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ABSTRAK
Penyimpanan jangka pendek mikroba umumnya dilakukan pada suhu dingin non-beku (refrigerator), sedangkan penyimpanan

jangka menengah–panjang, harus dalam kondisi beku. Penyimpanan dalam kondisi beku perlu dicegah terbentuknya kristal es di
dalam sel, dapat dilakukan dengan pemberian agen krioprotektan seperti gliserol. Telah dilakukan pengujian terhadap 2 koleksi
kultur campuran mikroba pendegradasi hidrokarbon yang dimiliki Laboratorium Mikrobiologi, Balai Teknologi Lingkungan
BPP Teknologi, yaitu konsorsium A dan B. Hasil menunjukkan bahwa kedua kultur yang disimpan dalam suhu dingin non
beku hanya mampu bertahan kurang dari 3 bulan. Sementara jika kultur tersebut disimpan pada suhu beku dapat memperpanjang umur simpan.. Viabilitas kultur yang disimpan beku selama 3 bulan relatif cukup stabil karena hanya turun rata-rata 1 log.
Sementara itu penyimpanan beku selama 6 bulan menyebabkan penurunan viabilitas 2 log, berikutnya penyimpanan hingga
2 tahun menyebabkab viabilitas kembali turun 2 log. Pengujian kinerja dalam mendegradasi hidrokarbon hingga hari ke-14
mampu menurunkan kadar minyak mentah hingga masing-masing 44% untuk konsorsium mikroba A dan 47% untuk konsorsium
mikroba B. Kemampuan pulih kultur dipengaruhi oleh konsorsium mikroba. Konsorsium A mempunyai kemampuan pulih lebih
rendah dibandingkan konsorsium mikroba B, baik untuk penyimpanan di suhu dingin non beku maupun dingin beku.
Kata kunci: Degradasi hidrokarbon, penyimpanan mikroba, masa simpan, viabilitas mikroba, kinerja degrabilitas1

ABSTRACT
For short term storage, the microbes can generally be stored in non-freezing cold temperatures (ie in refrigerator), while for
medium–long term storages, microbes must be stored in a freezing condition, below 0°C. Cell storage in freezing conditions
should be prevented from the formation of ice crystals within the cell, can be done by giving a cryoprotectant such as glycerol.
Tests conducted on two collections of mixed cultures of hydrocarbon degrading microbes owned by Microbiology Laboratory,
Institute of Environmental Technology BPP Technology, showed that both cultures stored in a non-freezing cold temperatures
can only survive for less than 3 months. Meanwhile, if the cultures were stored at freezing temperatures the shelf life can extend
up to 12 months. Viability of cultures stored at freezing temperature up to 3 months was relatively stable because it only dropped
an average of 1 log. Meanwhile, frozen storage up to 6 months lead to decreased on cell viability up to 2 logs and decrease
up to 2 logs for 2 years. Microbes consortium A was able to degrade of crude oil 44% and 47% for consortium B for 14 days.
The ability of the cells to recover was influenced by the types of microbes. The A mixed culture had lower recovery rate than its
counterpart, both for non-freezing and freezing cold storage methods.
Keywords: Hidrocarbon degradation, Microbe preservation, short-time storage, long-time storage, microbes viability, degradebality

PENDAHULUAN
Penyimpanan mikroba diperlukan karena
dalam aplikasi bioremediasi di lapangan,
seringkali terjadi perbedaan waktu dan tempat
dengan ketika mikroba tersebut diproduksi.
Penyimpanan mikroba dapat dibedakan
menjadi dua macam berdasarkan jangka waktu
penyimpanannya yaitu penyimpanan jangka
pendek dan penyimpanan jangka panjang.

