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FIA BIRTHA ALSABET. 0711030043-103. Optimization of pH, Temperature, and 
Agitation Rate to Reduce BOD and COD Value in the Substrat Contains of Lipid and 
Linear Alkylbenzene Sulfonat (LAS) using Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
Bacteria. MINOR THESIS. Under Tuition:  

1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS.  
2. Dr. Ir. Wignyanto, MS. 

 
SUMMARY 

 
Environmental pollution lately become a global problem that demands effective and 

efficient management in a relative quick period. Water pollution have very broad impact, 
the example are poisoning water, pet food, the cause of unbalance river and lake 
ecosystem. Wastes that are produced from a variety of household activities, production 
activities, and tourism especially restaurants are detergents and lipids that often not 
monitored its existence. Detergents used for washing dishes, production equipment, also 
used in washing hands. Used detergents contain surfactants which derived from processed 
vegetable lipids and may also from synthetic products such as LAS (Linear Alkylbenzene 
sulfonate). Oily wastes which thrown to the water environment will float on the water’s 
surface. This caused the layer block the diffusion of oxygen from air into water so that 
dissolved oxygen will be reduced. Therefore, BOD and COD should be reduced. Some 
studies indicate there  lipolytic bacteria surfactant degrading such as Pseudomonas 
aeruginosa. The purpose of this study is found out the optimum treatment combinations 
of pH, temperature and agitation rate to decrease of BOD and COD value in the Substrat 
contains of lipid and detergent (LAS) using Pseudomonas aeruginosa bacteria.  

This study started on 5 August to 20 October 2010. The research method use 
response surface method (Response Surface Method/RSM) following the Central 
Composite Design (Central Composite Design/CCD). The experimental design was 
conducted with 3 factors: pH (X1), temperature (X2), and agitation rate (X3). The upper 
limit and lower limit for each of these factors are 6 and 8 for pH, 28 ºC and 32 ºC for 
temperature, and 100 rpm and 140 rpm for agitation rate. The combination between the 
factors and the repitition are 6 times at a central point which produces 20 treatment. The 
observed variabel are the amount changes of BOD, COD, Lipids, and Detergents using 
Design Expert Version 7.1.6 software. 

Based on the result of the research and optimization using Design Expert Version 
7.1.6 software acquired the best treatment just on combination of temperatures and 
agitation rate. Combination of temperatures at 31.12ºC and agitation rate at 100 rpm for 5 
days Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 bacteria was able to reduce the BOD value 
at 7219 mg/L to 902.039 mg/L or 87.50% in percent and reduce the COD value at 26770 
mg/L to 1530 mg/L or 94.28% in percent. 
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RINGKASAN 

Pencemaran lingkungan akhir-akhir ini menjadi permasalahan global yang menuntut 
pengelolaan yang efektif dan efisien dalam waktu yang relatif cepat. Pencemaran air 
dapat berdampak sangat luas misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan 
hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Limbah 
yang banyak dihasilkan dari berbagai kegiatan rumah tangga, kegiatan produksi, dan 
pariwisata khususnya rumah makan yaitu berupa deterjen dan lipid yang sering tidak 
dipantau keberadaannya. Deterjen selain dipakai untuk mencuci piring, peralatan 
produksi, juga digunakan dalam mencuci tangan. Deterjen yang dipakai mengandung 
surfaktan yang berasal dari olahan lipida nabati dan dapat pula dari produk sintetis seperti 
LAS (Linier Alkylbenzene Sulfonate). Bahan buangan berminyak yang dibuang ke air 
lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air. Hal ini disebabkan lapisan tersebut 
akan menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air sehingga oksigen terlarut akan 
berkurang. Oleh karena itu BOD dan COD harus diturunkan. Bakteri lipolitik 
pendegradasi surfaktan salah satunya yaitu bakteri Psedomonas aeruginosa. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendapatkan kombinasi perlakuan pH, suhu, dan laju agitasi yang 
optimal untuk menghasilkan penurunan BOD dan COD di dalam limbah cair yang 
mengandung lipid dan deterjen (LAS) menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa.  

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 05 Agustus-20 Oktober 2010. Rancangan 
percobaan yang digunakan yaitu menggunakan metode permukaan respon (Respons 
Surface Method/RSM) mengikuti Rancangan Komposit Pusat (Central Composite 
Design/CCD). Rancangan percobaan ini dilakukan dengan 3 faktor yaitu pH (X1), suhu 
(X2), dan laju agitasi (X3). Batas atas dan batas bawah untuk masing-masing faktor adalah 
6 dan 8 untuk pH, 28ºC dan 32ºC untuk suhu, dan 100 rpm dan 140 rpm untuk laju 
agitasi. Kombinasi antar faktor dan pengulangan sebanyak 6 kali pada titik pusat 
menghasilkan 20 perlakuan. Variabel yang diamati adalah perubahan jumlah  BOD, 
COD, kadar lipid, dan kadar deterjen (LAS) menggunakan software DX7 Versi 7.1.6. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
hanya kombinasi pengaturan suhu dan laju agitasi yang optimal yang berpengaruh 
terhadap penurunan BOD dan COD di dalam substrat yang mengandung lipid dan LAS. 
Perlakuan terbaik didapatkan pada kombinasi suhu sebesar 31,12ºC dan laju agitasi 
sebesar 100 rpm. Pada perlakuan tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
mampu menurunkan nilai BOD dari 7219 mg/L menjadi 902,039 mg/L atau penurunanya 
sebesar 87,50% dan menurunkan nilai COD dari 26770 mg/L menjadi 1530 mg/L atau 
penurunannya sebesar 94,28%. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pencemaran lingkungan akhir-akhir ini menjadi permasalahan global yang 

menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien dalam waktu yang relatif cepat. 

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas misalnya dapat meracuni air minum, 

meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem 

sungai dan danau, dan pengerusakan hutan akibat hujan asam (Warlina, 2004). 

Pertumbuhan industri dan pariwisata di Indonesia yang semakin meningkat 

membawa dampak pada permasalahan lingkungan yaitu pada pengelolaan limbah. 

Limbah yang banyak dihasilkan dari berbagai kegiatan rumah tangga, kegiatan 

produksi, dan pariwisata khususnya rumah makan yaitu berupa deterjen dan lipid 

yang sering tidak dipantau keberadaannya, padahal memiliki andil yang cukup 

besar dalam mencemari lingkungan.  

Deterjen selain dipakai untuk mencuci piring, peralatan produksi, juga 

digunakan untuk mencuci tangan. Deterjen yang dipakai mengandung surfaktan 

yang berasal dari olahan lipida nabati dan dapat pula dari produk sintetis seperti 

LAS (Linier Alkylbenzene Sulfonate) (Budiawan, dkk, 2009). Bahan buangan 

berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan 

air. Lapisan minyak pada permukaan air dapat terdegradasi oleh mikroorganisme 

tertentu, tetapi membutuhkan waktu yang lama.  

Lapisan minyak di permukaan akan mengganggu mikroorganisme dalam air. 

Hal ini disebabkan lapisan tersebut akan menghalangi difusi oksigen dari udara ke  
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dalam air sehingga oksigen terlarut akan berkurang. Oleh karena itu kandungan 

oksigen terlarut harus ditingkatkan.  BOD atau Biological Oxygen Demand adalah 

suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan 

oleh mikroorganisme (biasanya bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisi 

bahan organik dalam kondisi aerobik dan COD atau Chemical Oxygen Demand 

adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik 

yang terkandung dalam air secara kimiawi harus diturunkan. 

Salah satu penanggulangan terhadap bahaya penyebaran limbah adalah 

dengan mengurangi, menghilangkan, atau merubah senyawa aktif berbahaya 

menjadi senyawa yang tidak berbahaya diantaranya adalah melalui proses 

biodegradasi. Penggunaan mikroorganisme secara langsung dalam proses 

perlakuan air limbah adalah usaha yang sangat sederhana dan ekonomis dalam 

pemanfaatan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan spesifik dan 

mendegradasi senyawa berbahaya. Perombakan oleh mikroorganisme dapat 

dipercepat dengan menyesuaikan suhu lingkungan dengan suhu optimal 

mikroorganisme. Selain itu pemberian aerasi digunakan untuk meningkatkan 

oksigen terlarut misalnya dengan aerator yang disertai pengadukan.  

Beberapa penelitian menunjukkan adanya bakteri-bakteri lipolitik seperti 

Klebsiella sp, Streptococcus sp, dan Bacillus sp (Darmayasa, 2008), Pseudomonas 

aeruginosa (Liebeton et al, 2001), dan P. mendocina (Bendikienė, et.al. 2007). 

Bakteri-bakteri pendegradasi surfaktan antara lain Brevibacterium sp, 

Enterobacter agglomerans, E. liquefaciens, E. majodoratus, Escherichia coli, 

Klebsiella aerogenes, K. liquefaciens, K. oxytora, Proteus sp, Psedomonas 

aeruginosa  dan Staphylococcus albus (Ojo and Oso, 2008). Kombinasi yang 
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optimal antara pH, suhu, dan laju agitasi diharapkan dapat menurunkan nilai BOD 

dan COD dalam limbah cair  yang mengandung lipid dan deterjen menggunakan 

bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan memanfaatkan nutrisi dalam lipid dan 

deterjen tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berapakah pH, suhu, dan laju agitasi yang optimal dalam penurunan BOD 

dan COD di dalam substrat yang mengandung lipid dan Linier Alkilbensen 

Sulfonat (LAS) menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendapatkan kombinasi perlakuan pH, suhu, dan laju agitasi yang optimal 

untuk menghasilkan penurunan BOD dan COD di dalam substrat yang 

mengandung lipid dan Linier Alkilbensen Sulfonat (LAS) menggunakan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah memberikan gambaran dari segi teknis dalam 

penurunan BOD dan COD di dalam substrat yang mengandung lipid dan Linier 

Alkilbensen Sulfonat (LAS) menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 dengan kombinasi pH, suhu, dan laju agitasi yang optimal. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Deterjen dalam Limbah 

Deterjen pertama yang dihasilkan yaitu natrium lauril sulfat (NSL) yang 

berasal dari lemak trilausil yang kemudian direduksi dengan organisme dibantu 

dengan katalis. Penggunaan NSL ini tidak dilanjutkan dikarenakan proses 

produksinya mahal. Industri deterjen selanjutnya dikembangkan dengan 

menggunakan alkil benzen sulfonat (ABS). Akan tetapi, ABS ini memiliki 

dampak terhadap lingkungan karena molekul ABS ini tidak dapat dipecahkan oleh 

mikroorganisme sehingga berbahaya bagi persediaan suplai air tanah (Richard, 

2003). 

 Perkembangan selanjutnya ABS diganti dengan linear alkil sulfonat (LAS). 

Deterjen ini memiliki rantai karbon yang panjang dan dapat dipecahkan oleh 

mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan busa pada air sungai. Akan tetapi, 

LAS juga memiliki kekurangan yaitu dapat membentuk fenol yaitu suatu bahan 

kimia beracun (Buchari, et al., 2001).  

LAS adalah garam sulfonic acid. LAS memiliki banyak isomer (sekitar 26) 

dengan struktur RC6H4SO3-Na+ yang memiliki BM 380 dan termasuk surfaktan 

anionik. LAS merupakan bahan deterjen yang paling banyak dikonsumsi 

mencapai 2,8.106 ton/tahun pada tahun 1995 dan LAS adalah senyawa 

biodegradable yang biasa terkandung pada air buangan. Proses degradasi 

surfaktan LAS oleh mikroorganisme meliputi tiga tahapan penting yaitu oksidasi 

rantai alkyl, desulfonasi, dan pemecahan cincin benzene (Sulistyowati, 2004 

dalam Silalahi dan Chaerunisah, 2006). 
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Bahan buangan berupa sabun dan deterjen di dalam air lingkungan akan 

mengganggu karena alasan berikut (Warlina, 2004): 

a.  Larutan sabun akan menaikkan pH air sehingga mengganggu kehidupan 

organisme di dalam air. Deterjen yang menggunakan bahan non-fosfat 

akan menaikkan pH air sampai sekitar 10,5-11. 

b. Bahan antiseptik yang ditambahkan ke dalam sabun/deterjen juga 

mengganggu  kehidupan mikroorganisme di dalam air. 

c. Ada sebagian bahan sabun atau deterjen yang tidak dapat dipecah 

(didegradasi) oleh mikro organisme yang ada di dalam air. Namun akhir-

akhir ini mulai banyak digunakan bahan sabun/deterjen yang dapat 

didegradsi oleh mikroorganisme. 

Sedangkan menurut Petrovic and Fernandez-Alba (2002), dalam unit 

pengolah limbah sejumlah LAS akan terserap oleh padatan dan dibuang bersama 

padatan. Kebanyakan dalam proses aerobik dan lumpur aktif LAS didegradasi 

oleh mikroorganisme. LAS sangat sedikit didegradasi dibawah kondisi anaerobik. 

Hal ini disebabkan rantai alifatik tidak dapat direduksi lebih lanjut. Dalam 

ekotoksikologi LAS dapat menyebabkan toksisitas akut dan kronik (Budiawan, et 

al, 2009). LAS adalah bahan organik yang dapat tereduksi secara kimiawi, 

sehingga nilai COD dapat menunjukkan biodegradasi terhadap LAS terjadi atau 

tidak (Wulan, et al, 2010). 

 
 

2.2 Lipid dalam Limbah 

Lipid dari limbah rumah makan dapat berasal tumbuhan, hewan, dan ikan. 

Limbah ikan misalnya ikan lemuru maka yang sering dibuang adalah kepala, 
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bagain pencernaan dan hati yang mengadung lipid 5,67 % pada bagian kepala, 

5,08 % pada pendernaan dan pada hati sebanyak 5,80 %. Komposisi asam lemak 

limbah ikan lemuru umumnya adalah asam lemak jenuh, monounsaturated dan 

polyunsaturated fatty acid (PUFA) dengan asam lemak seperti palmitat, stearat, 

oleat, arakhidonat, eikosapentanoat dan dokosaheksaenoat. Total kandungan 

asam lemak jenuhnya paling tinggi pada hati  (42, 70-50,37 %) dan paling rendah 

pada kepala (Khoddami, et. al. 2009). 

