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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan rasio minyak air 

dan konsentrasi resting sel terbaik dan menentukan pola time course resting sel 

isolat bakteri SBJ8  agar diketahui kemampuan biodesulfurisasi pada dua fase 

media menggunakan media Mineral salt sulfur free-tetradecane (MSSF-TD). 

Perbandingan rasio minyak air yang digunakan pada penelitian ini adalah 1:1, 1:2, 

dan 1:4 yang dikombinasikan dengan konsentrasi sel dengan OD660 10, 20, dan 

30. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dibenzotiofena 200 mg · l–1 sebagai 

sumber sulfur yang dilarutkan dalam tetradekana sebagai model minyak bumi 

(fase minyak). Isolat diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC dan residu 

dianalisis dengan gas cromathography mass selective (GC-MS). Pengujian 

degradasi resting sel dilakukan dengan dua kali ulangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perbandingan rasio minyak air 1:4 dan konsentrasi sel OD660 

30 menunjukkan hasil degradasi tertinggi 84,84% dan time course resting sel 

selama 24 jam menunjukkan tingkat degradasi dibenzotiofena hingga 81,84%. 

 

Kata kunci :   Biodesulfurisasi, Dibenzotiofena, Tetradekana, Resting Sel 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determined the best ratio of oil / water and 

concentration of resting cells and time course pattern resting cells of bacteria 

isolate SBJ8 to be known the biodesulfurization capability in two-phase media 

using media Mineral salt sulfur free-tetradecane (MSSF – TD). Oil/water ratio 

used in this study are 1:1, 1:2, and 1:4 in combination with cell concentration by 

OD660 10, 20, and 30. The research was conducted using 200 mg · l–1 

dibenzothiophene as a source of sulfur dissolved in tetradecane as a model of 

petroleum (oil phase). Isolates were incubated for 24 hour at 37°C and the residue 

of dibenzothiophene analyzed by gas cromathography mass selective (GC – MS). 

Testing the degradation of resting cells is accomplished by two replications. The 

results showed that the ratio of oil water 1:4 and cell concentration OD660 30 

shows the results of the highest degradation of 84.84% and the time course for 24 

hours resting cells show degradation rate dibenzothiophene up to 81.84%. 

 

Keywords :   Biodesulfurization, Dibenzothiophene, Tetradecane, Resting Cell 
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RINGKASAN 

 

Energi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan sangat 

dibutuhkan pada era modern seperti sekarang ini. Berbagai aktivitas manusia saat 

ini sangat bergantung terhadap ketersediaan sumber daya energi. Hingga saat ini, 

sumber energi yang digunakan sebagian besar diperoleh dari minyak bumi 

(Hidayati, 2013).  

 Penggunaan energi minyak bumi yang digunakan pada sektor 

perindustrian dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Senyawa SO 

dan SO3 yang dihasilkan dari hasil pembakaran yang tidak sempurna adalah salah 

satu faktor utama penyebab polusi udara dan penyebab utama hujan asam (Kabe 

et al., 1992). Bahan bakar yang berasal dari fosil mengandung berbagai macam 

senyawa heterosiklik, yang terdapat dalam bentuk dibenzotiofena dan 

benzotiofena.  Dibenzotiofena (DBT) merupakan senyawa sulfur organik yang 

khas dalam bahan bakar fosil yang mendominasi bahan bakar fosil sebesar 70% 

(Pikoli et al., 2013). 

 Untuk menghilangkan senyawa sulfur yang berasal dari bahan bakar fosil 

dilakukan proses hidrodesulfurisasi. Proses hidrodesulfurisasi memiliki beberapa 

kelemahan seperti biaya yang mahal, energi yang tinggi dan senyawa sulfur 

aromatik sangat sulit dihilangkan dengan proses ini (Park et al., 2003). Metode 

lain yang dapat digunakan untuk menghilangkan senyawa sulfur aromatik pada 

bahan bakar fosil adalah metode biodesulfurisasi. Biodesulfurisasi adalah suatu 

metode untuk menurunkan senyawa sulfur dengan memanfaatkan 

mikroorganisme. Keuntungan utama biodesulfurisasi dibandingkan dengan 
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hidrodesulfurisasi adalah proses ini tidak memerlukan raksi yang tinggi, biaya 

relatif lebih murah, dan lebih hemat energi (Sohrabi et al., 2012). 

