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Abstract 

The research about Hydrocarbonoclaustic bacterial screening studies from the Gas boot area 

exploration Gathering Station (GS) of PT. Chevron Pacific Indonesia Petapahan Riau has done. 

The study aims to find hydrocarbonoclastic bacteria and test its ability to degrade petroleum. The 

research was carried out by the experimental method. The first step is isolating bacteria from the 

Gas boot. Isolation results obtained 4 bacterial isolates that were suspected as 

Hydrocarbonoclastic bacteria. The second stage is screening to prove the ability of these bacterial 

isolates to degrade petroleum. The screening method is done by growing bacterial isolates on 2% 

SMSS + petroleum media. The screening results showed 4 bacterial isolates were 

Hydrocarbonoclastic bacteria because it was known to be able to degrade petroleum hydrocarbons 

marked by a decrease in TPH and COD levels. The highest degradation rate of TPH and COD was 

shown by bacterial isolates IMB-03 with degradation rates of 39.23% TPH and 37.98% COD. 
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PENDAHULUAN 

 Provinsi Riau meupakan salah satu provinsi penghasil sumber daya alam minyak 

bumi terbesar di Indonesia. Ada beberapa blok minyak dan gas ditemukan di wilayah Riau 

diantaranya blok minas, blok Siak, blok Duri dan blok rokan. Produksi minyak mentah di 

wilayah Riau pada tahun 2016 mencapai  98.892.755,91 barel. (Dinas ESDM Riau, 2017).  

Perusahaan terbesar yang menjalankan operasi produksi minyak bumi di Riau adalah PT 

Chevron Pacific Indonesia, selain itu ada juga perusahaan nasional dan swasta lainnya 

yang menjadi mitra produksi seperti PT. Pertamina, Malacca Strait, Petroselat, dan PT 

Sarana Pembangunan Riau. 

 Pengolahan minyak bumi ini membutuhkan banyak unit Gathering Station (GS) 

yang tersebar di jalur – jalur produksi minyak mulai dari Blok produksi sampai pada kilang 

minyak di pelabuhan yang terletak di Dumai dan Sei Pakning. Fungsi dari Gathering 

Station ini adalah sebagai tempat pengolahan pertama minyak mentah sebelum dikirim ke 

kilang minyak. Salah satu GS yang ada di Riau adalah GS Petapahan yang terletak di Desa 

Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. GS ini menampung hasil produksi 

minyak bumi dari jalur Blok Minas dan Siak. Gathering Station ini berfungsi sebagai 

tempat pengumpul fluida hasil produksi (minyak, air, gas) yang dihasilkan dari sumur-

sumur minyak pada sebuah lapangan, kemudian fluida tersebut dipisahkan menurut 

kebutuhannya. Gathering station memiliki beberapa fasilitas dalam pengolahan minyak 

bumi diantaranya adalah separator, gas boot, wash tank, scrubber, hingga shippink tank. 

Pada fasilitas – fasilitas tersebut diperkirakan terdapat bakteri hidrokarbonoklastik yang 

dapat mendegradasi minyak bumi.  Gas boot sendiri adalah fasilitas berbentuk tanki 

silinder tinggi dengan diameter yang lebih kecil dari Wash tank dan Shippink tank. Gas 

boot berfungsi untuk memisahkan gas dari liquid agar gas tidak masuk ke Free Water 

Knock Out atau Wash tank. Disamping itu gas boot juga membantu mengurangi dan 
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menstabilkan pressure yang datang dari separator, splitter atau wells sebelum masuk ke 

wash tank. 

Pengolahan minyak bumi memiliki berbagai dampak dalam kehidupan manusia. 