Limbah nabati dapat berasal dari minyak yang merupakan senyawa yang 

tidak larut dalam air, sedangkan komponen penyusunnya yang utama yaitu 

trigliserida dan non trigliserida (Rusdiana, 2004). Minyak sawit terdiri atas 

trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dengan tiga molekul asam lemak. 

Asam lemak merupakan rantai hidrokarbon yang setiap atom karbonnya mengikat 

satu atau dua atom hidrokarbon kecuali atom karbon terminal mengikat tiga atom 

hidrogen, sedangkan atom karbon terminal lainnya mengikat gugus karboksil. 

Asam lemak yang pada rantai hidrokarbonnya terdapat ikatan rangkap disebut 

asam lemak tidak jenuh dan apabila tidak terdapat ikatan rangkap pada rantai 

hidrokarbonnya disebut asam lemak jenuh (Pasaribu, 2004).  

Degradasi asam lemak akan menyebabkan turunnya pH. Hal ini 

menyebabkan aktivitas perombakan oleh bakteri lipolitik pendegradasi surfaktan 

turun aktivitasnya karena bakteri-bakteri ini umumnya tumbuh pada pH netral dan 

alkali. Penurunan pH dapat ditekan jika degradasi dilakukan menggunakan cahaya 

atau lebih dikenal dengan degradasi fotolitik Oksidasi fotolitik akan belangsung 

baik jika ditambahkan oksidan seperti persulfate dan hidrogen peroksida 

(Sanchez, et al,  2008). 
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2.3 BOD dan COD 

Biological Oxygen Demand (BOD) adalah banyaknya oksigen dalam ppm 

atau miligram per liter (mg/L) yang diperlukan untuk menguraikan zat organik 

oleh bakteri, sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali dan waktu yang 

diperlukan dalam aktivitas ini adalah 5 hari pada suhu 20ºC (Rachmawan, 2001). 

Sedangkan menurut menurut Sutrisno, dkk (2004), Biological Oxygen Demand 

adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme pada waktu 

melakukan proses dekomposisi bahan organik yang ada di perairan. 

Chemical Oxygen Demand (COD) atau Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK) 

adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang 

ada dalam sampel air atau banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi zat organik menjadi CO2 dan H2O (Hariyadi, 2004). Sedangkan 

menurut Rachmawan (2001), COD adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau 

miligram per liter (mg/L) yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk 

memguraikan benda organik secara kimiawi. Pengujian COD pada air limbah 

memiliki beberapa keunggulan tersebut antara lain (Rachmawan, 2001): 

1. Sanggup menguji air limbah industri yang beracun yang tidak dapat diuji 

dengan BOD karena bakteri mati. 

2. Waktu pengujian lebih singkat, kurang lebih hanya 3 jam. 

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air. Pencemaran air oleh 

zat-zat organik  secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses biologis dan 

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Pengukuran COD lebih 

singkat tetapi tidak dapat mengukur limbah yang teroksidasi secara biologis 

(Ginting, 2007). 
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2.4 Degradasi Deterjen dan Lipid 

Bakteri pendegradasi surfaktan sintetik LAS yang dapat diisolasi dari limbah 

cair adalah Brevibacterium sp, Enterobacter agglomerans, E. liquefaciens, E. 

majodoratus, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, K. liquefaciens, K. oxytora, 

Proteus sp, Psedomonas aeruginosa dan Staphylococcus albus (Ojo and Oso, 

2008). Degradasi asam lemak akan menyebabkan turunnya pH. Hal ini 

menyebabkan aktivitas perombakan oleh bakteri lipolitik pendegradasi surfaktan 

turun aktivitasnya karena bakteri-bakteri ini umumnya tumbuh pada pH netral dan 

alkali (Sanchez, et al,  2008). Bakteri lipolitik yang bersifat hofilik dan 

halotoleran juga berhasil diisolasi oleh de Guzman, et al (2008), diperoleh 

sebanyak 34 isolat yang menghasilkan lipase ekstraseluler.  

LAS bersifat mudah dibiodegradasi dalam pengolahan limbah cair yang 

berfungsi dengan baik (Wulan et al, 2010). LAS mampu didegradasi dibawah 

kondisi aerobik dalam media mengandung air dan sebagian besar dapat 

dihilangkan dengan pengolahan limbah cair, namun sejumlah fraksi penting 

(sebanyak 20-25%) terimobilisasi dalam limbah padat. Degradasi aerobik 

melewati rute degradasi secara umum yaitu dimulai pada rantai panjang alkil 

linier dan beta oksidasi pada asam lemak menghasilkan CO2, H2O, dan SO4
2- 

(Budiawan, dkk, 2009). 

Proses degradasi surfaktan LAS oleh mikroorganisme melalui tiga tahapan 

penting yaitu oksidasi rantai alkil, desulfonasi, dan pemecahan cincin benzena 

(Silalahi, M dan Chaerunnisah, A, 2006). Menurut penelitian yang dilakukan 

Budiawan, dkk (2009) bakteri Pseudomonas sp mampu tumbuh pada beberapa 



9 
 

aromatik sulfonat. Pseudomonas sp resisten terhadap kelaparan dan tetap hidup 

saat periode lama dalam ekosistem yang mengandung populasi mikrobial alami. 

Menurut penelitian yang dilakukan Wulan et al (2010), bahwa bakteri gram 

negatif (Pseudomonas aeruginosa) mempunyai ketahanan hidup lebih baik 

daripada bakteri gram positif (Bacillus sp) dalam badan air yang mengandung 

LAS. Proses biodegradasi LAS hingga tercapai waktu paruh hanya terjadi pada 

rantai panjang alkil linier oleh beta oksidasi menghasilkan asam 

sulfofenilmonokarboksilat. Senyawa intermediet ini selanjutnya mengalami 

oksidasi pada cicin aromatik dan terjadi pembukaan gugus sulfonat (Budiawan, 

dkk, 2009). 

Metabolisme lipid melalui tiga fase yaitu beta oksidasi, siklus kreb, dan 

fosforilasi oksidatif (Rusdiana, 2004). Bakteri Pseudomonas aeruginosa dalam 

mendegradasi lipid yaitu enzim lipase bakteri Pseudomonas aeruginosa 

menghidrolisis trigliserida dalam lipid menjadi asam lemak kemudian diubah 

menjadi asam lemak bebas dan di dalam sel asam lemak bebas dipecah menjadi 

asetil koenzim A dengan beta oksidasi dan selanjutnya masuk siklus krebs untuk 

diubah menjadi H dan CO2 (Pasaribu, N, 2004).  

 

2.5 Optimasi Proses Degradasi 

 Degradasi lipida  dipengaruhi oleh keberadaan surfaktan yang berfungsi 

sebagai emulsifier. Tween akan memacu aktivitas lipase dari Psudomonas 

mendocina sedang SDS akan menghambat aktivitasnya (Bendikiene, et al. 2007). 

Namun demikian, penggunaan aktinomisetes Amycolatopsis mediterranei DSM 
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43304 menunjukkan bahwa surfaktan tidak selalu meningkatkan produksi lipase 

secara nyata (Dheeman, et al.  2007). 

 Aktivitas lipase dari bakteri termofil Bacillus sp H1 optimum pada kisaran 

pH antara 6,0-9,5. Aktivitas paling tinggi pada pH 7,2. Pada pH di atas 9,0 dan di 

bawah 6,5 aktivitasnya turun dengan drastis. Reaksi linear terhadap waktu pada 30 

menit pertama dan proporsional terhadap konsentrasi enzim. Pertumbuhan dan 

produksi enzim lipase mesofil dari aktinomisetes Amycolatopsis mediterranei 

DSM 43304 paling baik pada pH awal 7,5 (Dheeman, et al.  2007).   

pH alkali dan suhu ruang merupakan kondisi yang baik bagi populasi 

mikrobia pengguna deterjen (Ojo and Oso, 2008). pH optimum untuk 

pertumbuhan bakteri pendegradasi surfaktan strain MH1 dan MH2 pada medium 

basa 300C adalah 7,4 dan 8,0. MH1 mampu mendegradasi LAS pada media 

pertumbuhan sebesar 93,6 % dalam waktu 5 hari sedang MH2 sebesar 84,6%.  

Puncak degrdasi LAS terjadi selama fase pertumbuhan logaritmik (Amirmozafari, 

et al. 2007). Suhu ruang rata-rata di wilayah Indonesia yaitu 300C dan maksimal 

pada 320C kecuali pada kondisi tertentu seperti terjadi bencana alam yang 

menyebabkan suhu meningkat atau menurun (BMKG, 2010).  

 Aktivitas lipolitik termofil dari Thermus thermophilus menunjukkan 

penurunan aktivitas pada suhu di atas 600C. Pada  suhu 800C aktivitasnya 

setengah dari suhu 600C dan mencapai optimum pada suhu 700C (Domingiez, 

et.al. 2007). Aktivitas lipolitik mesofil dari aktinomisetes Amycolatopsis 

mediterranei DSM 43304 adalah pada suhu 28-350C. Pada suhu di bawah 250C 

dan di atas 350C menunjukkan penururnan (Dheeman, et al.  2007). Umumnya 

mikroorganisme akan memberikan hasil lipase paling tinggi jika digunakan 
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sumber nitrogen organik. Sumber nitrogen berperan penting dalam biosintesis 

lipase (Dheeman, et al.  2007). 

Prinsip perombakan bahan dalam limbah adalah oksidasi, baik oksidasi 

biologis maupun oksidasi kimiawi. Adanya bahan organik tinggi dalam air 

menyebabkan kebutuhan mikroba akan oksigen meningkat, yang diukur dari nilai 

BOD yang meningkat. Aerasi diberikan untuk meningkatkan oksigen terlarut, 

misalnya dengan aerator yang disertai pengadukan atau dengan sistem agitasi 

yang dapat diatur kecepatan agitasinya. Volume wadah agitasi mempengaruhi 

kecepatan agitasi yang diberikan. Volume erlenmeyer 250 mL akan optimal pada 

kecepatan 120 rpm. Kecepatan agitasi diatas 140 rpm akan membasahi mulut 

erlenmeyer (Ginting, 2007).   

Volume inokulum yang diberikan akan berpengaruh pada proses degradasi. 

Konsentrasi penggunaan inokulum yaitu sebesar 0.5%-5%, kadang 10%-20%. 

Inokulum yang terlalu sedikit mengakibatkan waktu fermentasi menjadi lama dan 

produktivitas menurun (Herritage, 1996 dalam Ketut, 2008). 

 

2.6 Bakteri Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa berbentuk batang dengan ukuran sekitar 0,6 x 2 

μm. Bakteri ini terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan, dan terkadang 

membentuk rantai yang pendek. P. aeruginosa termasuk bakteri gram negatif. 

Bakteri ini bersifat aerob, katalase positif, oksidase positif, tidak mampu 

memfermentasi tetapi dapat mengoksidasi glukosa/karbohidrat lain. Bakteri ini 

dapat tumbuh di air suling dan akan tumbuh dengan baik dengan adanya unsur N  

dan C. Suhu optimum untuk pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa adalah 37-
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42
o
C. Pseudomonas aeruginosa mudah tumbuh pada berbagai media pembiakan 

karena kebutuhan nutrisinya sangat sederhana. (Maryati, 2006). 

Lipase juga dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Lipase bakteri 

ini memiliki ikatan ganda sulfide dengan berat molekul 29 kDa (Liebeton, et. 

al.2001). Lipase ini mampu menghidrolisis lipid tumbuhan yang mengandung C-

18 tidak jenuh (Chartrain, et.al. 1993). Pseudomonas aeruginosa kadang-kadang 

terdapat di dalam luka manusia atau hewan. Bakteri ini dapat menyebabkan 

timbulnya nanah yang kebiruan (Irianto, 2006).  

Lipase dari Pseudomonas aeruginosa mempunyai karakteristik mampu 

menghidrolisis rantai panjang trigliserida. Aplikasi bakteri Pseudomonas 

aeruginosa secara komersil dapat ditemukan pada deterjen pembersih, pembersih 

lipid pada proses pembuatan makanan, perlakuan pada effluent limbah industri. 

Sejauh ini lipase dari bakteri ini Pseudomonas aeruginosa juga dipakai sebagai 

komposisi cairan pembersih barang dari kulit, dan mendekomposisi lipid yang 

menjadi kontaminan pada pelarut dry cleaning (Amara and Salem, 2009). 

Pseudomonas aeruginosa mampu menghasilkan biosurfaktan dengan jenis 

rhamnolipid. Biosurfaktan yang dihasilkan oleh Pseudomonas aeruginosa 181 

ditemukan tumbuh optimum pada pH 3-12, dan aktivitas optimumnya pada pH 7 

dan suhu 30ºC. Biosurfaktan ini mempunyai aktivitas yang sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan surfaktan komersil dengan 0,1 mg kepekatan sel kritikal 

(CMC) (Issa, 2004). Menurut Wulan et al (2010) bakteri gram negatif jenis  

Pseudomonas aeruginosa mempunyai ketahanan hidup lebih baik dari pada  

bakteri gram positif seperti Bacillus sp pada limbah cair yang yang mengandung 

LAS. Hasil penelitian yang dilakukan Handayani dan Sulistyo (2005), bakteri 
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Pseudomonas aeruginosa optimum pada pH 7 dan suhu 45ºC dalam 

menghasilkan enzim lipase. 

 

2.7 Optimasi dengan Metode Permukaan Respon 

Metode permukaan respon atau biasa disebut RSM (Respon Surface 

Methodology) merupakan kumpulan teknik statistik dan matematik yang 

digunakan untuk rancangan dan analisis permasalahan pada respon yang 

dipengaruhi oleh beberapa variabel dan bertujuan untuk memperoleh respon yang 

optimum. RSM memberikan kemudahan dalam menentukan kondisi optimum 

baik pada sistem maupun jarak faktor yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil 

yang sangat memuaskan. Metode ini membantu peneliti dalam melakukan 

improvisasi untuk mendapatkan hasil optimum secara tepat dan efisien 

(Montgomery, 2001). 

Variabel yang dipelajari tergantung pada aplikasi yang akan digunakan. 

