
hingga jam ke-64. Sedangkan pada reaktor II
penurunan jumlah bakteri terjadi pada jam
ke-28 dan jam ke-36. Pada percobaan ini
nilai pH yang didapat selalu dibawah 8. Hal
ini juga
menjadi indikator bahwa
bakterimulai bekerja secara efektif dalam
mendegradasi senyawa fenol karena
bakteribekerja pada pH 5,5-8 (Lay, 1994).
Indikator aktifitas bakteri dapat dilihat juga
dengan penurunan nilai COD dan BOD
dimana nilai COD dan BOD terus menurun
dari jam ke-0 hingga jam ke-64 karena nilai
COD dan BOD merupakan jumlah oksigen
yang dibutuhkan bakteri dalam menguraikan
senyawa organik. Selain terdegradasi, fenol
juga terlarut dimana fenol memiliki
keterlarutan terbatas 8,3 gram/100 ml.

Pada percobaan kontrol, senyawa fenol
membutuhkan waktu 142 jam untuk
terdegradasi seluruhnya. Senyawa fenol
mencapai nilai baku mutu pada jam ke-124.
Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa
proses degradasi fenol dengan bantuan
bakteri dan degradasi fenol tanpa bakteri
sangat jauh berbeda dengan melihat waktu
yang dibutuhkan senyawa fenol untuk
terdegradasi seluruhnya. Pada percobaan
yang menggunakan bakteri membutuhkan
waktu 64 jam sedangkan untuk percobaan
kontrol membutuhkan waktu 142 jam.
Penurunan konsentrasi fenol pada percobaan
kontrol ini tidak seperti pada percobaan
dengan aklimatisasi dan seeding bakteri.
Penurunan konsentrasi fenol sangat lambat
pada reaktor III. Hal ini disebabkan peran
bakteri tidak banyak berpengaruh dalam
mendegradasi senyawa fenol karena bakteri
tidak melalui proses aklimatisasi dan
seeding pada reaktor III. Pada percobaan
kontrol ini juga terjadi penurunan
konsentrasi fenol dengan jumlah besar yaitu
pada jam ke-8 hingga jam ke-24 dan pada
jam ke-72 hingga jam ke-74. Hal ini
disebabkan oleh kelarutan dan penguapan
senyawa fenol karena pada saat itu suhu
berkisar 30oC. Pertumbuhan bakteri pada
percobaan kontrol ini juga tidak terlalu
banyak mengalami perubahan. Begitu juga
dengan nilai COD dan BOD pada percobaan
kontrol ini tidak terjadi perubahan yang
signifikan yang dapat menunjukkan aktifitas
bakteri. Nilai COD dan BOD yaitu 237 mg/l
dan 158 mg/l pada jam ke-142. Nilai pH
yang didapat pada percobaan kontrol ini
selalu berkisar 8, ini menunjukkan bahwa
tidak ada aktifitas bakteri seperti yang
ditunjukkan pada reaktor I dan reaktor II.
Dapat diambil kesimpulan bahwa proses
degradasi senyawa fenol dengan bantuan
bakteri yang telah melalui proses
aklimatisasi dan seeding lebih cepat
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dibandingkan proses degradasi tanpa
bantuan bakteri. Hal ini dapat dilihat dari
jumlah waktu yang dibutuhkan oleh
senyawa fenol untuk terdegradasi hingga 0
mg/l. Pada reaktor I dan II, senyawa fenol
membutuhkan waktu 64 jam untuk
terdegradasi hingga 0 mg/l sedangkan pada
reaktor III membutuhkan waktu 142 jam.
Laju Degradasi Senyawa Fenol
Degradasi senyawa fenol pada reaktor I dan
II berlangsung lebih cepat dibandingkan
pada reaktor III. Setelah didapat jumlah
senyawa fenol yang terdegradasi per harinya
maka dapat diketahui laju degradasi
senyawa
fenol
per
hari
dengan
membandingkan konsentrasi senyawa fenol
yang hilang dengan selisih waktu (∆c/∆t).
Jika dilihat pada reaktor I laju degradasi
senyawa fenol pada hari pertama yaitu 2,34
mg/l. Sedangkan laju degradasi pada hari
kedua yaitu 10,93 mg/l dan pada 16 jam
terakhir yaitu sebesar 1,79 mg/l. Pada
reaktor II menunjukkan hasil yang tidak jauh
berbeda dengan reaktor I. Pada hari pertama
laju degradasi fenol yaitu sebesar 2,41 mg/l
sedangkan pada hari kedua yaitu sebesar
11,28 mg/l dan pada 16 jam terakhir sebesar
1,34 mg/l. Berdasarkan hasil laju degradasi
yang diperoleh, dapat dilihat bahwa laju
degradasi meningkat pada hari kedua. Hal
ini disebabkan oleh perkembang biakan
bakteri dari fase eksponensial menuju fase