Dampak tersebut dapat bernilai positif maupun negatif. Dampak positif akibat pengolahan 

minyak bumi diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan sumber bahan bakar dan dapat 

meningkatkan devisa Negara, dan dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah 

berupa limbah (residu) dengan komposisi berupa aspal, lilin, logam berat, lumpur 

bercampur minyak sisa pengilangan (oil sludge) dan hidrokarbon, sosial (kesehatan 

masyarakat), dan ekonomi (deplesi sumber daya alam) yang berkaitan dengan 

perekonomian negara.Menurut Chan (2013), minyak bumi termasuk limbah bahan 

berbahaya dan beracun. Pencemaran minyak bumi dapat berasal dari tumpahan dan 

ceceran minyak bumi selama kegiatan pengeboran, produksi, pengilangan, dan transportasi 

minyak bumi, sehingga mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem air, tanah, 

maupun laut.Salah satu kontaminan yang sulit diurai adalah senyawa hidrokarbon yang 

berasal dari minyak bumi atau lumpur minyak bumi.Senyawa ini dapat bersifat toksik 

apabila terakumulasi dalam sel. 

Tumpahan minyak bumi yang mengandung hidrokarbon ini menjadi masalah besar 

bagi lingkungan apabila tidak diatasi secara efisien. Pengembalian keadaan lingkungan 

yang tercemar ke kondisi semula disebut dengan remediasi.  Ada 3 cara remediasi 

penanganan pencemaran oleh minyak bumi yakni cara fisika, kimia dan biologi. Remediasi 

secara fisika dan kimia bersifat remediasi jangka pendek dan tidak tuntas (perpindahan 

massa antar media lingkungan), hanya sekitar 10-15% pencemar dapat dipindahkan dari 

media laut. Pembakaran dapat menghancurkan hidrokarbon dengan cepat, tetapi pada saat 

yang bersamaan menyebabkan polusi udara dan meninggalkan sisa pembakaran yang 

memerlukan penanganan yang lebih lanjut. Penggunaan bahan kimia sintetis selain lebih 

mahal juga dapat menimbulkan resiko pencemaran baru, sehingga diperlukan suatu cara 

pengolahan limbah minyak bumi yang lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan 

(Lusiana, 2013).  

Cara pengolahan limbah minyak bumi yang lebih ramah lingkungan sebagaimana 

yang dimaksud adalah dengan cara biologi atau yang disebut juga dengan bioremediasi. 

Bioremediasi merupakan suatu proses pemulihan (remediasi) lahan yang tercemar limbah 

organik maupun limbah anorganik dengan memanfaatkan organisme. Pengelolaan dengan 

menggunakan organisme merupakan alternatif penanggulangan limbah minyak bumi yang 

murah, efektif, ramah lingkungan dan menyebabkan terjadinya degradasi limbah yang 

menghasilkan senyawa akhir yang stabil dan tidak beracun, namun metode ini 

membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cara fisika atau kimia (Thapa 

et al., 2012). 

Mikroorganisme yang biasa digunakan dalam bioremediasi lahan tercemar minyak 

bumi salah satunya adalah bakteri atau yang disebut juga dengan bakteri 

Hidrokarbonoklastik. Penelitian Rofiq (2017) menunjukan bakteri mendominasi dalam 

degradasi minyak bumi terdiri atas beberapa genus Alcaligenes, Arthr-obacter, 

Acinetobacter, Nocardia, Achrornobacter, Bacillus, Flavobucterium, dan Pseudomonassp. 

Isolat bakteri lainnya Bacillus sp, Fnterobacter aerogenes, Pseudomonas chlororaphis, 

Rothia dentocuriosa,  danCorymebacterium sp.  