Misalnya untuk mencari respon dari suatu investigasi bahan kimia yaitu nilai dari 

asam sulfur dan masukan data yang mempengaruhi nilai ini adalah tekanan dan 

suhu dari reaksi. Berkaitan dengan eksperimen psikologi, seorang peneliti harus 

menentukan nilai yang akan diujikan terlebih dahulu. Nilai-nilai yang akan 

diujikan tergantung pada respon yang diinginkan. Berkaitan dengan teori 

matematika kasus ini disebut functional relationship (Box and Draper, 2007). 

Central Composit Design (CCD) adalah sebuah rancangan percobaan yang 

terdiri dari rancangan 2k  factorial dimana k adalah  banyaknya faktor, yaitu 

percobaan pada titik (±1, ±1,..±1) dengan ditambahkan beberapa center runs 

(0,0,..0) dan axialrun (star run). Rancangan komposit pusat digunakan untuk 
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membangun model polinomial suatu fungsi matematis dari variabel-variabel 

bebas (X1, X2, X3, Xn) terhadap respon (Y) yang terbentuk. Model yang dibangun 

dapat berupa model linier, model rata-rata, model 2FI, model kuadratik, model 

kubik, atau gabungan dari dua model. Berikut ini adalah tabel parameter 

rancangan komposit pusat (Montgomery, 2002). 

Tabel 1. Parameter Rancangan Komposit Pusat 
Parameter K= Banyaknya Faktor dalam Percobaan 

2 3 4 5 6 

Titik sumbu 4 6 8 10 12 

No (Ks) 5 6 7 10 15 

N (Ks) 13 20 31 52 91 

α 1.414 1.682 2.000 2.378 2.828 
Keterangan: 
No (Ks) = Banyaknya titik pusat yang diperlukan agar memenuhi sifat 

ketelitian dari rancangan komposit pusat 
N (Ks) = Banyaknya data pengamatan yang diperlukan oleh rancangan 

komposit pusat yang bersifat ketelitian seragam. 
α = Nilai yang ditetapkan bagi parameter α dalam matriks 

rancangan komposit pusat berdasarkan formula. 
(Sumber: Montgomery, 2002). 
 
 

2.8 Hipotesis 

Diduga kombinasi pengaturan pH, suhu, dan laju agitasi yang optimal akan 

berpengaruh terhadap penurunan BOD dan COD di dalam substrat yang 

mengandung lipid dan linier alkilbensen sulfonat (LAS) dengan menggunakan 

bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 05 Agustus-20 Oktober 2010 yaitu 

di Laboratorium Pengelolaan Limbah dan Bioindustri, Laboratorium Agrokimia 

jurusan Teknologi Industri Pertanian, dan Laboratorium Mikrobiologi di 

Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laminar Air Flow 

(LAF), Jarum Ose, Bunsen, Korek Api, Kompor Gas, Inkubator, pH Meter, 

Mikroskop, Autoklaf, Timbangan Analitik, Sheker, Erlenmeyer 250 mL, Gelas 

ukur, Beker glass, Pipet, Tabung reaksi, Stirer, Spektrofotometer (UV-Visible 

Spektrofotometer), Botol Inkubator, Neraca analitik yang dengan ketelitian 0.1 mg 

dan sudah dikalibrasi, Alat destilasi, Desikator, Corong, Labu pisah, Gelas ukur 

500 mL, Labu destilasi berleher Asa (250 mL), Hot Plate, Pipet ukur 10 mL,  

Pipet otomatis 100-1000 ul, Spektrofotometer, Kertas saring berpori  0,45 μm, 

Alat penyaring yang dilengkapi dengan pompa vakum, Labu pisah atau corong 

pisah 100 ml, dan Labu ukur 25 ml.  

3.2.1 Bahan 

Bahan-bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Biakan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 yang didapatkan dari biakan penelitian 
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 sebelumnya (penelitian seleksi bakteri lipolitik pendegradasi deterjen) yaitu dari 

Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada, Natrium 

Agar, mie kuah merek “A”, deterjen bubuk merek “B” (kadar LAS 10 %), minyak 

sawit merek “C”, NaOH 0,1 N, HCl, Larutan standart LAS 10 mg/L, Larutan 

idikator Phenolftalin, Larutan NaOH 1N, Larutan H2SO4 1N, Larutan Metilin 

Biru,  Kloroform (CHCl3) p.a, 0.1 N, Larutan  HCl  atau H2SO4 1:1 (p.a), n-

Hexane (titk didih 69°C), Serbuk  Na2SO4 anhidrat, dan Kertas Saring, Stearic 

acid. 

 

3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Substrat yang digunakan merupakan substrat yang mengandung Linier 

Alkilbensen Sulfonat (LAS) dan lipid yaitu sebagai pendekatan air limbah 

hotel. 

2. Lipid yang diamati merupakan lipid yang berasal dari mie kuah merek “A” dan  

minyak sawit merek “B” dan LAS yang diamati merupakan surfaktan yang 

terkandung dalam Deterjen merek “C”. 

3. Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium. 

4. Variabel yang dijadikan objek penelitian adalah optimasi pH, suhu, dan laju 

agitasi dalam penurunan nilai BOD dan COD dalam substrat yang mengandung 

lipid dan Linier Alkilbensen Sulfonat (LAS) menggunakan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Tabel 2. Batasan optimasi pH, Suhu, dan Laju Agitasi Degradasi Deterjen 
dan Lipid 

Nama  Tujuan  Batas bawah Batas atas 
pH Dalam batas 6 8 
Suhu (ºC) Dalam batas 28 32 
Laju agitasi (rpm) Dalam batas 100 140 
Nilai BOD, Nilai COD, Kadar 
Lipid, dan Kadar LAS 

Minimasi - - 

 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Alur pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan. Diagram alir 

prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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3.5 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode permukaan respon. 

Rancangan percobaan ini dilakukan dengan 3 faktor yaitu pH (X1), suhu (X2), dan 

laju agitasi (X3). Adapun hubungan linier antara respon dengan perlakuannya 

seperti ditunjukkan pada Persamaan 1. 

Y= B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + E ................(1) 
 

Kemudian untuk hubungan kuadratik antara respon dengan perlakuannya seperti 

ditunjukkan pada Persamaan 2. 

Y= B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X1
2 + B5 X2

2 + B6 X3
2 + B7 X1X2 + B8 

X1X3 + B9 X2X3 +  E ...............................(2) 
 
Keterangan: Y = Respon 

    Bj = 0, 1, 2, ..k  = koefisien regresi 
      X1 = pH; X2 = Suhu; X3 = Laju Agitasi 
      E = Nilai eror 
 
Batas atas dan batas bawah untuk masing-masing faktor adalah seperti pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Batas Atas dan Batas Bawah Faktor Perlakuan 
Batas Faktor 

pH Suhu (ºC) Laju Agitasi (rpm) 
Batas Atas 6 28 100 

Batas Bawah 8 32 140 
 

Variabel yang diamati adalah nilai BOD, nilai COD, kadar lipid, dan kadar 

deterjen. Pada penelitian ini rancangan percobannya yaitu dengan menggunakan 

metode permukaan respon (Response Surface Method (RSM)) mengikuti 

Rancangan Komposit Pusat (Central Composite Design (CCD)), didapatkan 20 

percobaan dengan 6 kali pengulangan pada titik tengah, (0,0,0) dan terdiri dari 

star run/axial run yaitu pada titik-titik (α,0,..,0), (-α,0,..0), (0,α,...,0), (0,-α,..0), 
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(0,0,…α), dan (0,0,..-α). Masing-masing peubah uji terdiri dari tiga taraf dengan 

rincian seperti ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kombinasi Perlakuan dengan Rancangan Komposit Pusat 
No Variabel Sebenarnya Variable Terkode 

pH Suhu (0C) Laju Agitasi 
(rpm) 

X1 X2 X3 

1 6 28 100 -1 -1 -1 
2 8 28 100 +1 -1 -1 
3 6 32 100 -1 +1 -1 
4 8 32 100 +1 +1 -1 
5 6 28 140 -1 -1 +1 
6 8 28 140 +1 -1 +1 
7 6 32 140 -1 +1 +1 
8 8 32 140 +1 +1 +1 
9 5.318 30 120 -1.682 0 0 
10 8.682 30 120 +1.682 0 0 
11 7 26.636 120 0 -1.682 0 
12 7 33.364 120 0 +1.682 0 
13 7 30 86.36 0 0 -1.682
14 7 30 153,64 0 0 +1.682
15 7 30 120 0 0 0 
16 7 30 120 0 0 0 
17 7 30 120 0 0 0 
18 7 30 120 0 0 0 
19 7 30 120 0 0 0 
20 7 30 120 0 0 0 
α = 1.682 

 

3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Isolasi Bakteri 

     Isolat bakteri Pseudomonas aeruginosa didapatkan dari penelitian sebelumnya 

yaitu penelitian seleksi bakteri lipolitik pendegradasi deterjen. 

2. Peremajaan Bakteri dan Persiapan Inokulum 

Peremajaan bakteri ini dilakukan pada media agar miring. Bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dari biakan sebelumnya ditumbuhkan pada media 
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nutrien agar miring. Setelah bakteri tumbuh (setelah 18-20 jam) maka bakteri 

diambil satu ose kemudian diose pada aquadest steril dan selanjutnya 

dihomogenkan. Diagram alir peremajaan bakteri Pseudomonas aeruginosa dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Inokulum Pseudomonas aeruginosa 

 
3. Pembuatan Sampel dan Optimasi pH, Suhu, dan Laju Agitasi pada Kecepatan 

100 rpm, 120 rpm, dan 140 rpm 
 
a. Sampel untuk Analisa Awal sebelum Perlakuan 

Sampel untuk analisa awal sebelum merupakan substrat yang mengandung 

lipid dan Linier Alkilbensen Sulfonat (LAS) (sebagai pendekatan air 

limbah hotel). Adapun caranya yaitu mie kuah merek ”A” dimasak sesuai 

prosedur pada kemasan (air 400 mL didihkan, kemudian mie dimasak 

selama 3 menit, lalu api dimatikan dan dicampur dengan bumbu) 

kemudian dimakan mienya, kemudian kuah mie merek ”A” disisakan dan 

Biakan Pseudomonas aeruginosa 

Ditanam pada agar miring dengan bentuk zigzag 
Agar miring 

Diinkubasi 18-20 jam 

Biakan Pseudomonas aeruginosa baru 

Diambil satu ose 

Dispesifikasi pada aquadest steril 

Suspensi bakteri Pseudomonas aeruginosa 

Aquadest steril 
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dibiarkan beberapa saat kemudian diambil kuahnya 10 mL lalu diencerkan 

10 kali. Selanjutnya sampel ditambahkan dengan deterjen merek ”C” 1 g/L 

atau 0,1 g/100 mL dan ditambah dengan minyak sawit merek ”B” 5 mL/L 

atau 0,5 mL/100 mL. Kemudian diuji nilai BOD, COD, kadar lipid, dan 

kadar LAS dan dicatat sebagai nilai BOD, COD, lipid, dan LAS sebelum 

perlakuan. Cara uji BOD dan COD dapat dilihat pada Lampiran 1 dan cara 

uji kadar lipid dan deterjen dapat dilihat pada Lampiran 2. Diagram alir 

pembuatan sampel untuk analisa awal sebelum perlakuan dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Sampel untuk Analisa Awal 

 

Mie kuah merek “A” 

Dimasak dalam air mendidih 400 mL selama 3 menit

Diambil sisa kuahnya 10 mL 

Diencerkan 10 kali

Ditambah surfaktan (0,1 g/100 mL) 
dan minyak sawit (0,5 mL/100 mL) 

Dianalisa nilai BOD, nilai COD, kadar Lipid, dan kadar LAS 

Minyak sawit merek 
“B” dan Deterjen 

merek “C” 

Air mendidih 

Substrat yang Mengandung Lipid dan LAS 

Mie kuah

Dibiarkan beberapa saat 

Dicampur dengan bumbu dari mie 
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Ditambah surfaktan (0,1 g/100 mL) 
dan minyak sawit (0,5 mL/100 mL) 

Dibiarkan beberapa saat 

b. Sampel untuk Perlakuan 

Diagram alir pembuatan sampel untuk perlakuan dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel untuk medium perlakuan merupakan substrat yang mengandung lipid 

dan LAS (sebagai pendekatan air limbah hotel). Adapun caranya yaitu sama 

Air mendidih 
Dimasak dalam air mendidih 400 mL selama 3 menit 

Mie kuah merek “A” 

Diambil sisa kuahnya 10 mL 

Diencerkan 10 kali 

Diatur  suhu, dan laju agitasi sesuai rancangan pada RSM 

Dishaker selama 5 hari 

Dianalisa nilai BOD, nilai COD, kadar Lipid, dan kadar LAS 

Disterilisasi 

Diberi inokulum 1 % dari volume sampel 

Diatur pH sesuai rancangan pada RSM 

Inokulum bakteri P. aeruginosa 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Sampel untuk Perlakuan 

Minyak sawit merek 
“B” dan Deterjen 

merek “C” 

Mie kuah 

Substrat yang Mengandung Lipid dan LAS 

Dicampur dengan bumbu dari mie 
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dengan pembuatan sampel untuk perlakuan awal namun ada kelanjutannya yaitu 

sampel diatur pH nya sesuai rancangan RSM, selanjutnya sampel disterilkan dan 

kemudian diberi inokulum sebanyak 1 mL/100 mL atau 1% dari volume sampel. 

Sampel diinkubasikan selama 5 hari dengan diatur laju agitasi dan suhunya sesuai 

rancangan pada RSM. Setelah sampai pada hari ke-5 maka sampel diambil dan 

diuji nilai BOD, nilai COD, kadar lipid, dan kadar LAS dan dicatat sebagai nilai 

BOD, nilai COD, kadar lipid, dan kadar LAS. 

 

3.7 Analisa Model Respon dan Optimasi Respon 

Pengolahan data menggunakan software Design Expert DX7 Versi 7.1.6 yang 

diperoleh dari Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem. Data dimasukkan 

dalam rancangan komposit terpusat dengan 3 faktor dan 6 kali pengulangan pada 

titik tengah dengan respon terhadap penurunan nilai BOD dan COD. Data diolah 

sesuai dengan prosedur dalam software Design Expert DX7 Versi 7.1.6. Langkah-

langkah dalam melakukan analisis data dengan software Design Expert DX7 Versi 

7.1.6 adalah: 

1. Dibuka software Design Expert DX7 Versi 7.1.6 yang telah diinstal di 

Komputer. 

