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Pemanfaatan Rumput Fimbrisylis sp. dalam Proses Bioremediasi
Tanah pada Berbagai Konsentrasi Limbah Minyak Bumi
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Intisari: Penelitian pemanfaatan rumput Fimbristylis sp dalam proses bioremediasi bertujuan untuk mengamati

pengaruh pemanfaatan Fimbristylis sp. terhadap jumlah populasi bakteri dan persentase penurunan TPH pada proses

bioremediasi. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) berpola faktorial yang

terdiri dari 2 faktor. Faktor 1: kosentrasi limbah minyak bumi yang terdiri dari 5 taraf: C0:0%, C1:5% , C2:10%, C3:15%

dan C4: 20% Faktor 2 Penggunaan rumput Fimbrisylis sp yang terdiri dari 2 taraf : R0 : Tanpa menggunakan rumput

Fimbristylis sp. dan R1: menggunakan rumput Fimbristylis sp., diperoleh 10 kombinasi perlakuan, masing-masing

diulang 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan Fimbristylis sp. meningkatkan jumlah populasi bakteri dan

penurunan nilai Total Petroleum Hidrokarbon (TPH). Namun semakin banyak limbah minyak bumi yang ditambahkan

maka pertumbuhan Fimbristylis sp. semakin rendah

Kata kunci: bioremediasi, Fimbristylis sp, limbah minyak bumi

Abstract: The research aims to investigate the effect of Fimbristylis sp. to the population of bacteria and the

decreasing of TPH concentration in bioremediation process. The experimental design is factorial randomized complete

design consists of 2 factors. Factor 1 is petroleum sludge concentration, it consists of 5 levels; C0:0%, C1:5%, C2:10%,

C3:15% dan C4: 20%. Factor 2 is Fimbrisylis sp plant, it consists of 2 levels; R0 without Fimbrisylis sp plant and R1

using Fimbrisylis sp plant. There are 10 combinations; each treatment is repeated 3 times. The results showed that

Fimbrisylis sp plant affected the bacteria population and the decreasing of TPH concentration; however the increasing

of TPH concentration effected Fimbrisylis sp plant growth.

Keywords: bioremediation, Fimbristylis sp, petroleum sludge

E-mail: yudonob@hotmail.com

Januari 2011

1 PENDAHULUAN

I ndustri minyak bumi merupakan industri yang
berpotensial menimbulkan dampak negatif bagi

lingkungan hidup sekitar. Hidrokarbon minyak bumi
(petroleum) merupakan salah satu polutan dengan
penyebaran sangat luas dan dapat mencemari tanah,
pantai, air bawah tanah, sedimen, dan air per-
mukaan [1]. Kandungan Total petroleum hydrocarbon
(TPH)≤15% pada limbah minyak bumi harus diolah
hal ini berdasarkan keputusan Kementrian Lingku-
ngan Hidup (KLH) no 128 tahun 2003.

Kebanyakan dari teknologi atau metode pemulihan
yang konvensional (baik secara kimia maupun fisika)
membutuhkan banyak biaya serta menurunkan kesu-
buran tanah dan menimbulkan dampak negatif pada
ekosistem. Bioremediasi merupakan suatu teknologi
yang efektif serta ramah terhadap lingkungan [2].

Pada saat proses akhir bioremediasi, aktivitas dan
jumlah populasi bakteri pendegradasi hidrokarbon

mengalami penurunan sehingga dibutuhkan penamba-
han energi. Hal ini didukung dengan laporan peneli-
tian Estuningsih dkk [3] yang menyatakan bahwa kon-
disi TPH menjelang akhir proses bioremediasi hanya
mengalami penurunan ± 25%. Oleh karena itu dibu-
tuhkan sumber energi tambahan untuk bakteri pen-
degradasi hidrokarbon.

Menurut Frick dkk [4] menyatakan bahwa dalam
proses bioremediasi beberapa tumbuhan berasosiasi
dengan mikroba untuk menurunkan atau member-
sihkan pencemar. Tumbuhan menyediakan eksudat
akar seperti nutrien, enzim, dan oksigen bagi mikroba
dalam rhizosfer. Hal ini berarti bahwa tumbuhan
menginduksi peningkatan populasi mikroba dan dapat
meningkatkan degradasi kontaminan organik dalam
rhizosfer

Pemanfaatan Fimbristylis sp dalam proses biore-
mediasi dapat dipertimbangkan diduga tanaman ini
mampu menjadi agen fitoremediasi atau mampu me-
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ngurangi pencemaran hidrokarbon. Hal ini didasarkan
pada penelitian Estuningsih dkk [3] yang menyatakan
bahwa pada akhir proses bioremediasi terlihat adanya
kerja sama dengan phyto alga dan tumbuhan tingkat
tinggi hal ini ditandai dengan tumbuh suburnya phyto
alga dan Fimbristylis sp.

