-

ISSN 0216 - 3128

Mochd. Yazid

KAJIAN PEMANFAATAN
BAKTERIA
SEBAGAI
AGEN
BIOREMEDIASI
URANIUM DI LINGKUNGAN

115

HASIL ISOLASI
RADIONUKLIDA

Mochd. Yazid
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan BATAN, Yogyakarta.

ABSTRAK
KAJIAN
PEMANFAATAN
BAKTERIA
HASIL
ISOLASI
SEBAGAI
AGEN
BIOREMEDIASI
RADIONUKLIDA URANIUM DI LINGKUNGAN.
Telah dilakukan kajian pemanfaatan
bakteri yang
diisolasi dari limbah uranium aktivitas rendah sebagai agen bioremediasi radionuklida uranium di
lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari kemungkinan dapat dimanfaatkannya bacteria
hasil isolasi tersebut dalam proses remediasi uranium.
Isolasi bakteri dilakukan secara selektif
menggunakan medium Salt Base Solution (SBS) agar yang mengandung 10 mgll uranium dan diinkubasikan
pada suhu 37°C.
Isolat yang diperoleh dimurnikan dan diseleksi berdasarkan kemampuan tumbuh pada
medium SBS cair dengan variasi konsentrasi uranium yang digojog dengan kecepatan 120 rpm. Isolat yang
memiliki konstanta pertumbuhan spesifik (p) tinggi dipilih untuk dilakukan karakterisasi secara biokimia
dan diidentifikasi menggunakan metode Matching Profile. Hasil penelitian menujukkan bahwa tujuh isolat
bakteri dapat diisolasi dari limbah uranium aktivitas rendah. Dari hasil seleksi diperoleh tiga isolat yang
memiliki f.I tinggi dalam medium SBS cair hingga konsentrasi lOa mgll uranium. Hasil identifikasi
menunjukkan bahwa dua isolat diduga merupakan anggota genus~ Pseu:.!..0!!!!!!lg~.dan
satu isolat anggota
genus Bacillus. Pengujian pengurangan konsentrasi uranium dilakukan dengan menumbuhkan isolat bakteri
dalam -;;earum SBS cair yang mengandung 40 mg/l uranium. Pengukuran pertumbuhan dilakukan dengan
penimbangan biomassanya dan konsentrasi uranium dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat bakteria yang terpilih kemungkinan dapat digunakan sebagai
agen bioremediasi karena mampu tumbuh dengan baik pada medium SBS cair dan dapat menurunkan
konsentrasi uranium' di dalam medium tersebut. Efisiensi pengurangannya untuk Pseudomonas pada isolat
satu sebesar 78,51 %, dan pada isolate tiga sebesar 91,47 %, sedangkan untuk Bacillus pada isolat enam
effisiensinya 52,73 %.

ABSTRACT
THE STUDY OF ISOLATED BACTERIA APPLICATION FOR BIOREMEDIATION AGENT OF URANIUM
RADIONUCLIDE IN THE ENVIRONMENT. Application of the isolated bacteria on the Low Level Uranium
Waste as uranium bioremediation agent in the environment has been studied. The objective of this research
is to study the passibility of isolated bacteria to be used on uranium remediation process. The isolation of
uranium resistence bacteria was carried out on the selective medium SBS containing 10 mg/l uranium,
incubated at 37°C until the growth was visible. Selection of binding uranium backteria was carried out
based on their ability to grow on liquid medium containing various concentration of uranium that shacked
on 120 rpm speed. The isolated bateria with the highest specific growth rate constant (f.I) were selectedfor
biochemical characterization and identification by matching profile method. The result of this research
showed that three selected isolate bacteria were able to grow well on liquid SBS medium until lOa mgll
uranium concentration. The identification results showed that {woof them were suspected belong to the
genus Pseudomonas and one isolats belong to the genus of Bacillus. The uranium reduction studied was
performed by growing up the isolated bacteria on the SBS liquid medium that containing 40 mg/l uranium.
Bacterial growth were measured by weighted of bacterial biomass and uranium concentration were
measured by spektrophotometer.
The research result showed that the selected isolates bacteria may
applicable for bioremediation agent because of their ability to grow well on liquid SBS medium and their
ability on uranium concentration reduction. The efficiency of reduction by Pseudomonas in the isolated
bacteria one were 78.51 % and in the isolated bacteria three were 91.47 % , and Bacillus in the isolate
bacteria six were 52.73%.