Namun untuk mendapatkan bakteri hidrokarbonoklastik ini haruslah diisolasi dari 

habitat aslinya atau secara insitu agar didapat bakteri yang efektif dalam mendegradasi 

hidrokarbon minyak bumi. Bakteri hidrokarbonoklastik umumnya hidup pada substrat 

yang mengandung hidrokarbon tinggi karena bakteri ini memanfaatkan hidrokarbon 

sebagai sumber makanannya. Untuk itu diperlukan proses skrining bakteri yaitu 

mengisolasi dan menguji kemampuan bakteri hidrokarbonoklastik dalam mendegradasi 
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hidrokarbon minyak bumi. Salah satu tempat yang memungkinkan bakteri 

hidrokarbonoklastik untuk tumbuh adalah pada fasilitas gas boot pada Gathering Station 

(GS) PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) daerah Petapahan Riau. Hal ini disebabkan 

karena pada fasilitas tersebut fluida yang merupakan campuran minyak bumi, gas dan air 

masuk pertama kali dan diperkirakan menjadi tempat hidup bakteri hidrokarbonoklastik 

yang ikut bersama kandungan minyak bumi.  Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini 

dilakukan skrining bakteri Hidrokarbonoklastik dari Gas boot Gatehring Station 

Petapahan, Riau. 

 

METODOLOGI 

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai Maret  2016 – sd/ selesai. Pengambilan 

sampel dilakukan di lokasi eksplorasi PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang 

terletak di daerah Petapahan Kab. Kampar pada fasilitas gas boot. Penelitian dilaksanakan  

di Laboratorium Mikrobiolgi FMIPA Universitas Andalas, Laboratorium Genetika FMIPA 

Universitas Andalas dan Laboratorium Biota Sumatra Universitas Andalas, Padang. 

Laboratorium Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan Laboratorium Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas Padang. 

 
Gambar 1. Fasilitas gas boot sebagai tempat isolasi bakteri 

 

Sebelum proses skrining tahap awal yang dilakukan adalah mengisolasi bakteri. 

Tahap isolasi dilakukan dengan metode pour plate pada media padat yang telah 

disediakan. Sebelum isolasi bakteri, terlebih dahulu dilakukan kultivasi bakteri terhadap 

masing- masing sampel minyak diberbagai lokasi pengambilan sampel didalam media 

SMSS cair yang ditambahkan 2%  minyak bumi selanjutnya dishaker dengan kecepatan 

120 rpm selama 7 hari pada suhu 28
o
C. Setelah 7 hari, sampel dicuplik dan dibuat seri 

pengenceran dengan menggunakan NaCl fisologis 0,85% sampai pengenceran 10
-6

, 

selanjutnya diambil sebanyak 0,1 ml dimasukkan kedalam cawan petri dan ditanam 

didalam media NA lalu diinkubasi selama 2x24, 3x24 jam, 4x24 jam, 5x24 jam jam pada 

suhu 28
o
C–30

o
C di dalam incubator dengan posisi cawan petri terbalik. Bakteri yang 

tumbuh selanjutnya dihitung keberadaannya 
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Setelah proses isolasi, selanjutnya masuk pada tahap identifikasi isolat bakteri 

secara biokimia untuk diketahui bentuk sel dan jenis bakteri berdasarkan bentuk sel 

nya.Tahap selanjutnya masuk pada tahap skrining bakteri. Semua isolat yang berhasil 

diisolasi diuji kemampuan dalam mendegradasi minyak bumi. Hal ini dimaksudkan untuk 

menyeleksi isolat yang memiliki potensi yang cukup tinggi dalam mendegradasi minyak 

bumi. Masing-masing isolat yang telah diperoleh, ditumbuhkan dalam medium cair SMSS 

+ 10% minyak bumi dan dishaker dengan kecepatan 120 rpm dengan rotary shaker 

incubator pada 28
o
C selama 7 hari. Isolat yang memiliki kemampuan degradasi tinggi 

dapat dilihat larutnya  ke dalam medium atau terbentuknya misel (Zam, 2006). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sebelum proses skrining bakteri terlebih dahulu dilakukan isolasi bakteri dari 

fasilitas gas boot area GS PT. CPI Petapahan Riau. Hasil isolasi didapat 4 Isolat bakteri 

yang selanjutnya diberi kode IMB (Isolat minyak Bumi), mulai dari IMB – 01 sampai IMB 

– 04.  Hasil isolasi dan identifikasi bakteri dijelaskan dalam table berikut.  