2. Dipilih metode yang digunakan yaitu permukaan respon (Response 

Surface) dan dipilih desain model untuk rancangan percobaan yaitu desain 

komposit pusat (Central Composite). 

3. Ditetapkan banyaknya faktor perlakuan. 
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4. Ditulis nama dan satuan masing-masing faktor perlakuan yang dilakukan 

dalam penelitian serta dimasukkan batasan minimal dan maksimal dari 

masing-masing faktor perlakuan. 

5. Ditetapkan banyaknya respon dilengkapi dengan nama dan satuan dari 

masing-masing respon. 

6. Dimasukkan data dari hasil penelitian pada masing-masing kolom respon. 

7. Diklik masing-masing analisis dari setiap respon untuk mengetahui hasil 

perhitungan analisis ragam (ANOVA). 

8. Diklik menu numerical optimation dan diklik solution untuk melihat hasil 

solusi optimal optimal dari hasil komputasi menggunakan software 

Design Expert DX7 Versi 7.16. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penelitian Pendahuluan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan karakteristik awal 

parameter substrat yang mengandung lipid dan linier alkilbensen sulfonat (LAS). 

Karakteristik awal substrat yang mengandung lipid dan LAS dapat dilihat pada 

Tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 5. Perbandingan Kadar Substrat yang Mengandung Lipid dan LAS dengan 
Baku Mutu Limbah Cair Hotel 

Sumber (*): SK. Gubernur No. 60/1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan 
Usaha Perhotelan di Jawa Timur 

 
Nilai awal Biological Oxygen Demand (BOD) substrat yang mengandung 

lipid dan LAS cukup besar yaitu 7219  mg/L, sedangkan standar baku mutu 

limbah cair hotel yang ditetapkan kurang dari sama dengan 100 mg/L. 

Keberadaan BOD dengan nilai yang tinggi menunjukkan defisiensi oksigen 

sehingga tidak mampu mendukung kehidupan organisme yang membutuhkan 

oksigen. Hal ini didukung pernyataan Suarsini (2007), Jika konsumsi oksigen 

tinggi yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya sisa oksigen terlarut, maka 

kandungan bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen tinggi. 

Karakteristik 
Kadar Substrat yang 

Mengandung Lipid dan LAS 
Sebelum Perlakuan 

Standar Baku Mutu Limbah 
Cair Hotel Limbah Cair 

Hotel  (*) 
pH 8,15 6-9 

BOD 7219 mg/L ≤100 mg/L 
COD 26770 mg/L ≤200 mg/L 
TSS 3298 mg/L ≤80  mg/L 
Lipid 94 mg/L ≤20  mg/L 
LAS 75 mg/L ≤15  mg/L  
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Nilai awal Chemical Oxygen Demand (COD) substrat yang mengandung lipid 

dan LAS yaitu sebesar 26770 mg/L. Nilai ini melebihi standar baku mutu limbah 

cair hotel yang ada yaitu sebesar 200 mg/L. Nilai COD merupakan ukuran bagi 

pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui 

proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam 

air. Nilai COD dalam air limbah biasanya lebih tinggi daripada nilai BOD karena 

lebih sedikit senyawa kimia yang dapat dioksidasi secara kimia dibandingkan 

oksidasi biologi (Suarsini, 2007). 

Nilai awal Total Suspended Solid (TSS) dari substrat yang mengandung lipid 

dan LAS sebesar 3298 mg/L melebihi nilai standar baku mutu air limbah hotel 

yaitu sebesar 80 mg/L. Tingginya nilai tersebut disebabkan substrat yang 

mengandung lipid dan LAS belum mengalami pengolahan sehingga kandungan 

organiknya cukup tinggi, hal ini akan mempengaruhi tingginya kadar TSS yang 

dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Haqi (2005) dalam Yulianti (2007), 

nilai TSS yang tinggi di lingkungan menyebabkan terjadinya kekeruhan pada air 

dan akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga dapat 

mempengaruhi regenerasi oksigen secara fotosintesa. 

Nilai pH menunjukkan ukuran derajat keasaman (acidity) atau kebasaan 

(alkalinity) dalam substrat. Secara umum nilai pH yang baik untuk air buangan 

adalah mendekati netral sehingga memungkinkan kehidupan biologis di dalam air 

masih dapat berlangsung (Sanchez et al, 2008). Substrat yang mengandung lipid 

dan LAS memiliki nilai pH sebesar 8,15. Nilai pH ini masih berada pada  standar 

baku mutu limbah cair hotel yang berkisar 6-9. Hal ini menunjukan bahwa 

substrat tersebut mengandung asam-asam mineral atau asam organik yang rendah. 
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Keberadaan lipid dan LAS dalam substrat digunakan sebagai pendekatan air 

limbah yang dihasilkan hotel yang terdiri dari lipid yang dapat berasal dari 

kegiatan pencucian piring pada rumah makannya dan LAS yang dapat berasal dari 

kandungan deterjen dari limbah kegiatan laundry dan pencucian tangan di hotel. 

Substrat yang mengandung lipid dan LAS ini memiliki kandungan lipid sebesar 

94 mg/L yaitu lebih tinggi dibandingkan standar baku mutu limbah cair hotel yang 

ada yaitu sebesar 20 mg/L. Hal ini dikarenakan penambahan minyak pada limbah 

buatan konsentrasinya relatif besar.   

Penambahan LAS juga dilakukan dalam substrat yang mengandung lipid dan 

LAS pada penelitian ini. Hasil uji menunjukkan bahwa kadar LAS awal memiliki 

nilai sebesar 75 mg/L yaitu lebih tinggi dibandingkan standar baku mutu limbah 

cair hotel yaitu sebesar 15 mg/L. Kadar LAS yang tinggi di perairan akan dapat 

menggangu keseimbangan ekosistem di dalamnya karena bersifat toksik pada 

beberapa organisme aquatik dalam ekosistem tertentu (Taufik, 2007). Substrat ini 

memiliki nilai yang jauh diatas ambang batas atau baku mutu limbah cair hotel 

yang ditetapkan. Sehingga diperlukan perombakan yang dapat menurunkan kadar 

toksik dari limbah buatan tersebut. 

 

4.2 Penelitian Utama 

4.2.1 Kadar Lipid 

Kadar lipid terkecil yaitu 37 mg/L (penurunan lipid sebesar 58,88%) yang 

didapat pada penentuan pH 7, suhu 30ºC, dan laju agitasi 153,64 rpm. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada kondisi penentuan pH 7, suhu 30ºC, dan laju agitasi 

153,64 rpm bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 mampu beradaptasi 
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dengan lingkungannya dengan baik sehingga mendukung dalam melakukan 

metabolisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amara and Salem (2009), bakteri 

Pseudomonas aeruginosa menghasilkan lipase yang dapat menghidrolisis 

trigliserida rantai panjang termasuk mendegradasi LAS dan dapat memecah lipid. 

Berdasarkan data penentuan pH, suhu, dan laju agitasi selama 5 hari terhadap 

substrat didapatkan hasil penelitian terhadap kadar lipid terdapat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Data Respon Kadar Lipid 
No Variabel Kode Variabel Asli Respon 

Lipid 
(mg/L) 

X1 X2 X3 pH Suhu 
(ºC) 

Laju Agitasi 
(rpm) 

1 -1 -1 -1 6 28 100 79 
2 +1 -1 -1 8 28 100 65 
3 -1 +1 -1 6 32 100 90 
4 +1 +1 -1 8 32 100 70 
5 -1 -1 +1 6 28 140 77 
6 +1 -1 +1 8 28 140 61 
7 -1 +1 +1 6 32 140 75 
8 +1 +1 +1 8 32 140 62 
9 -1.682 0 0 5.318 30 120 80 

10 +1.682 0 0 8.682 30 120 58 
11 0 -1.682 0 7 26.636 120 85 
12 0 +1.682 0 7 33.364 120 87 
13 0 0 -1.682 7 30 86.36 88 
14 0 0 +1.682 7 30 153.64 37 
15 0 0 0 7 30 120 62 
16 0 0 0 7 30 120 57 
17 0 0 0 7 30 120 53 
18 0 0 0 7 30 120 55 
19 0 0 0 7 30 120 54 
20 0 0 0 7 30 120 60 

 

Pseudomonas aeruginosa dalam melakukan metabolisme lipid yaitu enzim 

lipase bakteri Pseudomonas aeruginosa menghidrolisis trigliserida dalam lipid 

menjadi asam lemak kemudian diubah menjadi asam lemak bebas. Kemudian di 

dalam sel asam lemak bebas dipecah menjadi asetil koenzim A dengan beta 

oksidasi dan selanjutnya masuk siklus Krebs untuk diubah menjadi H dan CO2. 
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Hal ini sesuai dengan literatur menurut Rusdiana (2004), metabolisme lipid 

melalui tiga fase yaitu beta oksidasi, siklus Kreb, dan fosforilasi oksidatif.  

Kadar lipid terbesar yaitu 90 mg/L (penurunan kadar lipid sebesar 4,26%) 

yang didapat pada penentuan pH 6, suhu 32ºC, dan laju agitasi 100 rpm. Hal ini 

disebabkan pada kondisi tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

belum mampu melakukan degradasi terhadap lipid yang terdapat dalam substrat. 

Penurunan kadar lipid yang tidak sempurna dapat berdampak pada masih 

tingginya nilai BOD dan COD. Hal ini disebabkan banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme pada waktu melakukan proses dekomposisi 

bahan organik yang ada di perairan secara biologi dicatat sebagai nilai BOD 

(Sutrisno, dkk, 2004). 

4.2.1.1 Pengaruh Faktor pH, Suhu, dan Laju Agitasi terhadap Respon Kadar 
Lipid 

 
Berdasarkan pengolahan data menggunakan software Design Expert DX7 

Versi 7.1.6 didapatkan desain model yang terbentuk adalah kubik dengan 20 

percobaan. Respon kadar lipid (Y1) menunjukkan tidak adanya transformasi, hal 

ini menunjukkan bahwa rancangan percobaan yang digunakan sudah membentuk 

model kubik yang baik sehingga tidak perlu ditransformasikan ke desain model 

yang lain. Nilai P pada model adalah sebesar 0,0072 atau sebesar 0,72% (P<5% 

berarti peluang kesalahan model ini kurang dari 5%) yang berarti model 

berpengaruh tnyata terhadap respon (Lampiran 3 pada Tabel 10).  

Pengujian pada simpangan model (Lack of Fit) (Lampiran 3 pada Tabel 10) 

menunjukkan bahwa nilai P adalah 0,4255 (P>0,1) yang berarti kesalahan model 

tidak berpengaruh nyata karena simpangan model mempunyai nilai  lebih besar 
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dari 0,1. Uji simpangan model merupakan kriteria utama ketepatan model. Suatu 

model dianggap tepat dengan permasalahan apabila uji simpangan model bersifat 

tidak nyata secara statistik. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Gasperz (1992) 

dalam Yulianti (2007), bahwa model dianggap tepat untuk menerangkan 

fenomena sistem yang dipelajari jika uji simpangan bersifat tidak nyata secara 

statistik. Sehingga model kubik terpilih untuk menentukan respon. 

Nilai R2  yaitu 0,9562 (Lampiran 3) yang menunjukkan bahwa faktor pH, 

suhu, dan laju agitasi memberikan pengaruh sebesar 95,62% terhadap respon 

kadar lipid. Sedangkan sisanya sebesar 4,38% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. Nilai R sebesar 0,9307 berarti bahwa ada korelasi 

positif atau keeratan hubungan antara faktor penentuan pH, suhu, dan laju agitasi 

terhadap respon kadar LAS sebesar 93,07%. Hal ini sesuai dengan literatur 

menurut Montgomery (2002), yaitu jika R bertanda positif maka menunjukkan 

adanya korelasi positif begitu pula sebaliknya. Ukuran ketepatan model yaitu 

sebesar 23,386 (lebih besar dari 4) maka model dinyatakan tepat menggambarkan 

hubungan faktor dengan respon. Persamaan model regresi kubik terbentuk dari 

variabel X1, X2, dan X3 terpilih dalam persamaan sebagai berikut: 

Y1 = -764,90001 + 903,49314 X1 – 147,95743 X2 + 27,28974 X3 – 8,04492 
X1X3 – 65,32610 X1

2 + 2,47716 X2
2 + 0,57687 X1

2X3 

Keterangan: Y1 = kadar lipid (mg/L); X1 = pH;  X2 = suhu (ºC); X3 = laju 
agitasi (rpm) 

  
Persamaan tersebut diatas adalah persamaan aktual yang diperlukan untuk 

mengetahui respon kadar LAS yang akan didapatkan jika nilai variabel yang 

diperlakukan berbeda. Hasil analisa ragam (ANOVA) untuk respon terhadap 

kadar lipid dengan model kubik dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisa 
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ragam menunjukkan bahwa pH (linier), laju agitasi (linier), pH (kuadrat), dan 

suhu (kuadrat) yang dikaji mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap respon 

kadar lipid. Hal ini ditunjukkan pada nilai nilai P yang ditunjukkan pada 

Lampiran 3 kurang dari 0,05. Kurva respon permukaan kadar lipid yang 

dipengaruhi oleh faktor pH dan laju agitasi dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

        

 

 

 

 
Gambar 5. Kontur Plot dan Kurva Permukaan Respon 3 Dimensi Hubungan pH 

dan Laju Agitasi terhadap Respon Kadar Lipid 
 

Gambar 4 menunjukkan bahwa pH sangat mempengaruhi kadar lipid di 

dalam substrat pada laju agitasi yang tinggi. pH pada substrat yang semakin tinggi 

mengakibatkan penurunan pada kadar lipid dalam jumlah yang besar. Hal ini 

disebabkan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 aktivitasnya dalam 

merombak lipid akan meningkat pada pH yang semakin meningkat. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sanchez et al (2008), aktivitas perombakan oleh bakteri 

lipolitik pendegradasi surfaktan akan naik aktivitasnya pada pH netral dan pH 

alkali. 