Zat-zat dari akar-akar tanaman mewakili satu dari
sumber energi utama bagi mikroba tanah dan penga-
ruhnya terhadap mikroflora tanah. Mikroba di rhizos-
fer dirangsang oleh bertambahnya konsentrasi bahan
kimia yang bertindak sebagai sumber energi, rhizos-
fer merupakan suatu fenomena kuantitatif ditegaskan
dengan adanya peningkatan populasi mikroba [5].

Berdasarkan penelitian Isnaini [6] yang menyatakan
rasio sludge dan top soil dengan perbandingan (1:1)
atau menggunakan 50% sludge dari komposisi total
mengalami penurunan TPH yang lambat yaitu 32,6%,
sedangkan pada rasio (2:1) penurunan TPH hanya
27,45%. Munawar [7] menyatakan bahwa limbah yang
terlalu banyak pada tanah atau lingkungan darat da-
pat menghambat proses penyerapan nutrien oleh akar
tumbuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peman-
faatan rumput Fimbristylis sp dalam tekhnologi biore-
mediasi dengan menggunakan bakteri indigen, pada
berbagai konsentrasi limbah minyak bumi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk
meningkatkan tekhnologi bioremediasi dengan me-
manfaatkan rumput Fimbristylis sp

2 METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yang
bertempat di Rumah kaca dan Laboratorium Mikrobi-
ologi serta Laboratorium Genetika dan Bioteknologi,
Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Penge-
tahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alu-
minium foil, autoklaf, batang pengaduk, bunsen,
cawan Petri, colony counter, ember besar 30 buah (di-
ameter 30 cm), erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur,
hot plate, incubator, jarum ose, kamera digital, ka-
pas, karet, kertas label, kertas saring, magnetic stirrer,
oven, penangas air, pH meter, pipet serologis, pipet
tetes, sentrifuge, shaker, spektrofotometer 20 D, tim-
bangan analitik, dan tabung reaksi.

Bahan yang di perlukan yaitu alkohol 70%, aquades,
starter bakteri yang terdiri dari: Pseudomonas pseu-
doalcaligenes, Bacillus sphaericus, Bacillus sphaericus
var. Rotans, Bacillus megaterium, Xanthobacter auto-
traphicus, Bacillus mycoides, Bacillus cereus var. al-
bolactis yang di isolasi dari limbah minyak bumi PT

Pertamina EP Jambi Field Sungai Lilin, n-heksana,
serbuk gergaji, rumput Fimbristylis sp, tanah, serta
pupuk NPK, KCL , dan TSP.

2.3 Rancangan Penelitian

Rancangan percobaan yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah Rancangan acak Lengkap (RAL)
berpola faktorial dengan 2 faktor perlakuan terdiri
atas: Faktor I. Kosentrasi limbah minyak bumi (C)
yang terdiri dari 5 taraf yaitu: C0 : tanpa limbah
minyak bumi (kontrol), C1 : 5% C2 : 10% C3 : 15%
C4 : 20%. Sedang Faktor II Penggunaan rumput
Fimbristylis sp (R) yang terdiri dari 2 taraf yaitu:
R0 : tanpa menggunakan rumput Fimbristylis sp.
R1: menggunakan rumput Fimbristylis sp dengan be-
rat 100 g. Jumlah kombinasi perlakuan ada 10 dan
masing-masing diulang 3 kali sehingga akan meng-
hasilkan 30 unit percobaan.

2.4 Cara Kerja

Pengambilan sampel

Pengambilan sampel limbah minyak bumi dilakukan di
PT Pertamina E.P. Jambi field Sungai Lilin wilayah
Sumatera Selatan. Diambil secara “Purposive Ran-
dom Sampling” dari kolam penampungan limbah pro-
duksi minyak bumi.

Persiapan bioreaktor

Setiap bioreaktor dimasukkan bahan-bahan yang telah
disiapkan dengan komposisi sebagai berikut: tanah,
pupuk KCL, TSP, dan NPK serta bulking agent
berupa serbuk gergaji, tambahkan limbah minyak
bumi yang sesuai dengan perlakuan, selanjutnya dima-
sukkan kedalam bioreactor. Masing-masing bioreak-
tor diinokulasikan 5% starter yang berisi bakteri indi-
gen yang dikultur campur( populasi bakteri minimum
106cfu/ml kultur), semua bahan diaduk hingga rata.
Bioreaktor diletakkan secara acak di dalam rumah
kaca. Kelembaban dan pH media dalam bioreactor
diatur setiap hari.

