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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Minyak Bumi 

Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum), dijuluki juga sebagai emas 

hitam, adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah 

terbakar, yang terutama terdiri dari karbon dan hidrogen (Anon, 2015a). Minyak 

bumi merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal 

dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan 

tahun. Akibat dari pengaruh tekanan, temperatur, kehadiran senyawa logam dan 

mineral serta letak geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi 

akan mempunyai komposisi yang berbeda di tempat yang berbeda (Putra, 2010). 

Minyak bumi mengandung komponen hidrokarbon (karbon dan hydrogen) 

dan non hidrokarbon (belerang, nitrogen, oksigen, logam). Kandungan minyak 

bumi bervariasi tergantung pada sumbernya. Minyak bumi mengandung senyawa 

karbon 83,9-86,8%, hidrogen 11,4-14%, belerang 0,06-8,0%, nitrogen 0,11-1,7%, 

oksigen 0,5% dan logam (Fe, Cu, Ni) 0,03% (Mukhtasor 2006). 

Minyak bumi pada awalnya banyak dimanfaatkan sebagai minyak tanah, 

namun seiring dengan perkembangan teknologi maka minyak bumi diolah 

menjadi bahan lain yang sangat berguna bagi manusia seperti bahan bakar 

(bensin, solar, kerosin, minyak diesel dan lain-lain) yang lebih dikenal dengan 

sebutan BBM (bahan bakar minyak). Minyak bumi bersumber dari cadangan alam 

yang tidak dapat diperbaharui, sehingga makin hari cadangannya makin menipis 

sejalan dengan tuntutan kebutuhan energi yang semakin meningkat (Putra, 2010).

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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2.2. Pencemaran Udara dan Hujan Asam 

Minyak bumi atau bahan bakar fosil merupakan sumber pencemaran 

udara. Perkembangan disektor industri, pembangkit tenaga listrik dan kemajuan 

disektor transportasi akan berbanding lurus dengan pencemaran udara. Menurut 

Guobin et al. (2006), pembakaran sempurna bahan bakar fosil menghasilkan CO2 

dan H2O, pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan asap hitam yang terdiri 

dari partikel-partikel karbon atau CO. Bahan bakar fosil juga mengandung 

senyawa sulfur dalam jumlah yang bervariasi. 

Hasil limbah gas dari industri dan kendaraan bermotor pada suatu daerah 

akan bisa mengakibatkan menumpuknya gas sulfur oksida dan nitrogen oksida di 

awan. Pada proses pembentukan hujan, akan terbentuk titik-titik air yang akan 

bereaksi dengan gas buang tersebut dan membentuk asam-asam sulfit, sulfat dan 

asam  nitrit/nitrat yang jatuh ke bumi sebagai hujan asam. Hujan asam merupakan 

istilah umum untuk menggambarkan turunnya asam dari atmosfir ke bumi. 

Turunnya asam dari atmosfir ke bumi bukan hanya dalam kondisi basah, tetapi 

juga kering. Sehingga dikenal pula dengan istilah deposisi (penurunan dan 

pengendapan) basah dan deposisi kering. Deposisi basah terjadi dengan 

pembentukan awan dan akhirnya turun sebagai hujan yang mengandung asam. 

Sedang deposisi kering ditunjukkan dengan gas dan aerosol yang mengandung 

unsur asam seperti gas SO2 dan NO2 dalam aerosol (Cahyono, 2007). 

Hujan asam akan memberikan pengaruh pada daerah yang terkena seperti 

tanah di daerah hutan ataupun persawahan, air, mesin industri dan bahan-bahan 

material lainnya. Hujan asam akan menurunkan pH tanah dan air yang 

menyebabkan kerusakan tanaman, ekosistem air, mempercepat proses 



8 

 

 

 

pengkaratan dari beberapa material dan menyebabkan gangguan kesehatan 

(Cahyono, 2007). 