stasioner yang memanfaatkan fenol sebagai
nutrisi (Pelczar dan Chan, 1986) sehingga
laju degradasi fenol pada hari kedua lebih
tinggi jika dibandingkan pada hari pertama.
Jepang telah melakukan proses biodegradasi
terhadap
senyawa
fenol
dengan
menggunakan mikroorganisme. Penelitian
dilakukan di Teluk Tokyo. Hasilnya
senyawa fenol dapat terdegradasi dalam
waktu 45 hari dengan suhu 25 oC dalam
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media yang mengandung 1000 mg/l fenol.
Jika dibandingkan dengan penelitian yang
telah dilakukan, kadar fenol yang digunakan
pada penelitian di Jepang 60 kali lebih besar
daripada penelitian yang telah dilakukan di
laboratorium jurusan Teknik Lingkungan
Universitas Andalas. Jika diaplikasikan pada
kadar fenol yang terdapat pada limbah
minyak bumi, penelitian di Jepang hanya
membutuhkan waktu ± 16 jam untuk
mendegradasi senyawa fenol tersebut.
Terdapat perbedaan 2 hari dengan penelitian
yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan
oleh
teknologi
pengembang
biakan
mikroorganisme yang digunakan lebih
efisien sehingga lebih aktif dalam
mendegradasi fenol.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Novembri (2007), menunjukkan bahwa
degradasi fenol dengan Pseudomonas
aeruginosa dapat mengaktifkan enzim
pendegradasi sehingga diperoleh produk
asam asetat. Hal ini menunjukkan bahwa
degradasi ini dapat mengurangi bahaya fenol
karena hasil degradasi adalah senyawa yang
tidak beracun. Selain itu dengan degradasi
fenol ini dapat mendegradasi fenol sebanyak
495,88 mg/l dengan 3 kali adaptasi selama
10 hari. Jika dibandingkan dengan kadar
fenol limbah minyak bumi, konsentrasi pada
penelitian Novembri 30 kali lebih besar
dibandingkan
penelitian
yang
telah
dilakukan dengan menggunakan reaktor
batch skala laboratorium. Jika penelitian
Novembri diaplikasikan pada limbah
minyak bumi, degradasi senyawa fenol
hanya membutuhkan waktu ± 8 jam untuk
terdegradasi. Hal ini disebabkan oleh
pengembang biakan bakteri yang digunakan
pada penelitian Novembri hanya dilakukan
terhadap Pseudomonas aeruginosayang
sangat aktif dalam mendegradasi fenol.
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Fase Pertumbuhan Bakteri
Pada percobaan penurunan konsentrasi fenol
ini dipengaruhi oleh jumlah bakteri yang
ada. Pelczar dan Chan (1986), mengatakan
bahwa dengan tersedianya nutrisi yang
cukup dan kondisi lingkungan yang
memadai, maka mikroba akan tumbuh dan
berkembang. Dengan semakin banyaknya
jumlah sel bakteri maka jumlah senyawa
fenol yang terdegradasi akan semakin
banyak setiap jamnya. Jumlah bakteri yang
ada pada percobaan ini dapat dilihat dengan
nilai VSS yang ada.
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Pada reaktor III menunjukkan laju degradasi
senyawa fenol yang tidak beraturan.
Senyawa fenol hanya terdegradasi ± 1%
setiap jamnya. Hal ini disebabkan karena
tidak adanya bakteri pendegradasi fenol
pada reaktor III. Pada hari pertama laju
degradasi sebesar 4,21 mg/l. Hal ini
disebabkan oleh suhu yang berkisar 30 oC
sehingga dapat mempengaruhi penguapan
senyawa fenol. Sedangkan pada hari kedua
laju degradasi yaitu 1,34 mg/l. Penurunan
kadar fenol sangat rendah pada hari kedua
disebabkan tidak ada faktor lingkungan yang
terlalu
mempengaruhi
penurunan
konsentrasi fenol. Pada hari ke-3 laju
degradasi senyawa fenol bernilai 1,86 mg/l
hampir mendekati laju degradasi pada hari
ke-5 dan ke-6 yaitu 1,97 mg/l dan 2,24 mg/l.
Ini menunjukkan senyawa fenol mulai
hilang secara perlahan karena dipengaruhi
faktor lingkungan seperti suhu dan kelarutan
senyawa fenol itu sendiri. Peningkatan laju
degradasi fenol kembali terjadi pada hari ke4 yaitu sebesar 3,41 mg/l. Hal ini juga
disebabkan
oleh
suhu
sehingga
mempengaruhi penguapan senyawa fenol
(ITS, 2005).