Pada penelitian Issassam et al. (2015) sebelumnya telah melakukan isolasi 

bakteri pendegradasi sulfur yang diambil dari tanah tercemar minyak bumi selama 

bertahun-tahun di daerah Samboja, Kutai, Kalimantan Timur. Penelitian 

sebelumnya telah menemukan bakteri isolat SBJ8 yang mampu mendegradasi 200 

mg · l–1 dibenzotiofena dalam tetradekana pada suhu pertumbuhan 37oC, pH media 

awal 7 dan sumber karbon glukosa dengan taraf degradasi tertinggi sebesar 

80,83% dari berbagai isolat lain yang mampu mendegradasi dibenzotiofena. Dari 

sekian banyak penelitian sebelumnya telah diketahui beberapa strain bakteri  

mampu mendegradasi kandungan dibenzotiofena (DBT). Beberapa strain tersebut 

adalah Gordona sp. (Rhee et al.,1998), Desulfovibrio sp. (Kim et al., 1991), 

Pseudomonas sp. (Guobin et al., 2005), Bacillus sp. (Hosseini et al., 2006), 

Sphingomonas sp. (Gunam et al., 2006), Rhodococcus sp. (Izumi et al., 1994) dan 

masih banyak lagi strain bakteri lainnya.  

Biodesulfurisasi dengan menggunakan growing sel merupakan tahapan 

awal untuk mempelajari pertumbuhan dan aktivitas biodesulfurisasi isolat pada 

dua fase media pertumbuhan yang memiliki sumber karbon dan berbagai macam 

nutrien untuk pertumbuhan sel. Sedangkan resting sel merupakan tahap lanjutan 

dari growing sel, pada tahap ini bertujuan untuk mempelajari kemampuan sel 

dalam memanfaatkan sumber sulfur pada minyak tanpa menggunakan nutrien 

pada media. Berdasarkan penelitian Gunam et al. (2013) telah dilakukan 

percobaan tentang resting sel untuk mengetahui pengaruh dari rasio fase 

minyak/air terhadap aktivitas biodesulfurisasinya. Pada penelitian tersebut 
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diketahui bahwa rasio fase minyak air 1:4 dengan absorbansi OD660 sebesar 25 

menggunakan strain bakteri Sphingomonas subartica T7b memiliki tingkat 

degradasi terbaik. Penelitian tersebut menggunakan model minyak tetradekana 

dengan substrat dibenzotiofena. Tujuan dilakukannya resting sel pada penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbandingan rasio minyak/air dan konsentrasi sel 

terbaik terhadap kemampuan biodesulfurisasi dan pola time course resting sel 

isolat bakteri SBJ8 pada pengujian aktivitas biodesulfurisasi dibenzotiofena dalam 

model minyak tetradekana. 

 Kultur stok isolat bakteri SBJ8 diremajakan kembali pada medium 

tumbuh 5 ml MSSF-CA selama 96 jam pada suhu ruang menggunakan shaker 

dengan kecepatan gojog 150 rpm. Lalu akan diinokulasikan lagi pada volume 

yang lebih besar yaitu 150 ml MSSF-CA selama 96 jam dengan suhu ruangan 

menggunakan shaker dengan kecepatan gojog 150 rpm. Setelah itu suspensi sel 

disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 menit pada suhu 4ºC untuk 

memisahkan sel dengan medium cair. Sel murni ditetapkan menjadi OD 30 

(OD660nm) sehingga dapat digunakan sebagai kultur kerja. 

Biodesulfurisasi dengan resting sel dilakukan dengan menambahkan 1 ml 

model minyak tetradekana yang mengandung 200 mg · l–1 DBT dan penambahan 

suspensi sel isolat dengan rasio fase minyak/fase air 1:4, 1:2 dan 1:1 dengan 

optical density pada panjang gelombang 660 nm (OD660) yang telah ditetapkan 

menjadi OD 30 (OD660nm). Untuk percobaan tentang pengaruh konsentrasi sel 

terhadap aktivitas resting sel divariasikan konsentrasi selnya dimulai dari OD 

(optical density) 30, 20, dan 10. Kemudian diinkubasi pada suhu 37oC dengan 

menggunakan waterbath shaker dengan kecepatan 150 rpm yang dilakukan 
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selama 24 jam. Setelah proses biodesulfurisasi selama 24 jam dilakukan 

sentrifugasi dan fase minyak dapat dipisahkan dari fase air. Fase minyak dianalisis 