Table 1. Daftar isolat bakteri dan karakterisitik mikroskopis 

No. Kode Isolat 
Mikroskopis 

Gram Bentuk Sel 

1. IMB-01 Negatif Basil 

2. IMB-02 Positif Basil 

3. IMB-03 Positif Basil 

4. IMB-04 Positif Coccus 

 

Pengamatan mikroskopis menunjukan dari 4 isolat bakteri tersebut, 3 diantaranya 

adalah bakteri gram positif yakni IMB-02, IMB-03 dan IMB-04. Sementara IMB-01 

adalah bakteri gram negatif. Sementara itu bentuk sel bakteri menunjukan IMB-01, IMB-

02 dan IMB-03 berbentuk basil dan IMB-04 berbentuk cocus. Hasil identifikasi isolat 

bakteri dapat dilihat pada gambar 2 berikut.  

  
IMB-01 (Eschericia coli)  IMB-02 (Bacillus sp.1)      IMB-3 (Bacillus sp.7)         IMB-4 (Diplococcus sp.2) 

Gambar 2. Identifikasi mikroskopis isolat bakteri dari Gas boot Petapahan, Riau 

 

Hasil isolasi bakteri pada tabel diatas kemudian dilakukan proses skrining untuk 

menguji apakah semua isolat tersebut dapat mendegradasi hidrokarbon minyak bumi 

Proses skrining yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan memperoleh isolat bakteri 

hidrokarbonoklastik yang potensial untuk digunakan dalam proses bioremediasi.Hasil 

skrining menunjukkan bahwa seluruh isolat yang terisolasi merupakan bakteri 

hidrokarbonoklastik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat degradasi total petroleum 

hydrocarbon (TPH) dan chemical oxygen demand (COD). Isolat yang memiliki tingkat 

degradasi terendah adalah IMB-1, dengan tingkat degradasi TPH 15,86% dan tingkat 

degradasi COD 32,93% (Tabel 2 dan Gambar 2). Hasil penelitian ini hampir sama dengan 

hasil yang diperoleh oleh Al-Wasify dan Hamed (2014) yang memperoleh isolat bakteri 

potensial dengan tingkat degradasi berkisar antara 74,30% - 77,80%. Hadija (2015) 

menyatakan penurunan hidrokarbon diakibatkan oleh aktivitas enzim mikroba yang 

mengakibatkan transformasi struktur suatu senyawa, sehingga terjadi perubahan integritas 



 
Kelompok 2:  

Pengendalian Pencemaran DanTeknik Pengelolaan Lingkungan 
 
 

Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING) 2018| ISBN 978-979-792-865-0      307 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

IMB-01 IMB-02 IMB-03 IMB-03

Ti
n

gk
at

 D
e

gr
ad

as
i (

%
) 

Isolat Bakteri 

TPH

COD

molekuker dan toksisitas. Bakteri menguraikan senyawa-senyawa hidrokarbon yang lebih 

sederhana terlebihdahulu, sedangkan senyawa-senyawa yanglebih kompleks seperti 

senyawa aromatik lebih lama dan lebih sulit diuraikan oleh bakteri.Penurunan konsentrasi 

TPH juga dapat diakibatkan oleh penguapan senyawa-senyawa hidrokarbon yang mudah 

menguap, selain karena faktor penguapan juga dipengaruhi oleh kemampuan dari bakteri 

hidrokarbonoklastik dalam mendegradasi senyawa-senyawa hidrokarbon.Rata-rata tingkat 

degradasi pada penelitian ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang 

diperoleh oleh Diogo et al., (2013). Diogo et al., (2013) melaporkan terjadi penurunan 

konsentrasi TPH pada bakteri yang diisolasi dari air tawar dan air laut setelah masa 

inkubasi selama 32 hari. Penurunan nilai konsentrasi TPH pada bakteri air tawar sebesar 

18,00%, dan penurunan konsentrasi TPH pada air laut sebesar 58,00%. 