Waktu (Jam)

Grafik 3. Konsentrasi VSS (Volatile Suspended
Solid)

Setelah mengalami aklimatisasi dan seeding,
bakteri
terus
berkembang
dengan
beradaptasi pada lingkungan yang baru.
Terdapat perbedaan jumlah konsentrasi
bakteri antara reaktor I dan II. Pada awal
percobaan konsentrasi bakteri reaktor II
lebih besar daripada konsentrasi bakteri pada
reaktor II tetapi jumlah pertumbuhan bakteri
pada reaktor I dan II hampir sama.
Pada reaktor I terjadi peningkatan
konsentrasi bakteri pada jam ke-2 hingga
jam ke-6 yaitu dari 520,45 mg/l hingga
569,50 mg/l, mulai pada waktu sel tidak atau
sedikit mengalami pembelahan. Begitu juga
pada reaktor II, konsentrasi bakteri terjadi
dimulai pada jam ke-2 hingga jam ke-6.
Fase ini disebut fase lag, ditandai dengan
peningkatan komponen makro molekul,
aktivitas metabolik, dan kerentanan terhadap
zat kimia dan faktor fisik. Fase lag
merupakan suatu periode penyesuaian yang
sangat penting untuk penambahan metabolit
pada kelompok sel, menuju tingkat yang
setaraf dengan sintesis sel maksimum. Pada
reaktor I, bakteri mengalami penurunan
jumlah saat jam ke-8 yaitu dari 569,5 mg/l
menjadi 555,1 mg/l dikarenakan masih ada
bakteri yang masih sulit untuk beradaptasi
dengan lingkungan yang baru. Begitu juga
pada reaktor II, konsentrasi bakteri menurun
dari 614,70 mg/l menjadi 598,70 mg/l pada
jam ke-8.
67

Jurnal Teknik Lingkungan UNAND 9 (1) : 59-73 (Januari 2012)