2.3. Senyawa Sulfur dalam Minyak Bumi 

Minyak bumi mengandung sulfur dalam bentuk organik, yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu : (1) merkaptan (2) sulfida (3) 

disulfida, (4) tiofena (Klein et al., 1994). Struktur kimia dari senyawa sulfur 

organik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia senyawa sulfur organik minyak bumi (Shennan, 1996) 

 

2.4. Dibenzotiofena 

Dibenzotiofena (DBT) adalah senyawa sulfur aromatik heterosiklik yang 

ditemukan pada minyak bumi dengan rumus kimia C12H8S (Kirimura et al., 

2001). Dibenzotiofena adalah senyawa yang memiliki struktur yang terdiri dari 2 

cincin benzena dan 1 tiofena yang berada ditengah-tengah cincin benzena dengan 

butil thiol 

thiol aromatik 
thiol siklik 

dipropil sulfida 
sulfida siklik 

alkilsikloalkil sulfida 

dietil disulfida 

metil tiofena benzotiofena dibenzotiofena 
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sulfur terikat pada atom karbon (Subagjo dan Ulfah, 2013). Dibenzotiofena telah 

banyak digunakan sebagai model senyawa  yang mengandung sulfur aromatik 

heterosiklik dari bahan bakar fosil untuk memperoleh mikroba yang mampu untuk 

mendegradasi sulfur (Calzada et al., 2009). Struktur kimia dibenzotiofena dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur kimia dibenzotiofena (Oshiro et al., 1996) 

2.5. Penurunan Kandungan Sulfur 

2.5.1. Hidrodesulfurisasi (HDS) 

Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk memecahkan masalah 

pemisahan sulfur. Menghilangkan kandungan sulfur pada minyak bumi, sebaiknya 

dilakukan sebelum minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar. 

Hidrodesulfurisasi adalah teknologi yang sudah diterima di dunia industri untuk 

memisahkan sulfur melalui ikatan organik sampai kadar tertentu. 

Hidrodesulfurisasi telah dikembangkan dan saat ini digunakan dalam kilang 

minyak untuk menghilangkan sulfur. Pada prosesnya, hidrodesulfurisasi 

menggunakan tekanan tinggi (150-250 psi), suhu tinggi (200-425oC) serta gas 

hidrogen (Guerinik dan Mutawah, 2003). Gas hidrogen akan bereaksi dengan 

senyawa sulfur membentuk “gaseous hydrogen sulfide”. Gas H2S yang terbentuk 

dapat dipisahkan langsung dari cairan distilat karena berwujud gas dan bisa 

langsung dikirim ke unit penghilangan H2S (Putra, 2010).  
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Hidrodesulfurisasi tidak bekerja baik pada senyawa sulfur tertentu dalam 

minyak, khususnya pada polyaromatic sulfur heterocycles (PASHs). HDS juga 

merupakan proses yang sangat mahal, maka dari itu para peneliti memfokuskan 

perhatiannya untuk mencari teknologi alternatif untuk mendapatkan cara yang 

lebih efisien dalam memisahkan sulfur pada senyawa PASHs (Guerinik dan 

Mutawah, 2003). 

2.5.2. Biodesulfurisasi (BDS) 

Perkembangan bioteknologi telah menawarkan alternatif untuk memproses 

bahan bakar fosil menjadi ramah lingkungan. Bioteknologi ini tidak bertujuan 

untuk menggantikan HDS, tetapi untuk melengkapi dalam sebuah proses yang 

terpadu, untuk memenuhi ketentuan kadar sulfur yang telah ditetapkan (Guerinik 

dan Mutawah, 2003).  

Proses biodesulfurisasi pada sebagian besar strain dilaporkan dapat 

menghilangkan sulfur dari dibenzotiofena dan derivatnya dengan tanpa 

mempengaruhi rangkaian karbon dengan mengikuti jalur 4S (Li et al., 2008; 

Mohebali et al., 2007). Berbagai genus bakteri seperti Rhodococcus, Arthobacter, 

Paenibacillus, Pseudomonas, Corynebacterium dan Mycobacterium 

mendegradasi dibenzotiofena dengan mengikuti jalur 4S dalam proses 

biodesulfurisasi (Calzada et al., 2009).  

Dibenzotiofena desulfurisasi (Dsz) dari Rhodococcus erythropolis IGTS8 

menggunakan tiga enzim, yaitu DszC monooksigenase, DszA monooksigenase 

dan DszB desulfinase. Tahap pertama adalah DBT teroksidasi oleh enzim DszC 

monooksigenase menjadi DBTO (dibenzotiofena sulfoksida) dan kemudian 

menjadi DBTO2 (dibenzotiofena sulfon). Enzim DszA monooksigenase 
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mengkatalis perubahan dari DBTO2 menjadi HPBS (hidroksifenil benzena 

sulfinat), yang membuka cincin tiofena. HPBS kemudian dipisahkan dari senyawa 

sulfinat oleh enzim DszB desulfinase yang menghasilkan 2-HBP (C12H10O) dan 

sulfit (Folsom et al., 1999). Jalur biodesulfurisasi dibenzotiofena (4S pathway) 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jalur biodesulfurisasi dibenzotiofena (4S pathway) (Si Jae et al., 2003) 

