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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Minyak bumi dan berbagai macam produk olahannya memiliki manfaat 

yang sangat besar untuk transportasi dan industri. Kebutuhan sumber daya energi 

di sektor transportasi dan perindustrian ini terus mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Namun dalam pemanfaatannya, minyak bumi dapat menyebabkan 

pencemaran, karena kandungan sulfur dan nitrogen yang terdapat pada minyak 

bumi. Pencemaran disebabkan oleh dua komponen gas, yaitu sulfur dioksida 

(SO2) dan sulfur trioksida (SO3) atau SOx serta gas nitrogen oksida (NOx) 

(Abinaya et al., 2013). Kedua komponen gas tersebut bersifat racun, yang 

mengarah ke polusi udara dan hujan asam yang akan menyebabkan kerusakan 

hutan, lahan pertanian, ekosistem air, bangunan, korosi dan gangguan kesehatan 

(Cahyono, 2007). Indonesia saat ini menerapkan regulasi bahan bakar Euro 3, 

dengan kandungan sulfur maksimal 500 ppm dan pada tahun 2016 akan 

menerapkan regulasi Euro 4, dengan kandungan sulfur maksimal 350 ppm (Anon, 

2015b). Untuk mengurangi tingkatan senyawa sulfur organik dalam minyak harus 

dikurangi selama proses refining (Aguila et al., 2007). 

Proses  hidrodesulfurisasi (HDS) sering digunakan  untuk mengurangi 

senyawa sulfur dalam minyak bumi. Proses hidrodesulfurisasi menggunakan gas 

hidrogen pada suhu dan tekanan tinggi. Gas hidrogen dapat bereaksi dengan 

senyawa yang mengandung sulfur dan menguranginya menjadi hidrogen sulfida 

yang dapat dipisahkan dari minyak bumi (Mohammed et al., 2008). Namun, 

proses ini masih menyisakan sejumlah senyawa sulfur aromatik seperti
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dibenzotiofena (DBT) dan derivatnya (Zhongxuan et al., 2002). Untuk itu 

manusia berupaya menemukan teknologi yang murah dan tidak menimbulkan 

dampak lanjutan dari penggunaanya karena proses HDS menghasilkan produk 

samping berupa senyawa hidrogen sulfida (Nugroho, 2006). 

Teknologi lain yang dapat digunakan untuk melengkapi hidrodesulfurisasi 

adalah dengan proses biodesulfurisasi (BDS). Biodesulfurisasi adalah proses yang 

digunakan untuk mengurangi kandungan sulfur dalam suatu bahan secara 

biologis. Biodesulfurisasi bukan untuk menggantikan hidrodesulfurisasi, 

melainkan sebagai pelengkap dari proses tersebut (Acero et al., 2003). 

Biodesulfurisasi menggunakan aktifitas bakteri sebagai biokatalis pada proses 

desulfurisasi. Kebanyakan penelitian tentang biodesulfurisasi telah menunjukkan 

hasil yang baik, yang dimulai dengan biodesulfurisasi pada senyawa 

dibenzotiofena (Oshiro et al., 1999).  

Dibenzotiofena (DBT) dapat digunakan untuk mempelajari proses 

biodesulfurisasi sebagai model senyawa sulfur aromatik yang terdapat di minyak 

bumi (Zhongxuan et al., 2002). Apabila senyawa ini dapat dikurangi, maka 

senyawa-senyawa sulfur lain seperti merkaptan, sulfida, disulfida dan tiofena juga 

dapat dikurangi (Ulfah dan Subagjo, 2011). Sebesar 70% dari komponen sulfur 

dalam bahan bakar fosil merupakan dibenzotiofena. Berdasarkan hal tersebut, 

DBT berpotensi digunakan sebagai model senyawa sulfur aromatik dalam 

memperoleh bakteri desulfurisasi (Pikoli et al., 2013; Lin et al., 2012). Penelitian 

Gunam et al. (2006), selain menggunakan dibenzotiofena sebagai model senyawa 

sulfur aromatik minyak bumi juga menggunakan bahan-bahan seperti: 7-etil 

benzotiofena, 5,7-dimetil benzotiofena, 7-propil benzotiofena, 4,6-dimetil 
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dibenzotiofena, 4,6-dietil benzotiofena dan 4,6-dipropil dibenzotiofena sebagai 

model senyawa sulfur aromatik pada minyak bumi. 