Pada jam ke-8 hingga jam ke-24 sel berada
dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang.
Pertumbuhan sel relatif konstan yaitu jumlah
pertambahan konsentrasi bakteri hampir
sama setiap jamnya pada reaktor I dari
556,90 mg/l hingga 731,75 mg/l. Pada
reaktor saat jam ke-8 dan jam ke-24
konsentrasi bakteri meningkat dari 598,70
mg/l hingga 772,90 mg/l. Dalam hal ini
dapat terlihat bahwa bakteri sudah dapat
tumbuh dengan baik pada lingkungan
barunya. Fase ini disebut fase eksponensial.
Selama fase ini, masa dan volume sel
meningkat oleh faktor yang sama dalam arti
rata-rata komposisi sel dan konsentrasi
relatif metabolit tetap konstan (Pelczar dan
Chan,
1986).
Selama
periode
ini
pertumbuhan
seimbang,
kecepatan
peningkatan dapat diekspresikan dengan
fungsi eksponensial alami. Sel membelah
dengan kecepatan konstan yang ditentukan
oleh sifat intrinsik bakteri dan kondisi
lingkungan (Pelczar dan Chan, 1986).
Dalam hal ini terdapat keragaman kecepatan
pertumbuhan berbagai mikroorganisme.
Pada fase ini terlihat bahwa penurunan
konsentrasi fenol lebih cepat sebanding
dengan pertumbuhan bakteri.
Pada saat digunakan kondisi biakan rutin,
akumulasi produk limbah, kekurangan
nutrien, perubahan pH, suhu, salinitas dan
faktor lain yang tidak diketahui akan
mendesak
dan
mengganggu
biakan,
mengakibatkan
penurunan
kecepatan
pertumbuhan (Pelczar dan Chan, 1986).
Selama fase ini, jumlah sel yang hidup tetap
konstan untuk periode yang berbeda dapat
dilihat pada jam ke-24, ke-26, ke-28 dan ke30 pada reaktor I dengan konsentrasi bakteri
sebanyak 731,75 mg/l, 758,65 mg/l, 733,25
mg/l dan 731,80 mg/l, tetapi akhirnya
menuju periode penurunan populasi. Begitu
juga pada reaktor II jumlah bakteri yang
hidup dengan jumlah konstan dapat dilihat
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pada jam ke-24, ke-26, ke-28 dan ke-30.
Dalam beberapa kasus, sel yang terdapat
dalam suatu biakan yang populasi selnya
tidak
tumbuh
dapat
memanjang,
membengkak
secara
abnormal,
atau
mengalami penyimpangan, suatu manifestasi
pertumbuhan yang tidak seimbang (Pelczar
dan Chan, 1986). Pada grafik di atas dapat
dilihat dengan semakin banyaknya jumlah
bakteri maka senyawa fenol semakin banyak
terdegradasi. Fase ini disebut fase stasioner.
Fase terakhir yaitu merupakan fase
kematian. Keadaan pada saat bakteri mulai
kehabisan nutrien maka populasi bakteri
akan menurun jumlahnya. Pada akhirnya
jumlah sel bakteri yang mati lebih banyak
daripada sel bakteri yang hidup. Pada
reaktor I dapat dilihat pada jam ke-32 hingga
jam ke-64. Pada kedua reaktor penurunan
jumlah sel bakteri yang sangat besar terjadi
antara jam ke-42 hingga jam ke-44 yaitu dari
515,80 mg/l hingga 370,6 mg/l. Pada waktu
ini bakteri mulai kehabisan banyak nutrien
dimana jumlah senyawa fenol pada reaktor I
adalah 2,72 mg/l (mendekati baku mutu)
sedangkan pada reaktor II konsentrasi fenol
telah mencapai 2,2 mg/l Dimulai dari jam
ke-44 hingga jam ke-64, sel bakteri mulai
mengalami penurunan yang konstan dimana
jumlah sel yang mati lebih banyak daripada
sel yang hidup. Pada jam ke-64 nilai VSS
belum mencapai 0 mg/l walaupun
konsentrasi senyawa fenol telah mencapai 0
mg/l. Hal ini menunjukkan masih ada
walaupun konsentrasi fenol telah mencapai 0
mg/l.
Dapat dilihat pada grafik 4.3, bahwa bakteri
pada percobaan kontrol ini tidak melalui
proses aklimatisasi dan seeding sehingga
jumlah bakteri pada awal percobaan hanya
50,9 mg/l. Walaupun demikian, bakteri pada
percobaan kontrol ini juga mengalami
beberapa fase pertumbuhan bakteri.