 

2.6. Media Isolasi dan Uji Degradasi Dibenzotiofena 

Bahan-bahan pembentuk media isolasi MSSF-CA padat adalah 11,4 g 

KH2PO4, 28,85 g Na2HPO4, 10 g NH4Cl, 0,375 g NaCl, 10,1650 g MgCl2.6H2O, 

3,6746 g CaCl2, 1,3510 g FeCl3, 0,0085 g CuCl2.2H2O, 0,0495 g MnCl2.4H2O, 

1% glukosa, 1% agarose, 0,1% senyawa sulfur aromatik yang telah terkonsentrasi 

monooksigenase 

monooksigenase 

monooksigenase 

desulfinase 
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(CA). Pembuatan media MSSF-CA cair adalah sama seperti pembuatan media 

MSSF-CA padat, namun pada media ini tidak ditambahkan dengan agarose. 

Pembuatan media uji degradasi dibenzotiofena MSSF-TD sama dengan 

pembuatan media MSSF-CA cair, namun tidak menggunakan CA melainkan 

menggunakan 200 ppm dibenzotiofena yang dilarutkan dalam tetradekana 

(Gunam et al., 2006; Gunam et al., 2013). 

2.7. Pertumbuhan Mikroba 

Pertumbuhan mikroba ditandai dengan bertambahnya jumlah serta ukuran 

dari sel (Brock dan Madigan, 2003). Ada 4 fase pertumbuhan mikroba, 

diantaranya  adalah fase lag (fase lamban atau lag phase), fase log (fase 

pertumbuhan eksponensial atau log phase), fase stasioner (fase statis atau 

stationary phase) dan fase kematian (fase penurunan populasi) (Waluyo, 2004). 

Kurva pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kurva pertumbuhan bakteri, menunjukkan empat fase pertumbuhan : 

a=fase lag; b=fase log; c=fase stasioner dan d=fase kematian (Brock 

dan Madigan, 2003) 
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2.7.1. Fase Lag  

Fase lag ini dibutuhkan untuk kegiatan metabolisme dalam penyesuaian 

terhadap kondisi pertumbuhan dalam lingkungan yang baru. Fase ini terjadi antara 

beberapa jam tergantung pada umur sel, spesies dan lingkungan. 

2.7.2. Fase Log/Pertumbuhan Eksponensial 

Setelah mampu beradaptasi dengan kondisi baru, sel–sel ini akan tumbuh 

dan membelah diri sehingga masa dan volume sel meningkat dengan kecepatan 

konstan yang ditentukan oleh sifat intrinsik mikroba dan kondisi lingkungan. 

Dalam hal ini terdapat keragaman kecepatan pertumban berbagai mikroba.  

2.7.3. Fase Stasioner  

Populasi mikroba tidak dapat tetap tumbuh secara eksponensial dengan 

kecepatan tinggi untuk jangka waktu yang lama. Pertumbuhan populasi mikroba 

biasanya dibatasi oleh habisnya nutrisi yang tersedia, akibatnya kecepatan 

pertumbuhan menurun dan pertumbuhan akhirnya terhenti dan pada titik ini 

dikatakan sebagai fase tetap (stationary phase).  

2.7.4. Fase Kematian 

Sel–sel yang terdapat pada fase tetap, akhirnya akan mati bila tidak di 

pindahkan ke media baru. Pada saat ini jumlah sel yang mati lebih banyak 

daripada sel yang hidup. Kecepatan kematian berbeda–beda tergantung dari 

lingkungan dan spesies mikroba. 

2.8.      Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroba 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba yaitu : 

2.8.1. Suhu  

Suhu  adalah  salah  satu   faktor   yang   terpenting   yang   mempengaruhi 
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pertumbuhan dan kelangsungan hidup semua organisme hidup. Setiap organisme 

memiliki batas suhu terendah, batas suhu tertinggi dan suhu optimum untuk 

pertumbuhan  dan reproduksinya (Irianto, 2006). 

Berdasarkan suhu optimum pertumbuhan, mikroba secara umum 

dibedakan atas mikroba psikrofil, psikotrop, mesofil, termofil, dan hipertermofil. 

Bakteri psikrofil hidup pada kisaran suhu 0-20oC. Bakteri psikotrop dapat tumbuh 

pada suhu 0-35oC. Bakteri mesofil dapat tumbuh pada suhu 20-45oC dan bakteri 

termofil tumbuh pada suhu 45-65oC. Bakteri hipertermofil hidup pada suhu pada 

suhu di atas 90oC dan maksimal pada suhu 100oC, namun pada beberapa bakteri 

dapat hidup pada suhu 80-113oC (Black, 2008). 