Penyimpanan, atau preservasi mikroba
jangka pendek umumnya dilakukan untuk
keperluan rutin penelitian di laboratorium.
Sementara itu preservasi jangka panjang
dilakukan dalam kaitannya dengan koleksi dan
konservasi stok mikroba dengan tujuan apabila
suatu saat diperlukan mikroba tersebut dapat
ditumbuhkan kembali dan tetap memiliki
kinerja seperti semula(1).
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Penyimpanan mikroba pada prinsipnya
adalah menghentikan atau mengurangi laju
penggunaan energi sel selama masa simpan
sehingga mikroba dapat diaktifkan kembali
karena masih memiliki energi sel yang cukup
atau viabel(1). Viabilitas diartikan sebagai
kemampuan suatu isolat untuk tumbuh
kembali(2). Dengan kata lain, penyimpanan
mikroba dimaksudkan untuk memperpanjang
umur mikroba dengan viabilitas yang tetap
terpelihara.
Viabilitas mikroba dapat tetap terjaga jika
mikroba dipelihara dan disimpan dengan
baik. Penyimpanan mikroba harus dilakukan
secara tepat agar biakan mikroba tetap hidup
dan memiliki ciri-ciri genetik yang stabil dan
tidak berubah(3) serta efisien dari segi biaya
dan tenaga pemeliharaan(4).
Penentuan teknik penyimpanan mikroba
memerlukan penelitian yang rumit, berjangka
waktu lama, serta pemantauan yang rutin
dan menghabiskan dana yang besar (5) .
Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan
tujuan utama penyimpanan mikroba, yaitu (a)
mereduksi atau mengurangi laju metabolisme
mikroorganisme hingga sekecil mungkin
dengan tetap mempertahankan viabilitasnya
dan (b) memelihara sebaik mungkin biakan,
sehingga diperoleh angka perolehan (recovery)
dan angka kehidupan (survival rate) yang
tinggi dengan perubahan ciri-ciri yang
minimum. Para ahli mikrobiologi sepakat
bahwa kapasitas sel untuk merepliklasi diri
dapat dideteksi melalui viabilitasnya(6).
Fungsi dan kemampuan kinerja mikroba perlu
diaplikasikan dalam pekerjaan bioremediasi
untuk mengetahui kemampuannya mendaurulang material organik dalam minyak. Proses
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degradasi bahan organik termasuk hidrokarbon
sangat tergantung pada kemampuan
mikroorganisme yang digunakan(4, 8).
Kemampuan mikroba mendegradasi suatu
senyawa organik tergantung pada jumlah
dan jenis enzim yang dimilikinya dan setiap
enzim bekerja secara spesifik pada titik karbon
tertentu. Degradasi minyak bumi yang terdiri
dari banyak fraksi karbon akan memperoleh
hasil yang lebih baik jika menggunakan
sistem konsorsium (kultur campuran) mikroba
dibandingkan dengan isoat tunggal(9,10).
Komponen minyak bumi yang terbesar dan
paling mudah didegradasi adalah alkana,
karena komponen ini mudah larut dalam air dan
terdifusi ke dalam membran sel konsorsium.
Mikroba yang memiliki kemampuan degradasi
elemen alkana mendominasi konsorsium.
Sebaliknya komponen minyak bumi yang
sulit didegradasi meskipun jumlahnya lebih
sedikit daripada jenis alkana namun bersifat
lebih toksik sehingga memerlukan jenis
mikroba tertentu untuk mendegradasinya.
Secara keseluruhan, kemampuan konsorsium
mendegradasi cemaran minyak bumi
ditentukan oleh kemampuan setiap unsur
konsorsium dalam mengoksidasi senyawa
hidrokarbon yang terkandung di dalamnya
dengan memanfaatkannya sebagai donor
elektron dalam metabolisme sel mikroba.
Akhir proses biodegradasi hidrokarbon oleh
suatu konsorsium mikroba ditunjukkan oleh
terbentuknya gas CO2 dan metana(8).
Aplikasi biodegradasi terhadap tanah tercemar
minyak umumnya dilakukan pada fase padat,
yang berupa sistem landfarming ataupun
sistem biopile. Sistem landfarming cocok
digunakan pada tempat-tempat yang memiliki
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lahan yang luas dan datar, sedangkan sistem
biopile dipilih jika faktor luas lahan menjadi
pembatas sedangkan jumlah tanah yang
harus diperlakukan sangat banyak. Dalam
prakteknya, sistem biopile memerlukan injeksi
oksigen ke dalam tumpukan tanah yang akan
dirposes sehingga seringkali disebut juga
dengan istilah aerated compost pile.