Degradasi Senyawa Fenol oleh Mikroorganisme Laut

Fase lag terjadi pada jam ke-0 hingga jam
ke-24 dimana bakteri mulai melakukan
penyesuaian terhadap lingkungan barunya.
Hal ini ditunjukkan pada pertumbuhan
bakteri pada jam ke-0 hingga jam ke-24
yaitu dari 50,9 mg/l hingga 53,9 mg/l. Pada
fase ini terjadi peningkatan ukuran sel, mulai
pada waktu sel tidak atau sedikit mengalami
pembelahan.
Fase eksponensial terjadi saat peningkatan
jumlah sel mulai konstan yaitu dimulai pada
jam ke-24 hingga jam ke-64. Konsentrasi
VSS meningkat dari 53,9 mg/l hingga 62,3
mg/l. Hal ini menunjukkan bakteri sudah
bisa beradaptasi dengan lingkungan yang
baru. Tetapi dalam hal ini kemampuan
bakteri untuk mendegradasi fenol tidak
terlihat. Penurunan senyawa fenol sangat
lambat walaupun bakteri terus berkembang.
Peristiwa ini disebabkan oleh sedikitnya
jumlah bakteri untuk mendegradasi fenol.
Fase stasioner pada percobaan kontrol ini
tidak terlihat. Setelah mencapai konsentrasi
62,3 mg/l pada jam ke-64, konsentrasi
langsung menurun hingga jam ke-142. Fase
ini disebut fase kematian bakteri. Pada
percobaan kontrol ini kematian bakteri
bukan diakibatkan oleh kurangnya nutrien
tetapi bakteri sudah mulai tidak dapat
beradaptasi dengan lingkungannya (Pelczar
dan Chan, 1986). Jumlah bakteri terus
menurun hingga jam ke-142 sebanding
dengan penurunan konsentrasi fenol. Pada
percobaan kontrol ini konsentrasi VSS
berjumlah 18,7 mg/l walaupun konsentrasi
fenol telah mencapai 0 mg/l. Jumlah VSS ini
menunjukkan bahwa masih terdapat sel
bakteri walaupun konsentrasi fenol telah
mencapai 0 mg/l.

penelitian. Senyawa fenol mulai terdegradasi
setelah dimasukkan ke dalam air laut. Dari
hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa
senyawa fenol dapat terdegradasi selama 64
jam pada reaktor I dan pada reaktor II
sedangkan pada reaktor III membutuhkan
waktu 142 jam. Pada reaktor I dan II
senyawa fenol akan terdegradasi sebanyak
0,6 mg/l-1 mg/l setiap jam sedangkan pada
reaktor III senyawa fenol terdegradasi
sebanyak 0,1 mg/l-0,5 mg/l setiap jam.
Senyawa fenol akan dimanfaatkan sebagai
nutrisi oleh bakteri perairan laut. Penurunan
konsentrasi fenol pada perairan laut dapat
disebabkan oleh adanya logam berat
(Pelczar dan Chan, 1986). Senyawa fenol
dapat juga terdegradasi dengan adanya
fotokatalis (Pelczar dan Chan, 1986). Selain
dipengaruhi oleh adannya logam berat dan
fotokatalis, suhu juga mempengaruhi
hilangnya senyawa fenol dalam perairan
laut. Fenol memiliki titik didih 182 oC (ITS,
2005). Semakin tinggi suhu maka jumlah
senyawa fenol yang akan menguap semakin
besar (Pelczar dan Chan, 1986). Selain itu
fenol memiliki kelarutan sebanyak 8,3
gr/100 ml (ITS, 2005).
Berdasarkan hasil tersebut seharusnya
pembuangan limbah minyak bumi yang
mengandung fenol dilakukan maksimal
sekali seminggu ke perairan laut Teluk
Kabung karena senyawa fenol lebih cepat
untuk terakumulasi daripada terdegradasi
(Pelczar dan Chan, 1986). Hal ini hendaknya
dapat
digunakan
sebagai
kebijakan
pemerintah dalam membuat peraturan
pembuangan limbah yang mengandung
senyawa fenol ke dalam perairan laut.
Faktor-Faktor Lingkungan