Degradasi lipid dalam substrat dapat mengakibatkan pH dalam substrat 

menurun. Hal ini mengakibatkan aktivitas bakteri Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 aktivitasnya juga menurun. Penurunan pH pada degradasi lipid 
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disebabkan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam mendegradasi 

substrat yaitu memecah bahan-bahan organik menjadi senyawa yang lebih 

sederhana. Substrat yang digunakan berasal dari kuah mie yang mengandung 

beberapa bahan organik diantaranya karbohidrat, lipid, dan protein. Proses 

metabolisme bahan organik oleh bakteri yaitu memecah karbohidrat menjadi 

monosakarida, memecah lemak menjadi asam lemak, dan memecah protein 

menjadi asam amino kemudian diubah menjadi asetil koenzim A pada beta 

oksidasi kemudian diubah menjadi H dan CO2 pada siklus Krebs (Rusdiana, 

2004). Pemecahan lipid menjadi asam lemak dan protein menjadi asam amino 

inilah yang menyebabkan ativitas degradasi bahan organik menurunkan pH dalam 

substrat. 

pH, suhu, dan laju agitasi diperlukan untuk memberikan kondisi lingkungan 

yang mendukung aktifitas bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam 

melakukan perombakan lipid. Pengaturan lingkungan yang sesuai akan 

meningkakan oksigen terlarut yang mendukung aktifitas bakteri Pseudomonas 

aeruginosa  ATCC 27853 dalam mendegradasi lipid. Hal ini sesuai dengan 

literatur menurut Departemen Perindustrian (2007), bahwa untuk 

mempertahankan agar mikroorganisme tetap aktif dan produktif maka pada proses 

aerob mikroorganisme harus mendapat pasokan oksigen yang cukup.  

Perombakan lipid oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 terjadi 

didalam mitokondria yaitu dengan cara lipid dalam bentuk trigliserida dihidrolisis 

menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase sel. Kemudian asam lemak 

berdifusi kedalam jaringan sebagai asam lemak bebas dibawa ke mitokondria 

dengan carrier karnitin kemudian didalam sel  asam lemak bebas dipecah menjadi 
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asetil koenzim-A dengan beta oksidasi. Selanjutnya asetil koenzim-A hasil beta 

oksidasi dibawa masuk ke siklus Krebs untuk diubah menjadi H dan CO2. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Rusdiana (2004), metabolisme lipid melalui tiga fase 

yaitu beta oksidasi, siklus kreb, dan fosforilasi oksidatif.  

  

4.2.2 Kadar LAS 

Berdasarkan data penentuan pH, suhu, dan laju agitasi selama 5 hari maka 

didapatkan hasil penelitian terhadap respon kadar LAS dalam substrat dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Data Respon Kadar LAS 
No Variabel Kode Variabel Asli Respon 

X1 X2 X3 ph Suhu 
(ºC) 

Laju Agitasi 
(rpm) 

LAS 
(mg/L) 

1 -1 -1 -1 6 28 100 66,6 
2 +1 -1 -1 8 28 100 53,9 
3 -1 +1 -1 6 32 100 56,9 
4 +1 +1 -1 8 32 100 57,2 
5 -1 -1 +1 6 28 140 65,75
6 +1 -1 +1 8 28 140 66 
7 -1 +1 +1 6 32 140 66,15 
8 +1 +1 +1 8 32 140 66,35 
9 -1,682 0 0 5,318 30 120 40,2 

10 +1,682 0 0 8,682 30 120 59,7 
11 0 -1,682 0 7 26,636 120 74 
12 0 +1,682 0 7 33,364 120 63 
13 0 0 -1,682 7 30 86,36 68 
14 0 0 +1,682 7 30 153,64 65,7 
15 0 0 0 7 30 120 52 
16 0 0 0 7 30 120 70,1 
17 0 0 0 7 30 120 44,7 
18 0 0 0 7 30 120 53,8 
19 0 0 0 7 30 120 49,3 
20 0 0 0 7 30 120 55,3 
 

Berdasarkan data penentuan pH, suhu, dan laju agitasi yang menentukan 

respon terhadap kadar LAS diketahui kadar LAS terkecil yaitu 40.2 mg/L 
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(penurunan kadar LAS sebesar 46.4%) yang didapat pada penentuan pH 5,318, 

suhu 30ºC, dan laju agitasi 120 rpm. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi 

tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 mampu beradaptasi 

dengan lingkungan yang mendukung aktivitas bakteri dalam mendegradasi 

kandungan LAS untuk diambil sumber karbonnya yanga akan digunakan sebagai 

energi untuk melakukan multiplikasi dan melakukan metabolisme. 

Degradasi  LAS oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 diawali 

dengan pemecahan rantai panjang alkil linier oleh beta oksidasi. Hal ini didukung 

pernyataan Budiawan, dkk (2009), degradasi LAS secara aerobik melewati 

degradasi secara umum pada kelompok rantai alkil linier panjang terminal asam 

karboksil selanjutnya beta oksidasi pada siklus asam lemak menghasilkan CO2, 

H2O, dan SO4
2-. Kemampuan bakteri mendegradasi LAS berpengaruh pada nilai 

BOD dan COD karena setelah didegradasi kandungan LAS menurun sehingga 

bahan organik yang terdapat di dalam substrat juga menurun yang ditunjukkan 

dengan penurunan nilai BOD dan COD. 

Penurunan nilai COD tidak bisa sebesar penurunan nilai BOD karena 

kebutuhan energi untuk merombak bahan organik secara kimia lebih besar. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Suarsini (2007), nilai COD dalam air limbah biasanya 

lebih tinggi daripada nilai BOD karena lebih sedikit senyawa kimia yang dapat 

dioksidasi secara kimia dibandingkan oksidasi biologi. Keberadaan LAS dalam 

badan air mempunyai sifat toksik yang akan mengganggu keseimbangan 

lingkungan yang salah satunya ditunjukkan dengan tingginya nilai COD di dalam 

air (Sulistyawati, 2004 dalam Silalahi dan Chaerunisah, 2006).  
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Kadar LAS terbesar yaitu 74 mg/L (penurunan kadar LAS sebesar 1,33%) 

yang didapat pada penentuan pH 7, suhu 26,6ºC, dan laju agitasi  120 rpm. Hal 

disebabkan pada kondisi tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

belum mampu mendegradasi LAS dalam jumlah besar karena lingkungan kurang 

mendukung bakteri tersebut dalam melakukan metabolisme LAS. Selain itu 

bakteri Pseudomonas aeruginosa juga memiliki kemampuan membentuk 

biosurfaktan karena dipacu adanya lipid yang ada di dalam substrat (Issa, 2004).  

4.2.2.1 Pengaruh Faktor pH, Suhu, dan Laju Agitasi terhadap Respon Kadar 
LAS 

 
Berdasarkan pengolahan data menggunakan software Design Expert DX7 

Versi 7.1.6 didapatkan desain model yang terbentuk adalah kuadratik dengan 20 

percobaan. Respon kadar LAS (Y2) menunjukkan tidak adanya transformasi, hal 

ini menunjukkan bahwa rancangan percobaan yang digunakan sudah membentuk 

model kuadratik yang baik sehingga tidak perlu ditransformasikan ke desain 

model yang lain. Nilai P pada model adalah sebesar 0,029 atau sebesar 2,90% 

(P<5% berarti peluang kesalahan model ini kurang dari 5%) yang berarti model 

berpengaruh nyata terhadap respon (Lampiran 4 pada Tabel 11).  

Pengujian pada simpangan model (Lack of Fit) (Lampiran 4 pada Tabel 11) 

menunjukkan bahwa nilai P adalah 0,8174 (P>0,1) yang berarti kesalahan model 

tidak berpengaruh nyata karena simpangan model mempunyai nilai  lebih besar 

dari 0,1. Uji simpangan model merupakan kriteria utama ketepatan model. Suatu 

model dianggap tepat dengan permasalahan apabila uji simpangan model bersifat 

tidak nyata secara statistik. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Gasperz (1992) 

dalam Yulianti (2007), bahwa model dianggap tepat untuk menerangkan 
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fenomena sistem yang dipelajari jika uji simpangan bersifat tidak nyata secara 

statistik.  Sehingga model kuadratik terpilih untuk menentukan respon. 

Nilai R2  yaitu 0,4926 (Lampiran 4) yang menunjukkan bahwa faktor suhu 

(linier) dan suhu (kuadratik) memberikan pengaruh sebesar 49,26% terhadap 

respon kadar LAS. Nilai R sebesar 0,3573 berarti bahwa ada korelasi positif atau 

keeratan hubungan antara faktor penentuan suhu terhadap respon kadar LAS 

sebesar 35,73%. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Montgomery (2002), 

yaitu jika R bertanda positif maka menunjukkan adanya korelasi positif begitu 

pula sebaliknya. Ukuran ketepatan model yaitu sebesar 4,967 (lebih besar dari 4) 

maka model dinyatakan tepat menggambarkan hubungan faktor dengan respon.  

Persamaan model regresi kuadratik terbentuk dari variabel X2 dan X3 yang 

dibangun dari model terpilih dalam bentuk persamaan yaitu: 

Y2 = 1412,17204 – 79,33168 X2 – 2,69349 X3 + 2,48679 X2
2 + 0,011616 X3

2 

Keterangan: Y2 = Kadar LAS (mg/L); X2 = Suhu (ºC); dan X3= Laju agitasi 
(rpm) 

 
Persamaan tersebut diatas adalah persamaan aktual yang diperlukan untuk 

mengetahui respon kadar LAS yang akan didapatkan jika nilai variabel yang 

diperlakukan berbeda. Faktor pH (X1) tidak dimasukkan ke dalam model yang 

menentukan respon terhadap kadar LAS. Hal ini karena faktor pH tersebut tidak 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap respon kadar LAS dan apabila 

faktor pH tersebut dimasukkan kedalam model maka akan didapatkan model yang 

tidak signifikan terhadap respon kadar LAS. 

Perubahan faktor pH dalam substrat tidak berpengaruh signifikan terhadap 

respon kadar LAS. Hal ini disebabkan bakteri Pseudomonas aeruginosa masih 
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mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan substrat pada kisaran pH 3-12 

(Issa, 2004). Sedangkan pH dalam substrat yang mengandung lipid dan LAS ini 

adalah berkisar antara 6-8, sehingga dalam rentan pH 6-8 bakteri Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 masih mampu beraktifitas dengan baik dengan 

didukung faktor lingkungan lain yang mendukung. Selain dipengaruhi faktor pH 

kemampuan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam melakukan 

aktifitas biodegradasi juga dipengaruhi oleh faktor suhu dan laju agitasi yang 

mendukung dalam melakukan aktifitas. 

Persamaan diatas menunjukkan koefisien X2
2 dan X3

2 bertanda positif yang 

menandakan adanya titik stasioner minimum dari permukaan respon yang 

didapatkan. Sehingga koefisien kuadrat X2
2 dan X3

2 pada persamaan diatas 

menunjukkan bahwa pola kuadratik yang diperoleh adalah minimum. Hal ini 

sesuai dengan literatur menurut Montgomery (2001), bahwa jika titik stasioner 

menunjukkan minimum maka titik stasionernya disebut dengan minimasi. Hasil 

analisa ragam (ANOVA) untuk respon terhadap kadar LAS dengan model 

kuadratik dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa suhu (kuadrat) dan laju agitasi 

(kuadrat) yang dikaji berpengaruh signifikan terhadap respon kadar LAS. Hal ini 

ditunjukkan pada nilai P yang ditunjukkan pada Lampiran 4 kurang dari 0,05. 

Pengaruh suhu dan laju agitasi secara kuadratik berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan kadar LAS di dalam substrat. Hal ini menunjukkan bahwa perombakan 

LAS oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa didukung kesesuaian suhu yang 

mampu ditoleransi oleh bakteri P. aeruginosa dan laju agitasi untuk 
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meningkatkan oksigen terlarut di dalam substrat sehingga mampu melakukan 

perombakan LAS.  

LAS yang terdapat dalam substrat dihitung sebagai nilai COD. Hal ini 

disebabkan LAS yang tidak benar-benar tereduksi menunjukkan bahwa 

biodegradasi oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 terjadi namun 

masih banyak sumber karbon yang terdapat dalam substrat. Hal ini didukung 

pernyataan Wulan et al (2010), LAS yang tidak benar-benar tereduksi 

menandakan bahwa biodegradasi oleh mikroorganisme terjadi namun masih 

banyak sumber karbon yang terdapat didalam limbah dan bahan organik tersebut 

dihitung sebagai nilai COD.  

 

4.2.3 Nilai BOD 

Berdasarkan data penentuan pH, suhu, dan laju agitasi yang menentukan 

respon terhadap nilai BOD (Biological Oxygen Demand) diketahui nilai BOD 

terkecil yaitu 119 mg/L (penurunan nilai BOD sebesar 98.35%). Nilai tersebut 

didapat pada penentuan pH 6 suhu 32ºC dan laju agitasi 100 rpm. Penurunan nilai 

BOD tersebut menunjukkan pada kondisi tersebut bahan organik di dalam substrat 

dapat dioksidasi dengan baik oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Selain itu 

kondisi tersebut juga mendukung bakteri melakukan metabolisme lipid dan 

memecah LAS untuk dijadikan sumber energi. Semakin kecil nilai BOD 

menunjukkan proses degradasi bahan cemaran organik semakin efektif (Suarsini, 

2007). Berdasarkan data penentuan pH, suhu, dan laju agitasi selama 5 hari yang 

menentukan respon terhadap nilai BOD (Biological Oxygen Demand) di dalam 

substrat  maka didapatkan hasil penelitian pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Data Respon Nilai BOD 
No Variabel Kode Variabel Asli Respon 

X1 X2 X3 pH Suhu 
(ºC) 

Laju Agitasi 
(rpm) 

BOD 
(mg/L) 

1 -1 -1 -1 6 28 100 6318 
2 +1 -1 -1 8 28 100 1303 
3 -1 +1 -1 6 32 100 119 
4 +1 +1 -1 8 32 100 124 
5 -1 -1 +1 6 28 140 1284 
6 +1 -1 +1 8 28 140 2371 
7 -1 +1 +1 6 32 140 6475 
8 +1 +1 +1 8 32 140 7215 
9 -1,682 0 0 5,318 30 120 1295 

10 +1,682 0 0 8,682 30 120 1080 
11 0 -1,682 0 7 26,636 120 7218 
12 0 +1,682 0 7 33,364 120 6470 
13 0 0 -1,682 7 30 86,36 4169 
14 0 0 +1,682 7 30 153,64 5370 
15 0 0 0 7 30 120 1095 
16 0 0 0 7 30 120 2233 
17 0 0 0 7 30 120 7217 
18 0 0 0 7 30 120 2083 
19 0 0 0 7 30 120 2008 
20 0 0 0 7 30 120 1733 
  

Nilai BOD terbesar yaitu 7218 mg/L (penurunan nilai BOD sebesar 0,14%) 

yang didapat pada penentuan pH 7 suhu 26,636ºC dan laju agitasi 120 rpm. Hal 

ini disebabkan pada kondisi tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 belum mampu melakukan metabolisme terhadap bahan organik di dalam 

substrat dengan baik. Bahan organik didalam substrat ini yang berupa lipid dan 

LAS yang dapat teroksidasi dengan baik dapat meningkatkan kandungan oksigen 

terlarut yang mendukung proses oksidasi.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Warlina (2004), semakin tinggi bahan 

organik dalam air menyebabkan kandungan oksigen terlarut semakin kecil. 

Banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme pada waktu melakukan 

proses dekomposisi bahan organik yang ada di perairan akan dicatat sebagai nilai 
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BOD. Sehingga semakin rendah bahan organik didalam air menyebabkan 

kandungan oksigen terlarut semakin meningkat karena oksigen digunakan oleh 

mikroba untuk mengoksidasi bahan organik. 

4.2.2.1 Pengaruh Faktor pH, Suhu, dan Laju Agitasi terhadap Respon Nilai 
BOD 

 
Berdasarkan pengolahan data menggunakan software Design Expert DX7 

Versi 7.1.6 didapatkan desain model yang terbentuk adalah kuadratik dengan 20 

percobaan. Respon nilai BOD (Y3) menunjukkan tidak adanya transformasi, hal 

ini menunjukkan bahwa rancangan percobaan yang digunakan sudah membentuk 

model kuadratik yang baik sehingga tidak perlu ditransformasikan ke desain 

model yang lain. Nilai P pada model adalah sebesar 0,0153  atau sebesar 1,53% 

(P<5% berarti peluang kesalahan model ini kurang dari 5%) yang berarti model 

berpengaruh nyata terhadap respon (Lampiran 5 pada Tabel 12).  

Pengujian pada simpangan model (Lack of Fit) (Lampiran 5 pada Tabel 12) 

menunjukkan bahwa nilai P adalah 0,7054 (P>0,1) yang berarti kesalahan model 

tidak berpengaruh nyata karena simpangan model mempunyai nilai  lebih besar 

dari 0,1. Uji simpangan model merupakan kriteria utama ketepatan model. Suatu 

model dianggap tepat dengan permasalahan apabila uji simpangan model bersifat 

tidak nyata secara statistik. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Gasperz (1992) 

dalam Yulianti (2007), bahwa model dianggap tepat untuk menerangkan 

fenomena sistem yang dipelajari jika uji simpangan bersifat tidak nyata secara 

statistik.  Sehingga model kuadratik terpilih untuk menentukan respon. 

Nilai R2  yaitu 0,5384 (Lampiran 5) yang menunjukkan bahwa faktor suhu 

(linier) dan suhu (kuadratik) memberikan pengaruh sebesar 53,84% terhadap 
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respon kadar LAS. Nilai R sebesar 0,4152 berarti bahwa ada korelasi positif 

antara faktor penentuan suhu (linier) dan suhu (kuadratik) terhadap respon nilai 

BOD sebesar 41,52%. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Montgomery 

(2002), yaitu jika R bertanda positif maka menunjukkan adanya korelasi positif 

begitu pula sebaliknya. Ukuran ketepatan model yaitu sebesar 6,039 (lebih besar 

dari 4) maka model dinyatakan tepat menggambarkan hubungan faktor dengan 

respon.  Persamaan model regresi kuadratik terbentuk dari variabel X2, dan X3 

yang dibangun dari model terpilih dalam bentuk persamaan yaitu: 

Y3 = 4,68599x105 – 24930,16911 X2 - 1590,36230 X3 + 54,41562 X2X3 + 
307,52524 X2

2 

 

Keterangan: Y3 = nilai BOD (mg/L); X2 = suhu (ºC); dan X3 = laju agitasi 
(rpm) 

 
Persamaan tersebut diatas adalah persamaan aktual yang diperlukan untuk 

mengetahui respon nilai BOD yang akan didapatkan jika nilai variabel yang 

diperlakukan berbeda. Faktor pH (X1) tidak dimasukkan ke dalam model yang 

menentukan respon terhadap nilai BOD. Hal ini karena faktor pH tersebut tidak 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap respon nilai BOD dan apabila 

faktor pH tersebut dimasukkan kedalam model maka akan didapatkan model yang 

tidak signifikan terhadap respon nilai BOD. 

Perubahan faktor pH dalam substrat tidak berpengaruh signifikan terhadap 

respon nilai BOD. Hal ini disebabkan bakteri Pseudomonas aeruginosa masih 

mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan substrat pada kisaran pH 3-12 

(Issa, 2004). Sedangkan pH dalam substrat yang mengandung lipid dan LAS ini 

adalah berkisar antara 6-8, sehingga dalam rentan pH 6-8 bakteri Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 masih mampu beraktifitas dengan baik dengan 
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didukung faktor lingkungan lain yang mendukung. Selain dipengaruhi faktor pH 

kemampuan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam melakukan 

aktifitas biodegradasi juga dipengaruhi oleh faktor suhu dan laju agitasi yang 

mendukung dalam melakukan aktifitas.  

Persamaan diatas menunjukkan koefisien X2
2 bertanda positif yang 

menandakan adanya titik stasioner minimum dari permukaan respon yang 

didapatkan. Sehingga koefisien kuadrat X2
2 pada persamaan diatas menunjukkan 

bahwa pola kuadratik yang diperoleh adalah minimum. Hal ini sesuai dengan 

literatur menurut Montgomery (2001), bahwa jika titik stasioner menunjukkan 

minimasi maka titik stasionernya disebut dengan titik stasioner minimum. Hasil 

analisa ragam (ANOVA) untuk respon terhadap nilai BOD dengan model 

kuadratik dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa suhu (linier), laju agitasi (linier), 

hubungan antara faktor suhu dengan laju agitasi berpengaruh tidak signifikan 

terhadap respon nilai BOD, kemudian interaksi antara faktor suhu dan laju agitasi 

dan suhu (kuadrat) yang dikaji berpengaruh signifikan terhadap respon nilai BOD. 

Hal ini ditunjukkan pada nilai P yang ditunjukkan pada Lampiran 5 kurang dari 

0,05. Pengaruh interaksi antara faktor suhu dan laju agitasi dan faktor suhu secara 

kuadrat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai BOD yang didapatkan 

merupakan indikasi bahwa dalam penurunan nilai BOD ini suhu dan laju agitasi 

berperan paling besar.  

Gambar 6 menunjukkan bahwa suhu sangat mempengaruhi penurunan nilai 

BOD pada laju agitasi yang semakin tinggi. Semakin tinggi suhu pada substrat 

akan diikuti penurunan terhadap nilai BOD. Suhu memberikan kondisi lingkungan 
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yang mendukung bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam 

melakukan degradasi terhadap limbah lipid dan LAS yang terdapat di dalam 

substrat. Hal ini sesuai literatur menurut Irianto (2006), bahwa kelarutan oksigen 

di dalam air juga tergantung pada suhu dan tekanan atmosfer. Selain itu suhu juga 

mempengaruhi pertumbuhan, multiplikasi, dan kelangsungan hidup bakteri 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Kurva respon permukaan nilai BOD 

yang dipengaruhi oleh faktor pH dan laju agitasi dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kontur Plot dan Kurva Permukaan Respon 3 Dimensi Hubungan pH 
dan Laju Agitasi terhadap Respon Nilai BOD 

 

Oksigen terlarut digunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

dalam mendegradasi lipid melalui beta oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria 

bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Sehingga kebutuhan oksigen 

terlarut yang digunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 di dalam 

substrat ini ditunjukkan dengan nilai BOD. Suhu memegang peranan penting 

dalam mengatur biodegradasi yang akan memberikan pengaruh terhadap 

kemampuan bakteri dalam mengambil hidrokarbon yang akan dijadikan sebagai 

sumber nutrisinya (Okoh, 2006). 
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4.2.4 Nilai COD 

Berdasarkan data penentuan pH, suhu, dan laju agitasi selama 5 hari yang 

menentukan respon terhadap nilai COD (Chemical Oxygen Demand) di dalam 

substrat maka didapatkan hasil penelitian pada Tabel 9. 

Tabel 9. Data Respon Nilai COD 
No Variabel Kode Variabel Asli Respon 

X1 X2 X3 pH Suhu 
(ºC) 

Laju Agitasi 
(rpm) 

COD 
(mg/L) 

1 -1 -1 -1 6 28 100 17439 
2 +1 -1 -1 8 28 100 3782.6 
3 -1 +1 -1 6 32 100 310 
4 +1 +1 -1 8 32 100 338 
5 -1 -1 +1 6 28 140 3915,4 
6 +1 -1 +1 8 28 140 8237 
7 -1 +1 +1 6 32 140 19531 
8 +1 +1 +1 8 32 140 22445 
9 -1,682 0 0 5,318 30 120 2636,8 

10 +1,682 0 0 8,682 30 120 3456,1 
11 0 -1,682 0 7 26,636 120 26768 
12 0 +1,682 0 7 33,364 120 16437 
13 0 0 -1,682 7 30 86,36 12438 
14 0 0 +1,682 7 30 153,64 15812 
15 0 0 0 7 30 120 3011,2 
16 0 0 0 7 30 120 7112 
17 0 0 0 7 30 120 26151 
18 0 0 0 7 30 120 6251 
19 0 0 0 7 30 120 6118 
20 0 0 0 7 30 120 5352 

 

Berdasarkan data penentuan pH, suhu, dan laju agitasi yang menentukan 

respon terhadap nilai COD (Chemical Oxygen Demand) diketahui nilai COD 

terkecil yaitu 310 mg/L (penurunan COD sebesar 98.84%). Nilai COD tersebut 

didapat pada penentuan pH 6 suhu 32ºC dan laju agitasi 100 rpm. Hal ini 

menunjukkan pada kondisi tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 mampu melakukan degradasi terhadap bahan organik yaitu memanfaatkan 

lipid dan memecah rantai alkil dari LAS yang terdapat di dalam substrat. 
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Pemecahan rantai alkil tersebut bertujuan untuk diambil sumber karbonnya secara 

kimia sehingga bahan organik di dalam substrat jumlahnya menurun yang 

menyebabkan nilai COD menurun dalam jumlah yang besar. 

Nilai COD terbesar yaitu 26768 mg/L (penurunan nilai COD sebesar 0.75%) 

yang didapat pada penentuan pH 7, suhu 26.636 ºC, dan laju agitasi 100 rpm. Hal 

ini disebabkan pada kondisi tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 belum mampu melakukan degradasi terhadap bahan organik yang terdapat 

di dalam substrat dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suarsini (2007), 

semakin berkurang bahan cemaran organik akan ditunjukkan oleh nilai COD yang 

semakin kecil, sebaliknya bahan cemaran organik dalam jumlah besar di dalam 

substrat ditunjukkan oleh tingginya nilai COD.  

4.2.4.1 Pengaruh Faktor pH, Suhu, dan Laju Agitasi terhadap Respon Nilai 
COD 

 
Berdasarkan pengolahan data menggunakan software Design Expert DX7 

Versi 7.1.6 didapatkan desain model yang terbentuk adalah 2FI dengan 20 

percobaan. Respon nilai COD menunjukkan model 2FI adalah model hasil 

transformasi dari model kuadratik karena model kuadratik tidak menunjukkan 

model yang signifikan sehingga ditransformasikan menjadi model 2FI. Nilai P 

pada model adalah sebesar 0,0044  atau sebesar 0,44% (P<5% berarti peluang 

kesalahan model ini kurang dari 5%) yang berarti model berpengaruh nyata 

terhadap respon (Lampiran 6 pada Tabel 13).  

Pengujian pada simpangan model (Lack of Fit) (Lampiran 6 pada Tabel 13) 

menunjukkan bahwa nilai P adalah 0,2347 (P>0,1) yang berarti kesalahan model 

tidak berpengaruh nyata karena simpangan model mempunyai nilai  lebih besar 
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dari 0,1. Uji simpangan model merupakan kriteria utama ketepatan model. Suatu 

model dianggap tepat dengan permasalahan apabila uji simpangan model bersifat 

tidak nyata secara statistik. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Gasperz (1992) 

dalam Yulianti (2007), bahwa model dianggap tepat untuk menerangkan 

fenomena sistem yang dipelajari jika uji simpangan bersifat tidak nyata secara 

statistik.  Sehingga model kuadratik terpilih untuk menentukan respon. 

Nilai R2  yaitu 0,5487 (Lampiran 6) yang menunjukkan bahwa faktor suhu 

(linier), laju agitasi (linier), suhu (kuadratik) dan laju agitasi (kuadratik) 

memberikan pengaruh sebesar 54,87% terhadap respon kadar LAS. Nilai R 

sebesar 0,4640 berarti bahwa ada korelasi positif atau keeratan hubungan antara 

faktor penentuan suhu (linier) dan suhu (kuadratik) terhadap respon nilai BOD 

sebesar 46,40%. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Montgomery (2002), 

yaitu jika R bertanda positif maka menunjukkan adanya korelasi positif begitu 

pula sebaliknya. Ukuran ketepatan model yaitu sebesar 8,336 (lebih besar dari 4) 

maka model dinyatakan tepat menggambarkan hubungan faktor dengan respon.  

Persamaan model regresi kuadratik terbentuk dari variabel X2, dan X3 yang 

dibangun dari model terpilih dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

Ln(Y4)= 112,19402 – 3,56590 X2 – 0,81947 X3 + 0,028295 X2X3 

Keterangan: Y4 = nilai COD (mg/L); X2 = suhu (ºC); X3 = laju agitasi (rpm) 

 
Persamaan tersebut diatas adalah persamaan aktual yang diperlukan untuk 

mengetahui respon nilai COD yang akan didapatkan jika nilai variabel yang 

diperlakukan berbeda. Faktor pH (X1) tidak dimasukkan ke dalam model yang 

menentukan respon terhadap nilai COD. Hal ini karena faktor pH tersebut tidak 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap respon nilai COD dan apabila 
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faktor pH tersebut dimasukkan kedalam model maka akan didapatkan model yang 

tidak signifikan terhadap respon nilai COD.  