isolat mikroba bakteri yang berasal dari tanah
tercemar minyak bumi mentah (crude oil) dari
pusat pengolahan minyak bumi Pedada Riau
milik Badan Operasional Bersama (BOB)
PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu,
Konsorsium kedua diberi nama Konsorsium
Kompos, terdiri dari 3 bakteri. yang diisolasi
dari kompos.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat

Kedua konsorsium ditumbuhkan dalam
media cair yang mengandung minyak mentah
(crude oil), urea dan pupuk NPK dengan
rasio C:N:P=20:5:1. Inisiasi kultur dilakukan
dengan memasukkan inokulan sebanyak
105CFU/ml.

viabilitas 2 konsorsium mikroba pendegradasi
hidrokarbon yang dimiliki oleh laboratorium
Mikrobiologi Balai Teknologi Lingkungan
BPP Teknologi. Kedua konsorsium yang diuji
sebelumnya telah mengalami proses penyimpanan
dalam suhu rendah yaitu 4±0.5ºC (dingin nonbeku) dan -20±1ºC (dingin beku). Dengan lama
masa berturut-turut 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.
Secara khusus juga diamati kemampuan mikroba
yang telah masa simpan selama 24 bulan dalam
suhu dingin beku -20±1ºC dalam kinerjanya
mendegradasi minyak menggunakan sistem
biopile.
Penelitian ini dilakukan selama 2 tahun dari

Pemanenan biomassa mikroba dilakukan
ketika pertumbuhan kultur mencapai titik
puncak eksponensial yaitu 2 minggu setelah
inokulasi.
Biomassa mikroba berupa pellet diperoleh
dengan cara sentrifugasi pada kecepatan 3500
rpm. Pellet yang masih basah selanjutnya siap
diperlakukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Maret 2010 hingga Maret 2012. Lokasi penelitian

Penyimpanan Mikroba

di Laboratorium Mikrobiologi Balai Teknologi

Pellet mikroba yang akan diperlakukan untuk
penyimpanan dingin beku pada suhu -20±1oC
diberi agensia anti-beku (cryoprotectant)
berupa gliserol steril 100% dengan
perbandingan volume pellet:gliserol=1:1.
Campuran pellet dan gliserol diaduk perlahan
agar pellet terdispersi merata. Setiap 10 ml
campuran pellet+gliserol dimasukkan ke
dalam botol plastik steril untuk kemudian
disimpan di dalam freezer bersuhu -20±1oC.

Lingkungan BPPT, yang terletak di Kawasan
Puspiptek Serpong, Kota Tengerang Selatan,
propinsi Banten.

METODOLOGI
Preparasi Biomassa Mikroba
Bahan utama penelitaian adalah 2 macam
konsorsium mikroba yang merupakan
koleksi Laboratorium Mikrobiologi Balai
Teknologi Lingkungan BPP Teknologi.
Konsorsium mikroba dibedakan dari asal
mikroba pembentuknya. Konsorsium pertama
diberi nama Konsorsium Pedada, terdiri dari 6

Pellet yang akan disimpan pada suhu 4±0.5oC
terlebih dahulu disuspensikan ke dalam
air steril dengan perbandingan pellet:air
steril=1:1. Suspensi mikroba kemudian dibagi
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ke dalam botol-botol plastik steril dengan
volume setiap botol 10 mL.
Inokulasi pada Agar
Mikroba yang telah melalui masa penyimpanan
seperti yang ditentukan lalu dikeluarkan
dari ruang penyimpan dan diletakkan pada
suhu ruang selama 1 jam untuk mengalami
proses thawing. Endapan biomassa mikroba
dipisahkan dari supernatan, lalu diberi air steril
sejumlah volume supernatan yang dibuang.
Dilakukan tiga tingkat pengenceran yaitu 10
kali, 100 kali dan 1000 kali. Setiap tingkat
pengenceren ditumbuhkan pada cawan petri
yang mengandung media nutrient agar (NA)
dengan cara.........?????. Dilakukan 3 kali
ulangan untuk setiap tingkat pengenceran
sehingga untuk setiap jenis perlakuan lama
penyimpanan mempunyai 9 cawan agar.