Nasib Senyawa Fenol pada Perairan Laut
Nasib ataupun kondisi senyawa fenol pada
perairan laut dapat dilihat dari hasil

Penurunan kadar fenol pada percobaan ini
dipengaruhi oleh aktifitas bakteri. Aktifitas
bakteri banyak dipengaruhi oleh beberapa
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faktor lingkungan yang dapat mempercepat
kinerjanya ataupun sebaliknya. Selain
berdampak terhadap kinerja bakteri, ada
beberapa
faktor
lingkungan
yang
mempengaruhi penurunan konsentrasi fenol.
Faktor-faktor lingkungan tersebut yaitu:
1. Temperatur
Temperatur
merupakan
faktor
lingkungan
yang
mempengaruhi
biodegradasi senyawa hidrokarbon.
Terutama terhadap proses metabolisme
dan laju pertumbuhan bakteri. Secara
umum, peningkatan suhu berpengaruh
terhadap aktivitas
enzim.
Diluar
temperatur
optimum
pertumbuhan
bakteri menjadi lambat atau tidak ada
pertumbuhan (Lay, 1994 dalam Silvia,
2001).
Setiap bakteri memiliki temperatur
optimal dimana mereka dapat tumbuh
sangat cepat dan memiliki rentang
temperatur dimana mereka dapat
tumbuh. Pembelahan sel sangat sensitif
terhadap
efek
kerusakan
yang
disebabkan temperatur, betuk yang besar
dan
aneh
dapat
diamati
pada
pertumbuhan kultur pada temperatur
tinggi (Lay, 1994 dalam Silvia, 2001).
Pada percobaan ini, perubahan suhu
tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu
mempengaruhi kehidupan dan kinerja
bakteri. Pembunuhan bakteri oleh bahan
kimia akan meningkat dengan suatu
peningkatan temperatur (Lay, 1994
dalam Silvia, 2001). Pada temperatur
rendah, untuk setiap peningkatan 10 oC,
terjadi dua-kali kecepatan kematian
(suryanto, 2003). Pada percobaan
dengan menggunakan bakteri rentang
suhu yaitu antara 25oC-29oC. Dari data
tersebut dapat dilihat bahwa rentang
suhu tidak terlalu jauh dari rentang suhu
optimum kinerja bakteri pada umumnya
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yaitu 25oC-30oC (Lay, 1994 dalam
Silvia, 2001). Jumlah bakteri terus
meningkat pada rentang suhu tersebut.
Selain berpengaruh kepada kinerja
bakteri, suhu juga berpengaruh langsung
terhadap penurunan konsentrasi fenol.
2. pH
Kondisi pH lingkungan sangat berperan
dalam pertumbuhan mikroorganisme
terutama
bakteri
karena
derajat
keasaman
atau
kebasaan
akan
mempengaruhi aktifitas enzim yang
terdapat dalam sel bakteri. pH optimum
untuk pertumbuhan bagi kebanyakan
bakteri adalah antara 6,5-7,5 (suryanto,
2003). Perubahan pH pada lingkungan
juga disebabkan oleh penambahan
senyawa fenol pada perairan laut karena
fenol bersfat asam lemah.
Pada percobaan dengan menggunakan
bakteri, nilai pH yang didapat selalu
dibawah 8. Hal ini dapat menjadi
indikator bahwa bakteri bekerja aktif
dalam mendegradasi fenol pada rentang
pH antara 6,8-7,7.
Pada percobaan kontrol terlihat bahwa
kerja bakteri sangat sedikit pada rentang
pH diatas 8. Ini menunjukkan bahwa
bakteritidak dapat bekerja aktif dalam
mendegradasi fenol pada pH di atas 8.
Selain menghambat kinerja dari bakteri,
nilai pH di atas 8 membuat bakteri
tersebut
sulit
untuk berkembang
sehingga penurunan konsentrasi fenol
berjalan lambat (Lay, 1994 dalam Silvia,
2001).
3. Salinitas
Secara umum, bakteri membutuhkan air,
garam,
dan
glukosa
untuk
pertumbuhannya. Bakterimenggunakan
lebih dari 100 senyawa organik yang
berbeda sebagai satu-satunya sumber
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karbon dan energi (Afriati, 2003).
Dilihat dari data penelitian reaktor I dan
II bahwa bakteri dapat bekerja aktif pada
nilai konsentrasi garam air laut pada
umumnya.
Konsentrasi garam terus menurun
disebabkan oleh berkurangnya volume
air. Konsentrasi garam pada air laut yaitu
3% dari berat air seluruhnya (Anonim,
2005). Selain mengalami penurunan,
konsetrasi garam dapat meningkat
karena disebabkan oleh penguapan.
Konsentrasi garam pada percobaan ini
tidak terlalu memberikan dampak
terhadap pertumbuhan bakteri. Hal yang
dapat dilihat adalah bakteridapat tumbuh
pada lingkungan dengan konsentrasi
garam 22 mg/l-31 mg/l sehingga dapat
bekerja aktif dalam mendegradasi
senyawa fenol.
4. Oksigen
Mikroorganisme membutuhkan oksigen
baik dalam bentuk oksigen bebas yang
diperoleh dari udara maupun oksigen
yang terlarut dalam air. Oksigen
mempunyai
arti
penting
dalam
biodegradasi senyawa fenol. Oksigen
digunakan untuk proses reaksi oksidasi
dan respirasi mikroorganisme(Lay, 1994
dalam Silvia, 2001). Sebagian besar
mikroorganisme pendegradasi minyak
bumi tergolong dalam mikroorganisme
aerob (Jordan dan Payne, 1980 dalam
Silvia, 2001).
Kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu
mencerminkan
mekanisme
yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
energinya (Lay, 1994 dalam Silvia,
2001). COD didefinisikan sebagai
jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk
menguraikan bahan organik secara
kimia. Sedangkan BOD merupakan
jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk

menguraikan bahan organik secara
biologi. Pada percobaan ini nilai COD
dan BOD terus menurun setiap jamnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan
oksigen oleh bakteri terus menurun
sebanding dengan penurunan konsentrasi
senyawa fenol.
Senyawa fenol merupakan salah satu
senyawa organik sehingga degradasi
senyawa fenol dengan bantuan bakteri
merupakan penguraian senyawa organik
secara biologi. Padalampiran terlihat
bahwa penurunan senyawa fenol
sebanding dengan penurunan nilai BOD
dan COD. Pada reaktor I dan reaktor II
terlihat bahwa nilai COD dan BOD terus
menurun hingga jam ke-64. Begitu juga
pada reaktor III terlihat penurunan nilai
COD dan BOD terus terjadi hingga
konsentrasi senyawa fenol 0 mg/l. Pada
akhir percobaan, nilai COD dan BOD
belum mencapai nilai 0 mg/l. Hal ini
menunjukkan bahwa masih terdapat
senyawa organik lain selain fenol yang
terkandung didalam reaktor sehingga
bakteri masih membutuhkan oksigen
untuk menguraikannya.
Selain BOD dan COD, nilai DO
(Dissolve
Oxygen)
juga
dapat
mempengaruhi aktifitas bakteri dalam
mendegradasi fenol. DO merupakan
jumlah oksigen terlarut yang digunakan
sebagai
respirasi
dan
aktifitas
mikroorganisme (Lay, 1994 dalam
Silvia, 2001). Perairan dengan nilai DO
tinggi biasanya jumlah mikroorganisme
yang terkandung didalamnya juga tinggi
(Arfiati, 2003). Pada reaktor I dan
reaktor II dapat dilihat nilai DO
bertambah dan berkurang sebanding
dengan nilai VSS. Ini menunjukkan
semakin besarnya nilai DO maka
semakin banyak bakteri didalam reaktor
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tersebut
karena
oksigen
terlarut
digunakan bakteri untuk respirasi.
Kebanyakan dari bakteri pendegradasi
fenol merupakan bakteri aerob (Afriati,
2003). Pada reaktor I penurunan nilai
DO terjadi pada jam ke-42 dimana pada
jam ini nilai VSS mulai menurun karena
bakteri mulai memasuki fase kematian.
Pada reaktor II nilai DO mulai
mengalami penurunan pada jam ke-34.
Pada reaktor II nilai DO lebih cepat
mengalami
penurunan dikarenakan
jumlah bakteri yang terkandung dalam
reaktor II lebih banyak daripada reaktor I
sehingga kebutuhan oksigen bakteri
lebih banyak pada reaktor II. Nilai DO
pada reaktor I dan II pada jam ke-64
bernilai 6 mg/l sesuai dengan nilai DO
perairan pada umumnya yaitu 6 mg/l
(Afriati,
2003).
Nilai
DO
ini
dipertahankan dengan menggunakan
aerator sebagai supply oksigen ke dalam
reaktor.

