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ABSTRAK 
 

Limbah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai limbah berbahaya karena 
dikhawatirkan dapat menyebabkan penularan penyakit tertentu dan kandungan 
bahan kimianya yang berbahaya. Salah satu contoh limbah rumah sakit adalah 
fenol yang berperan sebagai desinfektan. Fenol merupakan senyawa dengan gugus 
OH yang terikat pada cincin aromatik. Fenol berbahaya karena dapat 
menyebabkan keracunan akut. 

Salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi bahaya fenol ini 
adalah dengan menggunakan bakteri yang mampu mendegradasi fenol sehingga 
menjadi tidak berbahaya. Dibutuhkan kondisi yang mendukung pertumbuhan 
bakteri sehingga dapat mendegradai fenol dengan optimum. Selain faktor 
lingkungan, nutrisi juga merupakan syarat bagi pertumbuhan bakteri, oleh karena 
itu dilakukan penelitian untuk mengetahui konsentrasi maksimal fenol yang 
mampu dipakai oleh bakteri yang mempunyai potensi mendegradasi fenol serta 
kinetika pertumbuhan bakteri tersebut. Selanjutnya dapat ditentukan isolat yang 
menunjukkan kemampuan degradasi fenol yang paling baik. 

Untuk  mengetahui pertumbuhan bakteri digunakan metode drop plate, 
prinsip metode ini adalah menghitung koloni yang hidup dalam setiap 1 ml media 
untuk selanjutnya dibuat kurva pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh bahwa isolat bakteri tumbuh optimum pada inkubasi 48 jam, akan tetapi 
terdapat perbedaan pada variasi konsentrasi glukosa dan fenol, yaitu pada isolat 
En.2-PK3 tumbuh optimum pada variasi konsentrasi fenol 800 ppm dan glukosa 
200 gr. Sedangkan isolat  En.3-PK1 pada variasi konsentrasi fenol 400 ppm dan 
glukosa 600 mg, untuk En.4-PK3 pertumbuhan optimum terjadi pada variasi 
konsentrasi glukosa dan fenol  600 mg glukosa dan 400 ppm fenol.   

Kinetika pertumbuhan tertinggi ketiga isolat terjadi pada perlakuan 3, 
yaitu isolat En.2-PK3 dan En.4-PK3 sebesar 4,6, sedangkan En.3-PK1 3,34. 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa isolate yang menunjukkan 
potensi paling baik untuk mendegradasi fenol adalah isolat En.2-PK3.  

 
 
 
 

Kata kunci :limbah cair rumah sakit, fenol, pertumbuahan, drop plate   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar balakang 

Kecemasan  bahwa sampah dan limbah akan menjadi masalah besar di 

masa mendatang adalah kecemasan yang sangat beralasan, hal ini terlihat dari 

semakin banyaknya bentuk, sifat, serta jumlah limbah yang dihasilkan 

semakin lama semakin meningkat. Contoh dalam hal ini adalah limbah rumah 

sakit. Salah satu contoh limbah rumah sakit adalah limbah cair dari hasil 

proses kegiatan rumah sakit1, dalam hal ini adalah berupa limbah cair yang 

terdiri atas senyawa fenol.  

Fenol dalam limbah rumah sakit ini berperan sebagai desinfektan. 

Desinfektan ialah bahan yang digunakan untuk membersihkan atau 

menghancurkan jasad renik patogen. Seringkali sebagai sinonim digunakan 

istilah antiseptik2. Limbah rumah sakit ini berbahaya karena dikhawatirkan 

akan menyebabkan infeksi penularan penyakit tertentu. Oleh karena itu 

diperlukan suatu usaha untuk mengatasi limbah yang semakin meningkat baik 

secara kualitas maupun kuantitasnya.  

Salah satu cara yang aman dan tidak mengganggu lingkungan untuk 

mengatasi masalah limbah adalah penanganan secara mikrobiologis. Cara ini 

                                                 
 
 
 

1 Lud Waluyo, Mikrobiologi Lingkungan, (Malang : UMM Press, 2009), hlm. 242 
2 Irianto Koes, Mikrobiologi, (Bandung; CV.Yrama Widya, 2007) hal 

1 
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yaitu dengan menggunakan agen mikrobiologis (misalnya bakteri) untuk 

mendegradasi sampah dan limbah tersebut3. Peranan organisme dalam 

perombakan limbah sangatlah penting, oleh karena itu laju pertumbuhan 

bakteri harus diawasi dan diukur secara cermat. Laju pertumbuhan dan 

aktivitas mikrobia sangat dipengaruhi faktor-faktor lingkungan. Faktor 

lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan fisiologi 

mikrobia, juga dapat mengakibatkan laju pertumbuhan menurun4.   

Selain menyediakan faktor lingkungan yang sesuai untuk kultivasi bakteri, 

juga perlu disediakan persyaratan nutrisi yang sesuai untuk memungkinkan 

pertumbuhan yang optimum. Bakteri tidak hanya menunjukkan respons yang 

berbeda-beda terhadap kondisi fisik di dalam lingkungannya, tetapi juga amat 

bervariasi dalam hal persyaratan nutrisinya. Keberhasilan kultivasi berbagai 

tipe bakteri, dibutuhkan suatu kombinasi lingkungan dan nutrisi yang sesuai5. 

Nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme adalah vitamin, air, karbon dan 

juga dalam bentuk zat-zat kimiawi, sebagai contoh adalah unsur logam seperti 

sulfur, mangan, besi, seng, natrium, dan kalium.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 

fenol dan glukosa terhadap pertumbuhan bakteri yang diisolasi dari bakteri 

                                                 
 
 
 

3  Irianto Koes, Mikrobiologi…. hal 229 
4 Al-Thani, Roda. F,  Desouky A.M. Abd. El-Haleem, dan  Mona Al-Shammri., Isolation, 

biochemical and molecular characterization of 2-cholophenol-degrading Bacillus isolates, (Qatar : 
Biological Sciences Department, College of Arts and Sciences Qatar University, 2007). African 
Jurnal of Biotechnology Vol.6 (23). p. 2675  

5 Pelczar, j, Michael, Dasar-dasar Mikrobiologi, (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 138 
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yang mempunyai potensi mendegradasi fenol limbah cair rumah sakit. 

Diharapkan dapat diperoleh kondisi lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan 

bakteri pendegradasi limbah fenol, sehingga mampu menghasilkan inokulum 

yang nantinya mampu berkembang biak dengan pertumbuhan yang optimum 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan mengenai sampah dan limbah semakin besar seiring jumlah 

limbah yang semakin meningkat. Sementara itu rumah sakit adalah merupakan 

penyumbang limbah cair yang termasuk dalam golongan limbah B3 (limbah 

bahan berbahaya dan beracun). 

Salah satu upaya untuk penanggulangan limbah yang cukup efektif adalah 

melalui metode perombakan secara biologi oleh bantuan mikrobia. Untuk itu 

keberadaan mikrobia pendegradasi ini penting untuk dimanfaatkan lebih lanjut 

khususnya dalam penanggulangan limbah. Selain membutuhkan nutrisi untuk 

kehidupannya, mikrobia juga membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai 

untuk pertumbuhannya yang optimum. 

  

C. Batasan masalah 

Penelitian ini dibatasi pada masalah: 

1. Pertumbuhan bakteri pendegradasi fenol dari limbah cair rumah sakit 

2. Faktor lingkungan yang digunakan sebagai perlakuan adalah variasi 

konsentrasi fenol dan glukosa. 
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D. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

pokok dalam penelitian ini yaitu :  

1. Berapakah konsentrasi optimum fenol yang dapat didegradasi oleh bakteri 

yang mempunyai potensi mendegradasi fenol dari limbah cair rumah 

sakit? 

2. Pada jam berapakah pertumbuhan optimum bakteri yang mempunyai 

potensi mendegradasi fenol? 

3. Bagaimanakah parameter kinetika pertumbuhan bakteri yang ditumbuhkan 

dalam media yang ditambahkan fenol? 

4. Isolat bakteri mana yang menunjukkan kemampuan degradasi fenol yang 

paling baik? 

  

E. Tujuan 

1. Mengetahui level konsentrasi optimum fenol yang dapat didegradasi oleh 

bakteri yang mempunyai potensi mendegradasi fenol pada limbah cair 

rumah sakit 

2. Mengetahui waktu optimum yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri 

yang mempunyai potensi mendegradasi fenol dari limbah cair rumah 

sakit?  

3. Mengetahui parameter kinetika pertumbuhan bakteri yang mempunyai 

potensi mendegradasi fenol dari limbah cair rumah sakit 
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4. Mengetahui isolat yang menunjukkan potensi degradasi fenol yang paling 

baik 

 

F. Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengaruh lingkungan 

terhadap pertumbuhan bakteri, khususnya bakteri pendegrasi fenol dari 

limbah cair rumah sakit. 

2. Memberikan informasi awal tentang kondisi lingkungan yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikrobia, sebagai dasar dalam 

mengembangbiakkan mikrobia untuk dimanfaatkan dalam berbagai hal, 

khususnya dalam penanganan limbah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Isolat En.2-PK3 tumbuh optimum pada perlakuan 4 (200 mg glukosa / 800 

mg/l fenol), isolat En.3-PK1 tumbuh optimum pada perlakuan 2 (600 mg 

glukosa/400 mg/l fenol), dan isolat En.4-PK3 tumbuh optimum pada 

perlakuan 3 (400 mg glukosa / 600 mg/l fenol). 

2. Pertumbuhan optimum ketiga isolat bakteri yaitu pada inkubasi 48 jam. 

3. Kinetika pertumbuhan tertinggi ketiga isolat terjadi pada perlakuan 3, 

yaitu isolat En.2-PK3 dan En.4-PK3 sebesar 4,6, sedangkan En.3-PK1 

sebesar 3,34. 

4. Isolat yang menunjukkan potensi paling baik untuk mendegradasi fenol 

adalah isolat En.2-PK3.  

 

B. SARAN  

1. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai potensi bakteri, khususnya 

yang mampu mendegradasi fenol limbah cair rumah sakit sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai agen untuk mendegradasi limbah. 

2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor 

lingkungan seperti pH dan temperatur yang optimal untuk pertumbuhan 

bakteri pendegradasi fenol. 
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Lampiran 1 

A. Komposisi media ramsay (dalam 1 liter media) 

 2 g/l NH4NO3 

 0,5 g/l KH2PO4 

 1 g/l K2HPO4 

 0,5 g/l MgSO4.7H20 

 0,01 g/l CaCl. 2 H2O 

 0,1 g/l KCL 

 0,006 g/l yeast ekstrak 

Fenol dihitung dengan rumus :  

 

Ket :  V1= volume larutan 1 

M2= molaritas larutan 1 

V1= volume larutan 2 

M2= volume larutan 2 

B. Komposisi media NB (dalam 1 liter) 

31 gr bahan NB dalam liter aquades 

 

 

 

 

 

 

V1.M1= V2.M2 
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Lampiran 2 

       
Gambar 7. Enrich 2 Perlakuan 5 (12 jam)   Gambar 8. Enrich 3 perlakuan 5 (12 jam) 
 

          
Gambar 9. Enrich 4 perlakuan 5 (12 jam)  Gambar 10. Enrich 3 perlakuan 4 (12 jam) 
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