Kinerja mikroba diuji dalam sistem biopile
dengan cara mengukur total kandungan
hidrokarbon (TPH) pada awal dan akhir masa
percobaan.
Biomassa mikroba yang telah mengalami
penyimpanan beku selama 2 tahun disuspensikan
ke dalam akuades steril sehingga diperoleh
kepadatan 10 10-12 CFU/ml. Suspensi mikroba
sebanyak 50 mL lalu disiramkan ke dalam 10 kg
tanah, dan kemudian diaduk-aduk supaya mikroba
tercampur rata dengan tanah. Minyak mentah
(crude oil) sebagai sumber karbon tunggal bagi
mikroba diberikan sebanyak 10% berat tanah.
Kadar minyak dalam media tanah diukur kembali.
pada hari ke-14 (akhir percobaan), dan selisih nilai
TPH antara hari pertama dan hari ke-14 tersebut
digunakan untuk mengukur kemampuan mikroba
dalam mendegradasi minyak. Penetapan TPH
dilakukan dengan metode gravimetri.

Pengamatan Viabilitas Mikroba

Ekstraksi TPH dilakukan dengan cara memasukkan

Viabilitas mikroba dihitung berdasarkan
perolehan koloni bakteri yang berhasil
ditumbuhkan kembali di media Nutrient
Agar (NA) dengan menggunakan metode
penghitungan koloni Total Plate Count
(TPC). Penghitungan koloni dilakukan setelah
cawan petri yang telah diinokulasi mikroba
ditumbuhkan selama 48 jam pada suhu
28±0.5oC. Nilai TPC untuk setiap perlakuan
masa simpan diambil dengan merata-rata nilai
TPC dari 9 cawan agar untuk perlakuan masa
simpan tersebut.

10 gram tanah ke dalam wadah timbal selulosa,

Penghitungan Total Petroleum Hidrokarbon
(TPH) sebagai metode pengukuran kinerja
konsorsium.

lalu ditambahkan 5 g Na2SO4 dan diaduk rata.
Ttimbal selulosa ditutup dengan serat kaca (glass
wool), lalu dimasukkan ke sokhlet yang berisi
n-hexane untuk diekstrak. Proses ekstraksi minyak
dari tanah sampel berakhir ketika larutan n-hexane
menjadi jernih.
Minyak hasil ekstraksi yang terdapat di dalam
labu diberi silica gel sebanyak 10 g dan dilarutkan
dengan 100 ml n-hexane dan dibiarkan selama
30 menit hingga silica gel terlarut seluruhnya.
Larutan disaring serta dievaporasi kembali dan
dioven selama 2 jam. Selanjutnya labu yang berisi
minyak tersebut di desikator selama setengah jam
dan ditimbang massanya.
Keseluruhan urutan kerja kegiatan penelitian ini
dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Alir Proses Kerja Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Inokulasi mikroba pada media Nutrient
Agar sebelum dilakukan penyimpanan (T0)
menunjukkan bahwa kedua konsorsium
mikroba mempunyai viabilitas yang tinggi.
Viabilitas konsorsium menurun bersamaan
dengan lamanya waktu simpan dalam kedua
kondisi simpan yang diuji, bahkan konsorsium
Pedada sudah kehilangan viabilitas jika
disimpan lebih dari 3 bulan di suhu 4±0.5oC
(Tabel 1). Sebaliknya kedua konsorsium
mikroba mampu mempertahankan kemampuan
tumbuhnya jika disimpan pada suhu beku
-20±1oC hingga 2 tahun.Tabel 1. Viabilitas
mikroba setelah penyimpanan dingin 4±0.5oC
dalam refrigerator
Viabilitas kedua konsorsium mikroba pada
penyimpanan dingin 4±0.5 o C mengalami
penurunan yang cukup tinggi, bahkan mencapai
angka 2 log jika masa simpan mencapai 3 bulan.