Penurunan konsentrasi senyawa fenol yang
sangat besar terjadi pada jam ke-8 hingga
jam ke-36 yaitu sebesar 10,6 mg/l.

Pada reaktor III nilai DO hanya berkisar
antara 5 mg/l hingga 6 mg/l. Hal ini
dikarenakan jumlah bakteri pada reaktor
III ini dapat dikatakan sangat sedikit
sehingga penurunan nilai DO tidak
terlalu besar seperti pada reaktor I dan
II. Nilai DO pada reaktor III tidak terlalu
mengalami penurunan yang besar
dikarenakan supply oksigen dilakukan
dengan menggunakan aerator. Dengan
pemberian supply oksigen ini dapat
mempertahankan nilai DO yang ada
dalam reaktor.

DAFTAR PUSTAKA

SIMPULAN
Senyawa fenol dengan bantuan bakteri
membutuhkan waktu 64 jam untuk mencapai
konsentrasi 0 mg/l. Senyawa fenol mencapai
konsentrasi di bawah baku mutu pada jam
ke-48 yaitu dengan konsentrasi 1,79 mg/l.
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Senyawa fenol tanpa bantuan bakteri
membutuhkan waktu 142 jam untuk
mencapai konsentrasi 0 mg/l. Senyawa fenol
mencapai konsentrasi di bawah baku mutu
pada jam ke-124. Penurunan konsentrasi
senyawa fenol secara alami dipengaruhi oleh
faktor-faktor lainnya seperti suhu, salinitas
dan kelarutan.
Bakteri yang dapat mendegradasi fenol yang
terdapat pada perairan Teluk Kabung yaitu
Acinetobacter sp, Bacillus sp dan
Pseudomonas sp. Bakteri mengalami
aklimatisasi dan seeding selama 24 jam
sehingga memiliki konsentrasi 512,3 mg/l
pada reaktor I dan 555,80 mg/l pada
reaktor II. Pertumbuhan bakteri melalui
beberapa fase seperti fase lag, fase
eksponensial, fase stasioner dan fase
kematian.
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