Penanaman tumbuhan

Dilakukan proses bioremediasi menggunakan bakteri
indigen selama 4 minggu. Selanjutnya, pada bioreak-
tor ditanam rumput Fimbristylis sp yang dalam fase
vegetatif. Rumput berasal dari lokasi pengolahan lim-
bah di PT Pertamina E.P. Jambi field Sungai Lilin Su-
matera Selatan, agar proses adaptasi rumput bisa ber-
jalan dengan baik. Secara keseluruhan proses bioreme-
diasi ini dilakukan selama 8 minggu
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Pengukuran Total Petroleum Hydrocarbon
(TPH)

Diamati kondisi TPH awal dan TPH akhir peneli-
tian. Pengukuran Total petroleum Hidrokarbon de-
ngan menggunakan metoda spektrofotometri

2.5 Variabel Pengamatan

Semua Variabel pengamatan diukur pada akhir peneli-
tian (8 minggu), Variabel pengamatan meliputi: (1)
Jumlah populasi bakteri; (2) Persentase degradasi To-
tal petroleum Hydrocarbon (TPH); (3) pertumbuhan
rumput Fimbristylis sp.

Perhitungan jumlah populasi bakteri

Pada akhir penelitian Dihitung bakteri melalui jumlah
koloninya dengan menggunakan colony counter. Dari
setiap perlakuan dihitung jumlah bakteri dalam sat-
uan cfu/gram, perhitungan jumlah sel bakteri meng-
gunakan metode hitungan cawan (pour plate method).

Penghitungan penurunan nilai TPH

Konsentrasi hidrokarbon awal dan akhir perlakuan
dihitung dengan metode spektrofotometri. Selanjut-
nya penurunan nilai TPH didefinisikan sebagai nilai
TPH yang berhasil dilenyapkan/dihilangkan setelah
diberikan kondisi perlakuan. Hasil degradasi TPH di-
hitung dengan Rumus sebagai berikut:

Penurunan nilai TPH = TPHawal − TPHakhir

Pertumbuhan Fimbristylis sp

Pertumbuhan Fimbristylis sp diamati dengan meng-
ukur berat basah tanaman, pada pagi hari sebelum
tanaman layu (kehilangan air). Pengukuran dilakukan
pada akhir penelitian [8].

2.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan yaitu
jumlah populasi bakteri dan persentase degradasi
dilakukan analisis varians sedangkan pertumbuhan
rumput tidak dilakukan analisis varian, jika terdapat
perbedaan yang nyata dilakukan uji wilayah berganda
Duncan pada taraf α 0,05 [9]

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah populasi bakteri (cfu/gram)

Interaksi antara kosentrasi limbah minyak bumi dan
penggunaan rumput berpengaruh tidak nyata ter-
hadap jumlah populasi bakteri. Jumlah populasi
bakteri pada interaksi kedua faktor perlakuan me-
nunjukkan tidak adanya perbedaan. Hal ini diduga

karena eksudat rumput bukan merupakan sumber
energi utama bagi bakteri. Bakteri menggunakan kar-
bon dari limbah minyak bumi sebagai sumber energi
utama, eksudat yang dikeluarkan oleh akar rumput di-
gunakan sebagai nutrisi tambahan. Nutrisi tambahan
ini jika tersedia akan dimanfaatkan namun jika tidak
tersedia pertumbuhan akan tetap berlangsung.

Sedang Perlakuan kosentrasi limbah minyak bumi
berpengaruh nyata terhadap jumlah populasi bak-
teri. Hasil uji lanjut DNMRT 5%, pengaruh berbagai
kosentrasi limbah minyak bumi pada setiap perlakuan
terhadap jumlah populasi bakteri disajikan padaTa-
bel1

Tabel 1: Pengaruh berbagai kosentrasi limbah minyak
bumi terhadap rata-rata jumlah populasi bakteri

Perlakuan Jumlah populasi bakteri
(Kosentrasi crude oil) (cfu/gram)