 Tabel 2 dan Gambar 3 memperlihatkan kemampuan bakteri dalam menguraikan 

minyak bumi berbeda-beda, ini disebabkan karena perbedaan aktifitas enzim tiap bakteri 

dalam mendegradasi minyak bumi. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh protein yang ada 

dalam sel baketri. Dalam proses regulasi biosintetis enzim, protein merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi, karena protein merupakan polimer yang ada dilingkungan 

untuk dijadikan nutrisi bagi bakteri. Oleh karena itu regulasinya berkaitan dengan kontrol 

enzim endoseluler (Agustien, 2010). Protease ekstraseluler dapat bersifat induktif atau 

konstitutif, namun pada kenyataannya sintesis sebagian enzim ekstraseluler miningkat 

selama pertumbuhan pada substratnya, jadi cenderung bersifat induktif (Jannah, 2015).  

Tabel 2. Pengamatan Uji Isolat Bakteri Hidrokarbonoklastik Menggunakan Medium SMSS 

+ 2%. 

Kode 
Konsentrasi (%) Tingkat Degradasi (%) 

TPH COD TPH COD 

Kontrol 42,81 15,29 0 0 

IMB-1 36,02 10,26 15,86 32,93 

IMB-2 26,02 7,96 39,23 37,98 

IMB-3 30,02 8,45 29,88 44,73 

IMB-4 36,02 11,25 15,87 26,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Tingkat Degradasi TPH dan COD dari Masing-masing Isolat. 

 

Tabel 2 dan Gambar 3 juga dapat dilihat terjadi penurunan tingkat Chemical 

Oxygen Demand (COD) yang dilakukan oleh 4 isolat bakteri. Penurunan konsentrasi COD 

oleh bakteri tersebut memiliki hasil penurunan yang berbeda-beda tiap bakteri. Penurunan 
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konsentrasi COD tertinggi ditunjukan oleh isolat bakteri IMB-03 dengan penurunan 

konsentrasi COD sebesar 44,73%. hal ini dapat diakibatkan bakteri beradaptasi 

menggunakan substrat selain hidrokarbon, seperti asam lemak dan senyawa lainnya yang 

terdapat dalam minyak bumi tersebut. Penggunaan senyawa-senyawa lain ini 

mengakibatkan penurunan konsentrasi COD yang cukup tinggi, sedangkan degradasi 

hidrokarbon menjadi rendah. Menurut Astuti (2003) jika terdapat lebih dari satu pengguna 

substrat dalam satu kultur, maka kemungkinan mikroorganisme untuk termutasi akan lebih 

besar. Akibat dari mutasi ini mikroorganisme akan memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan substrat lainnya untuk pertumbuhan. 

Penurunan konsetrasi COD terjadi karena adanya degradasi TPH dan senyawa-

senyawa lain yang terdapat dalam minyak bumi oleh bakteri hidrokarbonoklastik. Das 

(2014) menjelaskan  masing-masing mikroba memiliki karakteristik yang berbeda 

sehingga kemampuan degradasi yang dimiliki akan bervariasi antara mikroba yang satu 

dengan yang lainnya. Perbedaan karakteristik mikroba meliputi jenis enzim yang 

diproduksi untuk proses biodegradasi untuk membantu degradasi minyak bumi. 

Lukcy  et al (2017) menambahkan penurunan konsentrasi COD terjadi karena 

adanya degradasi TPH dan senyawa-senyawa kimia lain yang terdapat dalam limbah oleh 

kultur bakteri hidrokarbonoklastik. Mikroorganisme ini dimanfaatkan untuk menguraikan 

bahan-bahan organik yang terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih 

sederhana dan tidak berbahaya. Dengan adanya oksigen, mikroba aerob akan mengoksidasi 

senyawa organik membentuk sel-sel baru dan bentuk yang lebih stabil disamping 

menghasilkan CO2, NH3, dan H2O, sedangkan mikroba anaerob dengan tidak adanya 

oksigen akan mengoksidasi senyawa organik menjadi sel-sel baru dan senyawa akhir 

seperti CH4, CO2, NH3 dan lain-lain. 