Cukup banyak strain bakteri yang berpotensi mendegradasi senyawa sulfur 

aromatik minyak bumi, tetapi kebanyakan tumbuh pada suhu sekitar 30oC. 

Penelitian Labana et al. (2005), menggunakan suhu 30oC untuk pertumbuhan 

Rhodococcus sp. dan Arthrobacter sulfurous. Pada penelitian ini diharapkan isolat 

bakteri mampu tumbuh pada suhu 45oC. Bakteri yang mampu tumbuh pada suhu 

yang lebih tinggi sangat diperlukan, karena suhu yang lebih tinggi sangat efisien 

dalam proses biodesulfurisasi. 

Bakteri pendegradasi sulfur aromatik minyak bumi dapat diisolasi dari 

tanah yang telah lama tercemar minyak bumi, salah satu daerah penghasil minyak 

bumi di Indonesia adalah di Langkat Sumatera Utara. Daerah ini merupakan salah 

satu daerah penghasil minyak bumi pertama di Indonesia (Anon, 2012). Penelitian 

Gunam et al. (2009) telah mengisolasi bakteri pendegradasi sulfur aromatik 

minyak bumi dengan mengambil sampel tanah yang telah tercemar minyak bumi 

di Bojonegoro Jawa Timur. 

Berdasarkan hal di atas, diperlukan penelitian untuk mendapatkan bakteri 

yang berpotensi mendegradasi dibenzotiofena yang diisolasi dari tanah yang 

tercemar minyak bumi di Langkat Sumatera Utara. Penelitian juga dilakukan 

untuk mengetahui isolat bakteri yang memiliki tingkat degradasi dibenzotiofena 

tertinggi dan kemudian mengidentifikasi spesiesnya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1) Apakah bakteri yang diisolasi dari tanah yang tercemar minyak bumi 

di Langkat Sumatera Utara berpotensi mendegradasi dibenzotiofena? 

2) Isolat bakteri yang manakah mempunyai kemampuan mendegradasi 

dibenzotiofena tertinggi? 

3) Apa spesies dari isolat bakteri yang memiliki kemampuan 

mendegradasi dibenzotiofena tertinggi? 

1.3. Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1) Bakteri yang diisolasi dari tanah yang tercemar minyak bumi di 

Langkat Sumatera Utara berpotensi mendegradasi dibenzotiofena. 

2) Isolat bakteri tertentu mempunyai kemampuan mendegradasi 

dibenzotiofena tertinggi. 

3) Isolat bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi dibenzotiofena 

tertinggi mempunyai spesies tertentu. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mendapatkan bakteri yang berpotensi mendegradasi 

dibenzotiofena yang diisolasi dari tanah yang tercemar minyak bumi di 

Langkat Sumatera Utara. 

2) Untuk menentukan isolat bakteri yang mempunyai kemampuan 

mendegradasi dibenzotiofena tertinggi. 
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3) Untuk menentukan spesies dari isolat bakteri yang memiliki 

kemampuan mendegradasi dibenzotiofena tertinggi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada 

pembaca, bahwa bakteri yang diisolasi dari tanah yang tercemar minyak bumi di 

Langkat Sumatera Utara mempunyai kemampuan dalam mendegradasi 

dibenzotiofena. Isolat/strain bakteri yang potensial nantinya dimanfaatkan sebagai 

salah satu biokatalis dalam proses biodesulfurisasi pada industri minyak bumi 

yang akan menghasilkan minyak bumi berkadar sulfur rendah yang dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan. 

 