dengan menggunakan GC detektor MS untuk mengetahui residu DBT dan 

derivatnya. Fase air dianalisis tingkat keasamannya dengan pH meter (Gunam et 

al., 2006). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan rasio minyak/air 1:4 

dengan kombinasi konsentrasi  (OD660) 30 resting sel isolat bakteri SBJ8 memiliki 

aktivitas biodesulfurisasi terbaik dengan kemampuan degradasi tertinggi sebesar 

84,84% dan time course resting sel isolat bakteri SBJ8 mampu untuk 

mendegradasi dibenzotiofena dalam jangka waktu 24 jam dengan tingkat 

degradasi tertinggi sebesar 81,84%. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Energi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan sangat 

dibutuhkan pada era modern seperti sekarang ini. Dalam era modern, energi sudah 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas manusia saat 

ini sangat bergantung terhadap ketersediaan sumber daya energi. Beberapa contoh 

penggunaan energi digunakan untuk keperluan di sektor transportasi dan 

perindustrian. Kebutuhan sumber daya energi di sektor transportasi dan 

perindustrian ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hingga saat ini, 

sumber energi yang digunakan sebagian besar diperoleh dari minyak bumi 

(Hidayati, 2013).  

Penggunaan energi minyak bumi yang digunakan pada sektor transportasi 

maupun perindustrian tentunya akan menimbulkan dampak negatif pada 

lingkungan. Hasil dari pembakaran minyak bumi dapat menjadi polutan pada 

udara. Senyawa SO dan SO2 yang dihasilkan dari hasil pembakaran yang tidak 

sempurna adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan polusi udara di 

daerah perkotaan dan juga sebagai penyebab utama hujan asam yang dapat 

mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, bangunan dan lingkungan secara 

keseluruhan (Kabe et al., 1992). 

Bahan bakar yang berasal dari fosil mengandung berbagai macam 

senyawa organosulfur heterosiklik, yang terdapat dalam bentuk dibenzotiofena 

(DBT) dan benzotiofena (BT) (Gunam et al., 2006). Dibenzotiofena (DBT) 

merupakan senyawa sulfur organik yang khas dalam bahan bakar fosil. Selain itu, 
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DBT mendominasi komponen sulfur dalam bahan bakar fosil yaitu sebesar 

70% (Pikoli et al., 2013). Untuk menghilangkan senyawa sulfur yang berasal dari 

bahan bakar fosil dilakukan proses hidrodesulfurisasi. Proses hidrodesulfurisasi 

ini memerlukan biaya yang sangat  mahal dan memerlukan energi yang tinggi. 

Selain itu beberapa senyawa sulfur organik kompleks sangat sulit dihilangkan 

dengan proses desulfurisasi ini (Park et al., 2003). 

Salah satu metode yang bisa digunakan untuk dapat menghilangkan 

senyawa sulfur aromatik dalam bahan bakar fosil adalah biodesulfurisasi. 

Biodesulfurisasi adalah  suatu metode untuk menurunkan kandungan sulfur 

dengan memanfaatkan  mikroorganisme. Keuntungan utama biodesulfurisasi 

dibandingkan dengan hidrodesulfurisasi adalah proses ini tidak memerlukan 

kondisi reaksi yang tinggi seperti misalnya suhu dan tekanan yang tinggi. Proses 

ini dapat terjadi pada kondisi tekanan dan suhu normal. Sebagai tambahan 

perbandingan antara biodesulfurisasi dan hidrodesulfurisasi adalah biaya yang 

lebih hemat dan energi yang diperlukan lebih efisien (Sohrabi et al., 2012). 

Pada penelitian sebelumnya telah diketahui beberapa strain bakteri  

mampu  mendegradasi kandungan dibenzotiofena (DBT). Beberapa strain tersebut 

adalah Gordona sp. (Rhee et al.,1998), Desulfovibrio sp. (Kim et al., 1991), 

Pseudomonas sp. (Guobin et al., 2005), Bacillus sp. (Hosseini et al., 2006), 

Sphingomonas sp. (Gunam et al., 2006), Rhodococcus sp. (Izumi et al., 1994) dan 

masih banyak lagi strain bakteri lainnya.  