C0 (0%) 3,8 ×1011a

C1 (5%) 6,0 ×1011b

C2 (10%) 5,6 ×1011b

C3 (15%) 4,6 ×1011a

C4 (20%) 4,4 ×1011a

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah
populasi bakteri antara perlakuan C0 (0%) atau kon-
trol menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata de-
ngan perlakuan C3 (15%) dan C4 (20%) dan berbeda
nyata dengan perlakuan C1 (5%) dan C2 (10%).Hal
ini disebabkan karena pada kontrol tidak ada penam-
bahan limbah minyak bumi sehingga tidak ada lim-
bah minyak bumi sebagai sumber energi utama se-
hingga jumlah bakteri paling rendah. Sedang pada
penambahan limbah minyak bumi 15% dan 20%, lim-
bah minyak bumi yang ditambahkan pada perlakuan
ini diduga sudah cukup tinggi bagi bakteri sehingga
pertumbuhannya menjadi kurang optimum. Sedang
pada penambahan limbah minyak bumi pada konsen-
trasi 5 % dan 10%, mampu mendukung pertumbuhan
bakteri sampai akhir pengamatan. Konsentrasi lim-
bah minyak bumi yang yang ditambahkan masih bisa
ditolerir dan dimanfaatkan dengan baik oleh mikroba

Pemanfaatan rumput berpengaruh nyata terhadap
jumlah populasi bakteri pada setiap perlakuan. Hasil
uji lanjut DNMRT 5% pengaruh pemanfaatan rumput
terhadap jumlah populasi bakteri disajikan pada Tabel
2.

Dari Tabel 2. menunjukkan adanya perbedaan
yang nyata jumlah populasi bakteri antara perlakuan
yang menggunakan rumput dan tidak menggunakan
rumput. Hal ini dikarenakan rumput memberikan zat-
zat yang dibutuhkan oleh bakteri, sesuai dengan pen-
dapat Lay (1992) bahwa bagian dimana terjadi perte-
muan antara akar dan tanah disebut rhizosphere, po-
pulasi mikroba pada bagian ini jauh lebih tinggi di-
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Tabel 2: Pengaruh pemanfaatan rumput terhadap jumlah
populasi bakteri

Faktor Penggunaan rumput Jumlah populasi
bakteri pada
minggu ke-7
(cfu/gram)

R0 (Tanpa penggunaan rumput) 4,4 ×1011a

R1 (Penggunaan rumput) 5,4 ×1011b

bandingkan dengan bagian lainnya. Bakteri mendo-
minasi daerah rhizosphere, pertumbuhannya didukung
oleh bahan nutrisi yang dilepaskan jaringan akar tana-
man misalnya asam amino, vitamin, dan zat hara lain-
nya sehingga bakteri mampu tumbuh lebih baik dan
jumlah populasi bakteri lebih banyak di daerah rhizo-
sphere ini.

Penurunan nilai total petroleum hidrokarbon
(TPH)

Interaksi perlakuan berbagai kosentrasi limbah
minyak bumi dan penggunaan rumput berpengaruh
nyata terhadap penurunan nilai TPH. Hal ini dikare-
nakan walaupun tumbuhan bersifat autotrof dan
tidak bisa secara langsung memanfaatkan karbon
dari limbah minyak bumi namun dapat bekerjasama
dengan bakteri atau mikroba dalam memanfaatkan
limbah hidrokarbon tersebut. Menurut Frick dkk [4],
secara umum degradasi hidrokarbon minyak bumi ini
mungkin dapat dilakukan secara tidak langsung oleh
tumbuhan. Tumbuhan akan bekerja sama dengan
mikroba dan tergantung kepada tipe polutan, jenis
mikroba dan lingkungannya

Hasil uji lanjut DNMRT 5% pengaruh interaksi per-
lakuan berbagai kosentrasi limbah minyak bumi dan
pemanfaatan rumput Fimbristilys sp terhadap penu-
runan nilai TPH disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada perlakuan C0

(0%) didapatkan hasil yang berbeda nyata dengan per-
lakuan lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya lim-
bah minyak bumi yang ditambahkan dalam perlakuan
ini, sehingga tidak ada proses degradasi hidrokarbon.

Pada tabel 3 dapat diamati juga bahwa semakin
tinggi penambahan limbah hidrokarbon, maka se-
makin besar penurunan nilai TPH. Hal ini mungkin
dikarenakan semakin tinggi limbah minyak bumi maka
semakin banyak sumber karbon yang tersedia. Diduga
ada kerjasama antara bakteri yang hidup pada per-
akaran rumput ( rhizosfer) dan rumput Fimbristilis
sp dalam memanfaatkan karbon yang ada pada limbah
minyak bumi. Limbah yang ada didegradasi oleh bak-
teri dengan beberapa macam enzim yang dimilikinya
dan akan menghasilkan CO2 dan H20 serta energi.
Sebaliknya tumbuhan akan memanfaatkan CO2, H2O
dan energi untuk melakukan proses metabolismenya.