2 log merupakan hal yang biasa pada mikroba
yang sensitif(10). Tingkat rekoveri konsorsium
mikroba setelah mengalami penyimpanan selama
2 tahun masih cukup tinggi (Gambar 2).

Secara keseluruhan, konsorsium Pedada
mempunyai kemampuan simpan yang lebih
rendah dibanding konsorsium Kompos baik
disimpan di suhu dingin non-beku 4±0.5oC
maupun di suhu dingin beku -20±1oC.
Pemeliharaan konsorsium mikroba
hingga 2 tahun pada suhu -20±1oC dapat
dipertimbangkan mengingat laju penurunan
viabilitas antara umur 6 hingga 2 tahun hampir
sama dengan penurunan pada rentang umur 0
hingga 6 bulan, yaitu 2 log. Dengan demikian
jika mikroba akan disimpan untuk waktu yang
lama pada suhu -20±1oC, perlu dilakukan
dengan cara mengawalinya dengan tingkat
kerapatan lebih dari 106 CFU/ml.

(Tabel 1).

Kedua teknik penyimpanan yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan cara
penyimpanan dengan penurunan suhu.
Prinsip dari penyimpanan bakteri dengan cara
demikian adalah memperlambat laju reaksi
biokimia yang merugikan mikroba selama
disimpan.

Penyimpanan konsorsium mikroba pada kondisi

Secara umum, mikroba mempunyai kemampuan

dingin beku -20±1oC memberikan hasil rekoveri

mempertahankan viabilitas sel lebih tinggi apabila

yang lebih baik. Viabilitas mikroba mampu
dijaga tetap tinggi dan hanya mengalami
penurunan sebesar 2 log setelah disimpan
selama 6 bulan. Penurunan viabilitas hingga

suhu penyimpanannya lebih rendah. Akan tetapi

Penyimpanan melebihi masa simpan 3 bulan akan
menurunkan secara drastis kemampuan tumbuh
kembali (rekoveri) kedua konsorsium mikroba
yang diuji, dan setelah disimpan selama 1 tahun,
kedua konsorsium sudah mampu tumbuh kembali

proses pendinginan di bawah suhu di bawah titik
beku air (0 oC) akan mengakibatkan terbentuknya
kristal es di luar dan di dalam sel (extra dan intra

Tabel 1. Viabilitas mikroba setelah penyimpanan dingin 4±0.5oC dalam refrigerator
Perolehan TPC (CFU/ml)
Konsorsium

T0

T1

T2

Pedada

38,5 x 1010

4,36 x 108

Kompos

47,0 x 1010

72,6 x 108

86

T3

T4

28,7 x 108

0

-

35,5 x 108

12,0 x 102

-
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Gambar 2. Grafik viabilitas konsorsium mikroba setelah disimpan pda suhu dingin beku -20±1oC
Ket: T0= sebelum disimpan, T1= umur simpan 1 bulan, T2= 3 bulan, T3= 6 bulan, T4= 1tahun

seluler) yang berakibat rusaknya dinding sel mi-

Gliserol bekerja melindungi jaringan intraseluler

kroba serta ke;lurnya cairan intra sel akibat pen-

dengan cara menembus membran sel dan memodi-

ingkatan konsentrasi garam dalam larutan. Untuk

fikasi pembentukan kristal es melalui pencegahan

mencegah terjdinya kristal es tersebut, pemberian

peningkatan konsentrasi elektrolit di dalam sel

senyawa yang bersifat anti beku (cryoprotectant)

tersebut. Selain itu, gliserol juga mencegah pen-

seperti gliserol menjadi sangat penting. Senyawa

gumpulan molekul H20 dan kristalisasi es pada

ini bekerja dengan cara menurunkan titik beku

daerah titik beku larutan (11).