Penelitian yang telah dilakukan dalam proses biodesulfurisasi banyak 

menggunakan model minyak tetradekana dengan menggunakan suspensi growing 

dan resting sel. Model minyak tetradekana yang mengandung dibenzotiofena telah 
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dapat didesulfurisasi dengan growing dan resting sel oleh Mycobaterium 

sp. (Furuya et al., 2003). Biodesulfurisasi dengan menggunakan growing sel 

merupakan tahapan awal untuk mempelajari pertumbuhan dan aktivitas degradasi 

isolat pada dua fase media pertumbuhan yang memiliki sumber karbon dan 

berbagai macam nutrien untuk pertumbuhan sel. Resting sel merupakan tahap 

lanjutan dari growing sel, pada tahap ini bertujuan untuk mempelajari kemampuan 

sel dalam memanfaatkan sumber sulfur pada minyak tanpa menggunakan nutrien 

pada media.  

Resting sel perlu dilakukan untuk mempelajari perbandingan rasio minyak 

air terhadap kemampuan desulfurisasi pada dua fase media organik dan 

mengoptimalkan proses desulfurisasi DBT yang terkandung pada model minyak 

dalam media sistem dua fase (Mohebali et al., 2006). Namun, perlakuan model 

minyak dengan menggunakan resting sel mengalami beberapa keterbatasan seperti 

rasio volumetrik yang rendah antara fase minyak dengan fase cair. Pemisahan 

produk minyak dari emulsi minyak, air, dan biokatalis menjadi suatu masalah dan 

free sel juga sangat sulit untuk dapat digunakan berulang kali (Tang et al., 2012). 

Berdasarkan penelitian Gunam et al. (2013) telah diketahui bahwa perbandingan 

rasio minyak air 1:4 pada tingkat absorbansi OD660 sebesar 25 dengan 

menggunakan strain bakteri Sphingomonas subartica T7b memiliki tingkat 

degradasi hampir mencapai 100%. 

Pada penelitian ini isolat bakteri yang digunakan adalah isolat bakteri 

SBJ8 yang telah diisolasi dari tanah tercemar minyak bumi di Samboja, 

Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian Issassam et al. (2016) sebelumnya 

telah diketahui bahwa isolat bakteri SBJ8 memiliki tingkat degradasi 
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dibenzotiofena 200 mg · l–1
  yang dilarutkan dalam model minyak tetradekana, 

isolat ini mampu menurunkan kandungan dibenzotiofena 200 mg · l–1
  hingga 

berkurang sampai 80,83% selama 96 jam pada suhu inkubasi 37oC dan pH 7 

dengan kecepatan shaker 150 rpm (Issassam et al., 2016).  Tujuan dilakukannya 

resting sel pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan rasio 

minyak/air pada dua fase media dalam memanfaatkan sumber sulfur pada minyak 

tanpa menggunakan nutrien pada media dan konsentrasi sel terbaik terhadap 

kemampuan biodesulfurisasi dan pola time course resting sel isolat bakteri SBJ8 

pada pengujian aktivitas biodesulfurisasi dibenzotiofena dalam model minyak 

tetradekana. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapakah perbandingan rasio minyak/air dan konsentrasi resting sel isolat 

bakteri SBJ8 terbaik terhadap aktivitas biodesulfurisasi dibenzotiofena dalam 

model minyak tetradekana ? 

2. Bagaimanakah pola time course resting sel isolat bakteri SBJ8 pada pengujian 

aktivitas biodesulfurisasi dibenzotiofena dalam model minyak tetradekana ? 

1.3. Hipotesis 

1. Perbandingan rasio minyak/air dan konsentrasi pada resting sel isolat bakteri 

SBJ8 terhadap aktivitas biodesulfurisasi dibenzotiofena dalam model minyak 

tetradekana tertentu memiliki tingkat degradasi tertinggi. 

2. Time course degradasi resting sel isolat bakteri SBJ8 pada pengujian aktivitas 

biodesulfurisasi dibenzotiofena dalam model minyak tetradekana selama 

inkubasi memiliki pola tertentu. 
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1.4.     Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan perbandingan rasio minyak/air dan konsentrasi pada 

resting sel isolat bakteri SBJ8 terbaik dalam proses biodesulfurisasi 

dibenzotiofena dalam model minyak tetradekana. 

2. Untuk mengetahui pola  time course resting sel isolat bakteri SBJ8 pada 

pengujian aktivitas biodesulfurisasi dibenzotiofena dalam model minyak 

tetradekana. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara ilmiah 

kepada pembaca bahwa isolat bakteri SBJ8 yang telah diisolasi mampu 

mendegradasi DBT menggunakan metode resting sel dengan tingkat kemampuan 

degradasi yang optimal pada proses biodesulfurisasi.  

 

 