 

KESIMPULAN 

 Hasil skrining terhadap 4 isolat bakteri yang di isolasi dari fasilitas Gas boot PT. 

Chevron Pacific Indonesia daerah Petapahan Riau menunjukan bahwa semua bakteri 

tersebut adalah bakteri hidrokarbonoklastik atau dengan kata lain dapat dimanfaatkan 

dalam proses bioremediasi pencemaran minyak bumi. Hal ini dibuktikan dengan 

kemampuan isolat – isolate tersebut dalam mendegradasi hidrokarbon minyak bumi 

ditandai dengan terjadinya penurunan kadar TPH dan COD. Degradasi TPH dan COD oleh 

isolat bakteri ini tergolong rendah karena berada dibawah 50 %. Hal ini diduga karena 

kandungan fluida masih tercampur dengan air sehingga bakteri yang ditemukan pada 

fasilitas gas boot ini memiliki kemampuan degradasi minyak bumi yang masih terbatas. 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Agustien, A. 2010. Protease Bakteri Termofilik. Universitas Padjajaran PRESS. Bandung. 

Astuti, D, I. 2003. Pemanfaatan Kultur Campuran Isolat Mikroba Lokal Untuk Degradasi 

Minyak Bumi dan Produksi Biosurfaktan. Disertasi Doktor Institut Teknologi 

Bandung, Bandung. 

Al-Wasify, S, Raed, Hamed, R, Shima. 2014. Bacterial Biodegradation Of Crude Oil 

Using Local Isolates. International Journal of BacteriologyVolume 2014 (2014), 

Article ID 863272, 8 pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2014/863272 

Chaan, B. 2013. Biodegradasi Kimia Organik. http://chaan-biodegradasi-senyawa-

organik.html. (Diakses 3 Juni 2013) 

Das, N., and Chandran, P. 2011. Microbial Degradation of Petroleum Hydrocarbon 

Contaminants: an Overview. Biotechnology Research International. 2011: 1–13. 

Hadija, D. 2015. Isolasi, Identifikasi, dan Analisis Kemampuan Degradasi Hidrokarbon 

Bakteri Tanah Sampel B, Cilegon, Banten. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok. 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/863272
http://chaan-biodegradasi-senyawa-organik.html/
http://chaan-biodegradasi-senyawa-organik.html/


 
Kelompok 2:  

Pengendalian Pencemaran DanTeknik Pengelolaan Lingkungan 
 
 

Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING) 2018| ISBN 978-979-792-865-0      309 
 

 

Jannah, Siti Nur. 2015. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Genus Bacillus yangMampu 

Menghasilkan Enzim Amilase. Skripsi. Semarang: UniversitasDiponegoro 

Lucky Intrati Utami, Wigig Wihandhita, Syafitri Marsela, Kindriari NurmaWahyusi. 2017. 

Pengolahan Limbah Cair Minyak Bumi Secara Biologi Aerob Proses Batch. 

Jurnal Teknik Kimia Vol 11, No.2, April 2017 

Lusiana Riski. 2013. Bioremediasi Air Laut Terkontaminasi Minyak Bumi Menggunakan 

Pseudomonas aerugonisa. Skripsi. Institut Teknologi Surabaya. 

Rofiq Sunaryanto. 2017. Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi Menggunakan Isolat 

Indigenous. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi – SNITek. Jakarta 

Thapa, B., Kumar, A., and Chimire, A. 2012. A Review on Bioremediation of Petroleum 

Hydrocarbon Contaminants in Soil. Kathmandu University Journal of Science, 

Engineering and Technology. 8(1): 164–170. 

Zam, S. I. 2006. Bioremediasi Limbah Pengilangan Minyak Bumi Pertamina UP II Sungai 

Pakning dengan Menggunakan Bakteri Indigen. Tesis. Institut Teknologi Bandung. 

Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