suspensi sehingga pembentukan kirstal es di dalam

Penyimpanan dengan teknik beku yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan
modifikasi dari sistem penyimpanan yang telah
dikenal dalam preservasi mikroba untuk tujuan
jangka panjang, yaitu. melalui penggunaan
krioprotektan meskipun penyimpanannya
tidak menggunakan freezer khusus material
beku (-20 s/d -40oC) atau ultralow freezer
(-80oC) ataupun cryogenic freezer (di bawah
-150oC).

sel mikroba dapat diminimalisir.
Gliserol merupakan senyawa anti beku yang umum
digunakan untuk tujuan penyimpanan stok sel
seperti mikroba. Senyawa ini memiliki kelebihan
antara lain mudah diperoleh dan harganya cukup
murah. Namun gliserol juga mempunyai efek
merugikan yaitu dapat bersifat toksik bagi sel
mikroba. Untuk menekan efek merugikan dari
gliserol terhadap sel, pada umumnya pemakaian
gliserol sebagai agen krioprotektan kurang dari
10%. Namun hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penggunaan gliserol hingga 50% masih
memberikan tingakt viabilitas sel mikroba yang
baik.

Kemampuan mikroba mendegradasi minyak
setelah melalui masa simpan beku -20oC
selama 2 tahun menunjukkan bahwa kedua
konsorsium mikroba masih memiliki
kemampuan degradasinya. (Tabel 2).

87

Ecolab Vol. 6 No. 2 Juli 2012 : 61 - 104

Tabel 2. Penurunan TPH oleh dua konsorsium mikroba yang telah disimpan dalam kondisi dingin
beku (-20oC) selama 2 tahun
Konsorsium

Kadar minyak hari ke-1 (g/l) Kadar minyak hari ke-14 (g/l) Penurunan TPH(%)

Pedada

6.87

3.82

44,39

Kompos

7.65

3.98

47,97

Tabel 2 menunjukkan bahwa konsorsium
Pedada memiliki kemampuan degradasi
minyak yang lebih rendah dibanding
dengan konsorsium Kompos. Hasil ini
konsisten dengan kemampuan rekoveri kedua
konsorsium tersebut baik disimpan di suhu 4oC
maupun -20oC (Tabel 1, Gambar 2).
Kedua konsorsium yang telah mengalami
penyimpanan selama 2 tahun masih memiliki
kemampuan degradasi antara 44 – 47%
minyak mentah yang diberikan dalam waktu
14 hari. Kemampuan degradasi tersebut
sedikit lebih rendah dari kemampuan
beberapa konsorsium mikroba yang tidak
mengalami masa penyimpanan sebelumnya
yaitu 49-50% pada hari ke-12 (11) . Jika
data tersebut dibandingkan dengan tingkat
penurunan viabilitasnya yang signifikan,
yaitu 4 log (Gambar 2), dapat diartikan bahwa
penyimpanan beku pada suhu -20oC selama 2
tahun dapat memelihara performa dan fungsi
mikroba dalam mendegradasi minyak.
KESIMPULAN
Viabilitas konsorsium mikroba Pedada
dan Kompos mengalami penurunan
akibat penyimpanan. Penurunan viabilitas
konsorsium semakin tinggi dengan semakin
tingginya suhu simpan.
Konsorisum Pedada praktis tidak dapat
tumbuh kembali jika disimpan lebih dari 3
bulan pada suhu 4oC , sedangkan konsorisum
Kompos mampu bertahan hingga lebih dari 6
bulan pada suhu simpan yang sama.
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Penyimpanan pada suhu -20 o C dapat
mempertahankan viabilitas konsorsium
mikroba Pedada dan Kompos hingga masa
simpan 2 tahun. Meskipun viabilitas kedua
konsorsium mikroba turun cukup besar akibat
penyimpanan tersebut tetapi kinerja kedua
konsorsium dalam mendegradasi minyak
mentah dapat dipertahankan seoptimal
mungkin.
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