Perubahan faktor pH dalam substrat tidak berpengaruh signifikan terhadap 

respon nilai COD. Hal ini disebabkan bakteri Pseudomonas aeruginosa masih 

mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan substrat pada kisaran pH 3-12 

(Issa, 2004). Sedangkan pH dalam substrat yang mengandung lipid dan LAS ini 

adalah berkisar antara 6-8, sehingga dalam rentan pH 6-8 bakteri Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 masih mampu beraktifitas dengan baik dengan 

didukung faktor lingkungan lain yang mendukung. Selain dipengaruhi faktor pH 

kemampuan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam melakukan 

aktifitas biodegradasi juga dipengaruhi oleh faktor suhu dan laju agitasi yang 

mendukung dalam melakukan aktifitas.  

Hasil analisa ragam (ANOVA) untuk respon terhadap nilai COD  dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa suhu (linier) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap respon nilai COD. Kemudian laju agitasi 

(linier) dan interaksi antara faktor suhu dan laju agitasi yang dikaji berpengaruh 

signifikan terhadap respon nilai COD. Hal ini ditunjukkan pada nilai P yang 

ditunjukkan pada Lampiran 6 kurang dari 0,05. Pengaruh laju agitasi dan interaksi 

antara suhu dan laju agitasi secara signifikan terhadap nilai COD yang didapatkan 

merupakan indikasi bahwa dalam penurunan nilai COD ini suhu dan laju agitasi 

berperan paling besar. Kurva respon permukaan nilai COD yang dipengaruhi oleh 

faktor pH dan laju agitasi dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Kontur Plot dan Kurva Permukaan Respon 3 Dimensi Hubungan pH 
dan Laju Agitasi terhadap Respon Nilai COD 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa suhu sangat mempengaruhi penurunan nilai 

COD pada laju agitasi yang semakin tinggi. Semakin tinggi suhu pada substrat 

akan diikuti penurunan terhadap nilai COD. Suhu memberikan kondisi lingkungan 

yang mendukung bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam 

melakukan degradasi terhadap limbah lipid dan LAS yang terdapat di dalam 

substrat. Hal ini sesuai literatur menurut Irianto (2006), bahwa kelarutan oksigen 

di dalam air juga tergantung pada suhu dan tekanan atmosfer. Selain itu suhu juga 

mempengaruhi pertumbuhan, multiplikasi, dan kelangsungan hidup bakteri 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.  

Suhu memberikan kondisi lingkungan yang dapat digunakan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam melakukan degradasi terhadap 

limbah lipid dan LAS yang terdapat di dalam substrat. Hal ini sesuai literatur 

menurut Departemen Perindustrian (2007), untuk mempertahankan 

mikroorganisme agar tetap hidup maka dibutuhkan oksigen terlarut yang cukup. 

Selain itu suhu juga mempengaruhi pertumbuhan, multiplikasi, dan kelangsungan 

hidup bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Oksigen terlarut digunakan 
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bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam mendegradasi lipid melalui 

beta oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria bakteri Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853. Suhu memegang peranan penting dalam mengatur biodegradasi 

yang akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan bakteri dalam mengambil 

hidrokarbon yang akan dijadikan sebagai sumber nutrisinya (Okoh, 2006). 

 

4.3 Analisa Hasil Solusi Optimal 

Berdasarkan perhitungan hasil solusi optimal melalui software Design Expert 

DX7 Versi 7.1.6 diperoleh hasil seperti pada Lampiran 7 dengan 5 hasil solusi 

optimal. Solusi yang dipilih adalah solusi dengan desirability maksimal. Menurut 

Montgomery (2002), desirability mencerminkan bentangan yang diinginkan untuk 

masing-masing respon yang kisaran nilainya adalah nol sampai satu. Semakin 

mendekati satu maka semakin tinggi nilai ketepatannya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai desirability yang maksimum dari analisis ini yaitu 

sebesar 0,631.  

Solusi terpilih yaitu solusi dengan desirability paling tinggi dan nilai BOD 

dan COD paling rendah karena nilai BOD dan COD menunjukkan bahwa bahan 

organik yaitu berupa lipid dan LAS yang terdapat di dalam substrat terdegradasi 

dengan baik. Nilai BOD menunjukkan kebutuhan oksigen terlarut yang 

dibutuhkan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 untuk mendegradasi 

lipid dan LAS di dalam substrat secara biologis. Nilai COD menunjukkan 

kebutuhan oksigen terlarut yang dibutuhkan bakteri Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 dalam mendegradasi lipid dan LAS secara kimia. Kondisi tersebut 
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mendukung  bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam melakukuan 

metabolisme dan multiplikasi.  

Solusi terpilih dengan desirability atau bentangan yang diinginkan yaitu nilai 

BOD sebesar 902,039 mg/L yang didapatkan dengan kombinasi perlakuan suhu 

sebesar 31,12ºC, dan laju agitasi sebesar 100,00 rpm. Hal ini menunjukkan pada 

kondisi tersebut bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 mampu 

menurunkan nilai BOD dari 7219 mg/L menjadi 902,039 mg/L atau penurunanya 

sebesar 87,50% dan menurunkan nilai COD dari 26770 mg/L menjadi 1530 mg/L 

atau penurunannya sebesar 94,28% yaitu dengan memanfaatkan lipid sebesar  atau 

sebesar 61,7425 mg/L atau sebesar 34,32 % dari total  lipid yang terdapat dalam 

substrat dan memanfaatkan LAS sebesar 56,1954 mg/L atau sebesar 25% dari 

total LAS yang terdapat dalam substrat sebagai sumber karbonnya. 

Ketika bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 mampu memanfaatkan 

lipid dan LAS di dalam substrat maka penurunan lipid dan LAS akan 

mempengaruhi nilai BOD dan COD di dalam substrat. Hal ini disebabkan kadar 

LAS dan lipid yang tidak benar-benar tereduksi menunjukkan bahwa biodegradasi 

oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 terjadi namun masih banyak 

sumber karbon yang terdapat dalam substrat. Sehingga semua bahan organik yang 

terdapat dalam substrat dihitung sebagai nilai COD dan kebutuhan oksigen 

terlarut yang dibutuhkan bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 untuk 

melakukan degradasi secara biologi dihitung sebagai nilai BOD.  

Hal ini didukung pernyataan Wulan et al (2010), deterjen yang tidak benar-

benar tereduksi menandakan bahwa biodegradasi oleh mikroorganisme terjadi. 

Namun meskipun biodegradasi terjadi masih banyak sumber karbon yang terdapat 
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didalam limbah dan bahan organik tersebut dihitung sebagai nilai COD. Selain itu 

nilai BOD dan COD juga merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh bahan-

bahan organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan 

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air.  

Semakin berkurang bahan cemaran organik akan ditunjukkan oleh nilai COD 

yang semakin kecil. Semakin kecil nilai BOD menunjukkan proses degradasi 

bahan cemaran organik semakin efektif (Suarsini, 2007). Sehingga penurunan 

COD dan BOD yang terbesar dipilih untuk menunjukkan pemilihan perlakuan 

terbaik penurunan COD dan BOD di dalam substrat  

Bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dalam mendegradasi lipid 

yaitu enzim lipase bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 menghidrolisis 

trigliserida dalam lipid menjadi asam lemak kemudian diubah menjadi asam 

lemak bebas dan di dalam sel asam lemak bebas dipecah menjadi asetil koenzim 

A dengan beta oksidasi dan selanjutnya masuk siklus Krebs untuk diubah menjadi 

H dan CO2 (Pasaribu, N, 2004). Pemanfaatan LAS sebagai sumber nutrisi yaitu 

diawali dengan pemecahan rantai panjang alkil linier oleh beta dan dilanjutkan 

beta oksidasi pada siklus asam lemak menghasilkan CO2, H2O, dan SO4
2-. Hal ini 

didukung literatur menurut Budiawan, dkk (2009), bahwa degradasi LAS secara 

aerobik melewati degradasi secara umum pada kelompok rantai alkil linier 

panjang terminal asam karboksil. Selanjutnya beta oksidasi pada siklus asam 

lemak menghasilkan CO2, H2O, dan SO4
2-. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa hanya kombinasi pengaturan suhu dan laju agitasi yang optimal yang 

berpengaruh terhadap penurunan BOD dan COD di dalam substrat yang 

mengandung lipid dan LAS. Perlakuan terbaik didapatkan pada kombinasi suhu 

sebesar 31,12ºC dan laju agitasi sebesar 100 rpm. Pada perlakuan tersebut bakteri 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 mampu menurunkan nilai BOD dari 7219 

mg/L menjadi 902,039 mg/L atau penurunanya sebesar 87,50% dan menurunkan 

nilai COD dari 26770 mg/L menjadi 1530 mg/L atau penurunannya sebesar 

94,28%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka diperlukan: 

1. Pengujian terhadap bahan-bahan organik yang terkandung dalam substrat 

yang mempengaruhi besarnya nilai BOD dan COD. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar nilai BOD, nilai COD, kadar 

lipid, dan kadar (LAS) dapat diturunkan sampai memenuhi baku mutu air 

limbah hotel sehingga diizinkan dibuang bebas ke lingkungan dan tidak 

berbahaya bagi lingkungan. 
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Lampiran 1. Pengujian BOD dan COD 

Analisa COD dan BOD adalah sebagai berikut (PERUM Jasa Tirta, 2006): 

1. Analisa COD  

Tahapan dalam pelaksanaan analisa contoh air uji dengan alat spektrofotometer 

(UV-Visible Spektrofotometer) yaitu 

a. Pelaksanaan uji: 

1. Dilakukan analisa contoh uji air dengan segera, kocok dengan kuat 

terutama yang mengandung suspense tinggi. 

2. Dipipet contoh uji air sebanyak 2,5 mL, dimasukkan dalam tabung mikro 

COD, ditambahkan 1,5 mL larutan K2Cr2O7-HgSO4 ± 0,02 N dan 

ditambahkan 3,5 mL H2SO4(p) AgSO4 kemudian dikocok. 

3. Dipanaskan pada reaktor COD ± 150ºC dan ditunggu hingga ± 2 jam. 

4. Didinginkan sampai suhu kamar dan diukur konsentrasinya pada 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 444 nm. 

b. Untuk blanko dilakukan sesuai dengan prosedur masing-masing tersebut 

tersebut diatas (Langkah a) dengan menggunakan air suling, dimana 

pelaksanaannya dilakukan sebelum analisa contoh uji. 

c. Catat konsentrasi hasil analisa tersebut. 

d. Perhitungan: 

   Apabila konsentrasi tinggi maka dilakukan pengenceran dengan perhitungan:  

C = A x F 

Dimana: C = konsentrasi COD (mg/L) 
              A = konsentrasi hasil pengukuran pada spektrofotometer (mg/L) 
              F = faktor pengenceran 
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Lampiran 1. Pengujian BOD dan COD (Lanjutan) 

 
2. Analisa BOD 

Tahapan dalam pelaksanaan analisa contoh uji air sebagai berikut (PERUM 

Jasa Tirta, 2006): 

a. Tanpa pengenceran: 

1. Contoh uji air dikocok, dimasukkan contoh uji air kedalam botol inkubasi 

2. Dianalisa konsentrasi DO nol hari contoh uji air dengan DO meter, 

kemudian dicatat hasil pembacanya. 

3. Setelah selesai dianalisa, ditambahkan contoh uji air hingga penuh 

(meluber) kemudian ditutup dengan hati-hati. 

4. Dimasukkan botol inkubasi kedalam inkubator pada suhu 20ºC ± 1º C 

selama 5 hari. 

5. Setelah 5 hari dikeluarkan botol inkubasi dari inkubator kemudian 

dibiarkan pada suhu kamar. 

6. Dianalisa konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter, kemudian dicatat 

hasil pembacaannya. 

b. Menggunakan pengenceran: 

1. Dimasukkan sejumlah volume contoh uji air kedalam gelas ukur 250-500 

mL (volume contoh uji tergantung dari pengencerannya). 

2. Ditambahkan air pengencer sampai 150 mL. 

3. Diaduk hingga homogen, setelah homogen dituangkan kedalam botol 

inkubasi yang bervolume ± 150 mL sampai penuh. 

4. Dianalisa konsentrasi DO nol hari contoh uji air dengan DO meter, 

kemudian dicatat hasil pembacaannya. 
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Lampiran 1. Pengujian BOD dan COD (Lanjutan) 

5. Setelah selesai dianalisa kemudian ditambahkan contoh uji air yang telah 

diencerkan hingga penuh (meluber) kemudian ditutup dengan hati-hati. 

c. Perhitungan: 

           Hitung kadar BOD dengan menggunakan rumus berikut ini: 

1. Contoh uji tanpa diencerkan: 

BOD mg/L = DO0 – DO5 

2. Contoh uji yang diencerkan (mengandung seed) 

               BOD mg/L =   

3. Rumus faktor (f): 

f =   

 

Keterangan: 

DO0  = DO contoh sebelum diinkubasi (mg/L) 

DO5  = DO contoh setelah diinkubasi 5 hari pada suhu 20ºC 

(mg/L) 

DO0 Blk  = DO blanko sebelum diinkubasi (mg/L) 

DO5 Blk  = DO blanko setelah diinkubasi 5 hari pada suhu 20ºC 

(mg/L) 

P = Desimal faktor pengenceran (1: pengenceran) 

f            = Perbandingan volume seed dalam contoh uji dengan  

volume seed dalam blanko. 

 

 

DO0 –DO5 – (DO0Blk – DO5 Blk. f) 
P

(150 – (150:pengenceran)) 
1000 
150 
1000 
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Lampiran 1. Pengujian BOD dan COD (Lanjutan) 

4.  Pemilihan hasil analisa BOD 

Apabila ada hasil yang penurunannya (DO nol hari s/d DO 5 hari) 

memenuhi 40-47 % maka pilih salah satu yang penurunannya (dari DO 

nol hari s/d DO 5 hari) 40-47 %. 
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Lampiran 2. Pengujian Lipid dan Deterjen 

Analisa lipid dan deterjen mengikuti langkah-langkah sebagai berikut 

(PERUM Jasa Tirta, 2006): 

1. Analisa Lipid 

Tahapan analisa lipid dengan metode gravimetri adalah sebagai berikut 

(PERUM Jasa Tirta, 2006): 

a. Pelaksanaan Analisa Kadar Lipid 

1. Diambil contoh uji yang tersedia dan yang sesuai dengan metode 

Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air. 