Sphingomonas subarctica T7b merupakan strain yang mampu 

mendegradasi senyawa sulfur aromatik namun suhu optimum pertumbuhannya 

berada pada kisaran suhu kamar (27oC) (Gunam et al., 2006). Pada penelitian 

Guerinik dan Muttawah (2003) menggunakan kisaran suhu 30, 37 dan 50oC untuk 

menumbuhkan Rhodococcus erythropolis dan Rhodococcus globerulus sebagai 

strain bakteri pendegradasi DBT.  

2.8.2. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) mempengaruhi kemampuan mikroba tumbuh 

dengan baik. Kebanyakan bakteri tumbuh dengan subur pada pH netral. Pada pH 

yang kurang dari 5, pertumbuhan bakteri sangat lambat. Rentang pH bagi 

pertumbuhan bakteri antara 4–9 dengan pH optimum 6,5–7,5. Selama 

pertumbuhan pH dapat berubah, naik atau turun (Black, 2008).  

Bakteri yang mampu mendegradasi sulfur, sebagian besar memiliki 

kisaran pH 7,0. Penelitian Gunam et al. (2006) menggunakan bakteri 
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Sphingomonas subartica T7b, pH yang optimal digunakan yaitu 7,0. Penelitian 

Guerinik dan Muttawah (2003) juga menggunakan pH 7,0 pada bakteri 

Rhodococcus erythropolis dan Rhodococcus globerulus serta pada penelitian 

Jensen et al. (2003) menggunakan pH 7,0 pada bakteri Pseudomonas sp. strain 

C3211. Menurut Carolina et al. (2003), desulfurisasi akan berjalan baik bila pH 

dikontrol menjadi 6,5. 

2.8.3. Tersedianya Oksigen 

Mikroba terutama heterotrop, dapat dibagi menjadi mikroba aerob, yang 

membutuhkan oksigen untuk tumbuh, dan mikroba anaerob, yang tidak 

memerlukannya. Dalam tabung yang mengandung media, mikroba aerob akan 

tumbuh dekat permukaan, pada atmosfer oksigen berdifusi ke dalam media, 

sedangkan mikroba anaerob tumbuh di bagian bawah tabung, yaitu pada sedikit 

atau tidak ada oksigen (Black, 2008). 

2.8.4. Tersedianya Air 

Semua mikroba yang aktif dalam metabolisme umunya membutuhkan air. 

Pertumbuhan mikroba di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air 

yang tersedia. Tidak semua air yang terdapat dalam bahan pangan dapat 

digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya (Black, 2008). 

2.8.5. Nutrisi 

Faktor nutrisi mempengaruhi pertumbuhan pada mikroba. Nutrisi yang 

dibutuhkan oleh mikroba adalah sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, trace 

elements. Nutrisi tersebut dibutuhkan oleh mikroba untuk membentuk energi dan 

menyusun komponen-komponen sel (Black, 2008). 
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2.9. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

adalah penelitian mengenai isolasi dan identifikasi bakteri pendegradasi 

dibenzotiofena. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu beserta hasil dari 

penelitian tersebut: 

1. Penelitian yang dilakukan Nasti Susanti (2011), tentang  Isolasi dan 

identifikasi bakteri desulfurisasi dari tanah pertambangan batubara asal 

Sumatera Selatan dengan pengayaan dibenzotiofena dan batubara. Hasil 

isolasi bakteri desulfurisasi diperoleh sebnayak 22 isolat bakteri. Seleksi 

lebih lanjut pada media MSM-DBT cair diketahui bahwa isolat 15N 

memiliki kemampuan desulfurisasi DBT tertinggi dengan nilai absorbansi 

sulfat rata-rata 0,559. Isolat 15N merupakan bakteri Gram negatif. 

2. Penelitian yang dilakukan Lin et al. (2012), tentang Isolation and genetic 

identification of dibenzothiophene degrading bacteria from contaminated 

soil. Menghasilkan isolat bakteri LKY10-5 yang memiliki persentase 

tingkat degradasi dibenzotiofena (konsentrasi 40 mg/L) tertinggi yaitu 

90%. Menurut identifikasi, isolat bakteri LKY10-5 masuk dalam filum 

Proteobacteria serta masuk dalam genus Pseudomonas. 

 