Tumbuhan dalam hal ini Fimbristilys sp akan me-
ngeluarkan eksudat akar yang bisa dimanfaatkan oleh
bakteri untuk melakukan metabolisme yang hasil-
nya akan digunakan untuk meningkatkan aktifitasnya
termasuk mendegradasi limbah hidrokarbon minyak
bumi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh
Wenzell [10] bahwa rhizosfer merupakan habitat yang
sangat baik bagi pertumbuhan mikroba oleh karena
akar tanaman menyediakan berbagai bahan organik
yang umumnya menstimulir pertumbuhan mikroba.
Bahan organik yang dikeluarkan oleh akar dapat
berupa: Eksudat akar seperti gula, asam amino, asam
organik, asam lemak dan sterol, faktor tumbuh, nuk-
leotida, flavonon, enzim dan miscellaneous. Enzim
utama yang dihasilkan oleh akar adalah oksidoreduk-
tase, hidrolase, liase, dan transferase sedangkan enzim
yang dihasilkan oleh mikroba di rhizosfer adalah selu-
lase, dehidrogenase, urease, fosfatase dan sulfatase.

Pertumbuhan Fimbristylis sp.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan
hasil sebagai berikut dan disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan keberadaan limbah minyak
bumi dapat menghambat pertumbuhan rumput Fim-
bristilys sp, jadi semakin banyak penambahan Llimbah
minyak bumi berpengaruh terhadap berat tumbuhan.
Menurut Fitter dan Hay [5]polutan dapat mempen-
garuhi tanaman seperti menghambat kerja enzim,
menghambat pembelahan sel, dan kehilangan substrat
repirasi dan defisiensi O2. Selain itu pencemaran
menyebabkan perubahan pada tingkatan biokimia sel
kemudian diikuti oleh perubahan fisiologi, pencemar
secara sendiri-sendiri dan dalam bentuk kombinasi me-
ngurangi pertumbuhan kambium, akar dan bagian re-
produktif.

Pertambahan berat yang dapat dikatakan seba-
gai indikator adanya pertumbuhan, pada penelitian
ini pertumbuhan rumput belum baik. Hal ini da-
pat dilihat dari pertambahan berat yang masih ren-
dah. Keberadaan limbah minyak bumi yang ter-
lalu banyak akan menghambat pertumbuhan tana-
man Fimbristylis sp sehingga pertumbuhan menjadi
terhambat. Munawar [7] menyatakan bahwa semakin
banyak kadar limbah minyak bumi yang terdapat
dalam suatu lingkungan akan mengakibatkan ter-
ancamnya kehidupan biota pada lingkungan terse-
but, karena limbah tersebut mengandung senyawa
hidrokarbon alifatik dan aromatik yang mempunyai
berat molekul tinggi.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
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Tabel 3: Penurunan rata rata nilai TPH pada interaksi perlakuan konsentrasi limbah minyak bumi dan pemanfaatan
rumput Fimbristylis sp

Penggunaan Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi
rumput limbah 0% limbah 5% limbah 10% limbah 15% limbah 20%

(C0) (C1) (C2) (C3) (C4)

Tanpa rumput 0 a 2,5 b 3,6 c 4,3 d 5,1 e

Memanfaatkan rumput 0 a 2,7 b 3,7 c 4,6 de 6,1 f

Tabel 4: Pengaruh pemanfaatan rumput terhadap jumlah
populasi bakteri

Perlakuan Berat basah akhir (gram)

C0 (0%) 226,3 ± 39,1

C1 (5%) 163,7 ± 7,5

C2 (10%) 151 ± 14

C3 (15%) 134,3 ± 7,6

C4 (20%) 108,3 ± 16,9

1. Pemanfaatan Fimbristylis sp. meningkatkan jum-
lah populasi bakteri.

2. Pemanfaatan rumput Fimbristylis sp meningkat-
kan penurunan nilai Total Petroleum Hidrokar-
bon (TPH) yang lebih tinggi dibandingkan de-
ngan perlakuan yang tidak menggunakan rumput
fimbristylis sp

3. Semakin banyak limbah minyak bumi yang di-
tambahkan maka pertumbuhan Fimbristylis sp.
semakin rendah

5 SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menge-
nai pemanfaatan jenis Cyperacae lainnya karena
mungkin dapat melakukan proses bioremediasi
yang lebih optimal.

2. Lebih memperhatikan waktu aplikasi asosiasi bak-
teri dan Fimbristylis sp pada suatu proses biore-
mediasi.
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