2. Diukur 200 mL sampel dan dimasukkan kedalam corong pisah 250 mL, 

ditambahkan 0.2 mL HCl 1:1.  

3. Ditambahkan 6 mL n-Hexane kedalam corong pemisah dan dikocok 

kuat-kuat selama 2 menit.  

4. Dibiarkan selama ± 2 menit sampai fraksi organik terpisah dari fraksi 

air.  

5. Jika terbentuk emulsi digoyangkan perlahan-lahan selama 5-10 menit 

atau sampai tidak terjadi emulsi lagi. 

6. Dipisahkan lapisan Fraksi organik dari contoh uji kedalam gelas piala 

yang bersih dengan cara buang lapisan bawah lalu disisakan lapisan atas 

(lapisan organik). 

7. Jika Fraksi n-Hexane masih mengandung air (tidak jernih/terdapat 

emulsi) ditambahkan  alkohol secukupnya, labu di goyang perlahan-

lahan dan dibuang lapisan bagian bawah. 
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Lampiran 2. Pengujian Lipid dan Deterjen (Lanjutan) 

8. Ditampung atau dimasukkan contoh uji (lapisan atas) yang sudah 

dipersiapkan tersebut di atas dengan cara disaring memakai kertas 

saring dengan Na2SO4 kedalam labu destilasi yang sudah ditimbang 

berat tetapnya. 

9. Dibilas corong pisah tersebut dengan 6 mL n-Hexane dan disaring lagi 

kedalam labu destilasi  yang telah terisi contoh uji tersebut diatas. 

10. Didestilasi diatas hot plate hingga n-Hexane menguap sempurna 

Setelah pendestilasian selesai, diangkat labu destilasi dan dikeringkan 

di oven (untuk penguapan lebih sempurna) apabila diperlukan. 

11. Didinginkan labu destilasi dalam desikator. 

12. Ditimbang labu destilasi yang sudah berisi contoh uji tersebut pada 

timbangan analitik. 

13. Dicatat berat yang diperoleh dan dihitung kadarnya 

b.  Perhitungan : 

            Kadar Lipid (mg/L)   

 Lipid mg/L  =             
                                 mL Contoh uji 

Keterangan : 
A  =   Bobot labu  + Residu dalam gram 
B  =   Bobot labu  kosong dalam gram 
 

2. Analisa Kadar Deterjen 

Tahapan analisa kadar deterjen dengan metode methilin biru adalah sebagai 

berikut (PERUM Jasa Tirta, 2006): 

1. Persiapan Kalibrasi Standar: 

    ( A – B )  x 1000 x1000 
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Lampiran 2. Pengujian Lipid dan Deterjen (Lanjutan) 

a. Buat larutan standar seri. 

b. Dipipet larutan standar seri masing -masing 25 mL dan dimasukkan kedalam 

corong pisah 100 mL. 

c. Ditambahkan 3-5 tetes indikator fenolftalin pada blanko (CHCl3),  masing-

masing larutan standar dan juga pada contoh uji, ditambahkan NaOH 1N 

tetes per tetes supaya larutan bersifat basa. Ditambah tetesan larutan H2SO4 

1N hanya untuk menghilangkan warna merah saja. 

d. Dipipet larutan Metilin Biru 6,3 mL dan pipet 2,5 mL Kloroform (CHCl3) 

dan ditambahkan pada butir (b), kemudian dikocok ± 30 detik, sekali-kali 

tutup corong dibuka untuk mengeluarkan gas. 

e. Dibiarkan hingga terjadi pemisahan fase, digoyang-goyangkan corong 

pemisah perlahan-lahan, jika terbentuk emulsi ditambahkan 2,5 mL 

Isopropil Alkohol, kemudian lapisan bawah dikeluarkan dan ditampung 

dalam corong pisah yang lain.  

f. Diulangi ekstraksi seperti butir (d) dan (e) sebanyak 3 kali dengan 

penambahan khlorofrom 2,5 mL setiap pengulangannya. dan semua larutan 

ekstrak tersebut dikumpulkan. 

g. Dipipet 12,5 mL larutan Pencuci dan ditambahkan  kedalam ekstrak tersebut 

dan dikocok ± 30 detik, dibiarkan terjadi pemisahan fase, digoyangkan 

perlahan-lahan, dikeluarkan  lapisan  bawah  (Kloroform) dan ditampung 

(jaga agar lapisan air tidak terbawa).  

h. Diulangi ekstraksi sebayak 2 kali pada butir (g) dengan penambahan  2,5 mL 

Kloroform dan semua larutan ekstrak dikumpulkan. 
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Lampiran 2. Pengujian Lipid dan Deterjen (Lanjutan) 

i. Dimasukan larutan ekstrak kedalam labu ukur 25 mL dan ditambahkan 

Kloroform sampai tanda batas volume. 

j. Diukur kosentrasinya pada UV-Spektrofotometer dengan menggunakan cell 

10-mm pada  panjang gelombang 652 nm (pengoperasian alat UV 

Spektrofotometer mengacu pada Instruksi Kerja Pengoperasian dan 

Pemeliharaan Alat UV-Visible Spektrofotometer  1601 NO.QI/LKA/25), 

pembacaan dilakukan tidak lebih dari 3 jam setelah ekstraksi. 

k. Dibuat kurva kalibrasinya dengan Persyaratan seperti pada Prosedur Metode 

Analisa, Verifikasi dan Validasi Metode No. Dok. QP/LKA/15.  

l. Diulangi kalibrasinya pada waktu tertentu misalnya jika ada pembuatan 

reagen baru atau cek standar  sudah tidak sesuai lagi.   

 
2. Pelaksanaan Analisa: 

a. Dipipet contoh uji air yang sudah disaring dengan kertas membran berpori 

0,45 μm 25 mL kedalam corong pisah. 

b. Dilakukan secara berurutan seperti pembuatan kalibrasi standar pada butir 

(c) sampai dengan (i). 

c. Dilakukan juga analisa larutan standart sebagai sampel untuk cek standart 

setiap analisa dan setiap 10 analisa contoh uji, disertakan juga pengujian 

duplo seperti analisa terhadap contoh uji. 

d. Diukur kosentrasinya pada UV-Visible Spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 652 nm (pengoperasian alat UV Spektrofotometer mengacu pada 

Instruksi Kerja Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat UV-Visible 

Spektrofotometer  1601 NO.QI/LKA/28) dan dicatat hasilnya.   
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Lampiran 3. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Kadar Lipid 
 

Tabel 10. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Kadar Lipid  

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Tengah 

F hitung p-Value 
Prob>F 

Keterangan 

Model 3727,03 7 532,43 37,43 <0,0001  Signifikan 
A 732,22 1 732,22 51,47 <0,0001 Signifikan 
B 24,69 1 24,69 1,74 0,2123 Tidak 

signifikan 
C 1300,50 1 1300,50 91,41 <0,0001 Signifikan 

AC 3,12 1 3,12 0,22 0,6477 Tidak 
signifikan 

A2 221,18 1 221,18 15,55 0,0020 Signifikan 
B2 1429,01 1 1429,01 100,45 <0,0001 Signifikan 

A2C 441,09 1 441,09 31,01 0,0001 Signifikan 
Sisa 170,72 12 14,23    

Lack of Fit 107,88 7 15,41 1,23 0.4255 Tidak 
signifikan 

Galat 
murni 

62,83 5 12,57    

Total 3897,75 19     
Keterangan: A= Variabel X1 (pH); B= Variabel X2 (Suhu (ºC)); C= Variabel X3 

(Laju agitasi (rpm)); AB, AC, BC, A2, B2, C2 = Interaksi antar 
perlakuan 

 
Berdasarkan nilai Lack of Fit yang didapatkan yaitu tidak signifikan, maka 

didapatkan: 

- Standar Deviasi= 3,77 

- Rata-rata= 67,75 

- C.V%= 5,57 

- PRESS= 562,91 

- R2= 0,9562 

- R= 0,9307 

- Pred. R2= 0,8556 

- Ukuran Ketepatan Model= 23,386 
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Lampiran 4. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Kadar Deterjen  

Tabel 11. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Kadar Deterjen 
Sumber 

Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Tengah 

F hitung p-Value 
Prob>F 

Keterangan 

Model 745,14 4 186,29 3,64 0,029 Signifikan 
B 42,70 1 42,70 0,83 0,3754 Tidak 

signifikan 
C 48,67 1 48,67 0,95 0,3449 Tidak 

signifikan 
B2 398,09 1 398,09 7,78 0,0138 Signifikan 
C2 314,23  314,23 6,14 0,0256 Signifikan 

Sisa 767,60 15 51,17    
Lack of Fit 394,32 10 39,43 0,53 0.1206 Tidak 

Signifikan 
Galat 
Murni 

373,28 5 74,66    

Total 1512,74 19     
Keterangan: B= Variabel X2 (Suhu (ºC)); C= Laju agitasi (rpm);                         

B2= Variabel X2
2; C2= Variabel X3

2 

Berdasarkan nilai Lack of Fit yang didapatkan yaitu tidak signifikan, maka 

didapatkan: 

- Standar Deviasi= 7,15 

- Rata-rata= 59,73 

- C.V%= 11,98 

- PRESS= 1269,70 

- R2= 0,4926 

- R= 0,3573 

- Pred. R2= 0,1607 

- Ukuran Ketepatan Model= 4,967 
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Lampiran 5. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Nilai BOD  
 

Tabel 12. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Nilai BOD  

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Tengah 

F 
hitung 

p-Value 
Prob>F 

Keterangan 

Model 2,180x108 4 1,748x107 6,34 0,0030 Signifikan 
B 1,433x105 1 1,433x105 0.017 0,8989 Tidak 

signifikan 
C 9,685x106 1 9,685x106 1,13 0,3043 Tidak 

signifikan 
BC 3,79x107 1 3,790x107 4,41 0,0520 Tidak 

Signifikan 
B2 1,703x108 1 1,703x108 19,80 0,0004 Signifikan 

Sisa 1,376x108 16 8,598x106    
Lack of Fit 1,126x108 11 1,023x107 2,05 0,2215 Tidak 

Signifikan 
Galat 
murni 

2,499x107 5 4,997x106    

Total 3,556x108 20     
Keterangan: B= Variabel X2 (Suhu (ºC)); C= Variabel X3 (Laju agitasi (rpm));  

BC = Interaksi antar perlakuan 

Berdasarkan nilai Lack of Fit yang didapatkan yaitu tidak signifikan, maka 

didapatkan: 

- Standar Deviasi= 2932,24 

- Rata-rata= 3359 

- C.V%= 87,29 

- PRESS=1,897x108 

- R2= 0,6131 

- R= 0,5164 

- Pred. R2= 0,4665 

- Ukuran Ketepatan Model= 6,958 
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Lampiran 6. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Nilai COD 
 

Tabel 13. Analisa Ragam (ANOVA) untuk Respon Nilai COD 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Tengah 

F 
hitung 

p-Value 
Prob>F 

Keterangan 

Model 2,125x109 4 2,125x109 5,98 0,0038 Signifikan 
B 4,833x106 1 4,833x106 0,054 0,8185 Tidak 

signifikan 
C 1,054x108 1 1,054x108 1,19 0,2922 Tidak 

signifikan 
B2 1,002x109 1 1,002x109 11,29 0,0040  Signifikan 
C2 3,783x109 1 3,783x108 4,26 0,0556 Signifikan 

Sisa 1,421x109 16 8,880x107    
Lack of Fit 1,058x109 11 9,618x107 1,22 0,3997 Tidak 

signifikan 
Galat 
murni 

3,626x108 5 7,255x107    

Total 3,546x109 20     
Keterangan: B= Variabel X2 (Suhu (ºC)); C= Variabel X3 (Laju agitasi (rpm)) 

 
Berdasarkan nilai Lack of Fit yang didapatkan yaitu tidak signifikan, maka 

didapatkan: 

- Standar Deviasi= 9423,22 

- Rata-rata= 10377,06 

- C.V%= 90,81 

- PRESS=2,049x109 

- R2= 0,5993 

- R= 0,4992 

- Pred. R2= 0,4221 

- Ukuran Ketepatan Model= 4,83 
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Lampiran 8. Keterangan Bahan yang digunakan dalam Penelitian 

Mie kuah merek “A”= mie sedap rasa kare ayam spesial 

Deterjen merek “B”= deterjen Daia putih 

Minyak sawit merek “C”= minyak sawit Tropicana.  
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Lampiran 7. Hasil Penentuan Solusi Optimum 

Berdasarkan proses penentuan hasil solusi optimum menggunakan software DX7 diperoleh hasil solusi optimum seperti pada Tabel 

dibawah ini: 

Tabel 14. Hasil Solusi Optimum 
No pH Suhu 

(ºC) 
Laju 

Agitasi 
(rpm) 

BOD 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

Lipid 
(mg/L) 

Deterjen 
(mg/L) 

Desirability

1 7,44 30,00 122,82 119,499 474,774 54,0723 53,3445 1,000 
2 7,38 29,76 123,19 119,017 723,437 53,9698 53,6994 1,000 
3 7,18 29,71 122,98 119,999 740,705 54,9817 53,7432 1,000 
4 7,17 29,72 123,05 119,997 740,642 54,9754 53,7368 1,000 
5 7,68 29,56 120,76 119,996 573,539 54,972 53,7083 1,000 
6 7,87 29,72 123,01 119,533 737,237 54,0147 53,7355 1,000 
7 7,78 29,55 120,58 119,799 556,969 54,953 53,7009 1,000 
8 7,27 29,66 122,60 119,819 725,18 54,8452 53,7566 1,000 
9 7,90 29,70 122,88 119,204 733,525 54,1679 53,7428 1,000 
10 7,88 29,55 120,52 119,965 552,066 54,9474 53,6993 1,000 
11 7,30 29,70 122,94 119,845 739,105 54,4583 53,7448 1,000 
12 7,63 29,66 122,60 119,747 724,629 54,2324 53,7561 1,000 
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