PENDAHULUAN
Kemampuan
berkembang

mikroba
biak

hidup
di untuk
lingkungan

dan
yang

mengandung
logam berat / radioaktif merupakan
fenomena yang sering dijumpai.
Sebagian besar
mikroba yaitu jamur, bakteri dan khamir
dapat
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diisolasi dari lingkungan yang tercemar logam
berat. Mikroba ini
memiliki mekanisme
detoksifikasi yang berfungsi membantu untuk
bertahan hidup dan berkembang biak pada
media
cereus
lute
us
cerevisiae
ferrooxidans
subtilis
6.
ni5?er
8.
2. BAKTERI
1. 4.
7.
aeruginosa
5.
3.
toksik yang ditimbulkan oleh keberadaan logam
berat tersebut. (1)

Tabel
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1.

Beberapa Jenis
Bioremediasi

Bakteri

Untuk

Pseudomonas
SPESIESsp
Micrococcusstronsium
suranium
ranium dan
Bacillus
Thiobacil/usPerak
chromium
thorium
JENIS
LOGAM
cadmium
Timbal
cadmium
Sacharomyces
Aspergillus
NO Citrobacter

Secara alami, ion logam terdapat di dalam
tubuh mikroba sebagai unsur mikro yang berguna
dalam membantu pertumbuhan. Keberadaan ion
logam esensial seperti Na, P, Cu, Fe dan Mn di
membrane
sel
mikroba
digunakan
untuk
mengaktifkan metaloenzim yang berperan pada
fotosintesis dan transport elektron. (2)
Beberapa
spesies
mikroba
memiliki
kemampuan untuk hidup dan berkembang biak di
lingkungan yang tercemar logam berat. Mikroba
tersebut pada umumnya mempunyai struktur
intrinsik tertentu untuk bertahan hidup antara lain
dengan pengikatan logam di dinding selnya
ataupun malakukan translokasi dan transformasi
ion logam tersebut. Struktur intrinsik yang dimiliki
tersebut antara lain berupa lapisan ekstraseluler,
membran polisakharida dan dinding sel yang
impermiabel. (3)
Dewasa ini, teknik bioremediasi sering
diterapkan untuk membersihkan lingkungan dari
pencemaran yang ditimbulkan oleh logam berat,
hidrokarbon, pestisida maupun zat radioaktif.
Bioremediasi
adalah
proses
pembersihan
lingkungan
dad
bahan
pencemar
dengan
menggunakan
material biologis antara lain
tumbuhan
maupun
mikroba.
Beberapa
keunggulannya antara lain ramah lingkungan,
mampu
membersihkan
pencemar
dalam
konsentrasi rendah dan mengurangi penggunaan
bahan kimia sebagai koagulan. (4)
Dari uraian diatas, mikroba mempunyai
peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai
teknologi altematif dalam remediasi radionuklida
di lingkungan perairan.
Bioremediasi adalah
proses pembersihan kembali lingkungan dari bahan
pencemar dengan menggunakan agen biologi
antara
lain
tumbuhan
dan
mikrobia.
Keunggulannya antara lain periode hidupnya relatif
singkat, dapat diproduksi dalam jumlah yang besar
dalam waktu yang singkat, aktivitas / kinerjanya
dapat diatur, hal ini disebabkan karena mikroba
lebih sensitif terhadap keberadaan ion logam berat
di lingkungan.
Beberapa contoh spesies bakteri yang dapat
digunakan untuk bioremediasi unsur pencemar
tertentu, disajikan pada Tabel I. (5)

Salah
satu
mikroba
yang
sering
dimanfaatkan dalam bioremediasi perairan yang
mengandung logam berat adalah bakteri.
Jenis
bakteri tertentu yang sudah beradaptasi di
lingkungan yang mengandung logam berat akan
mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada
efek toksik yang ditimbulkan oleh keberadaan jenis
logam berat yang sarna. Menurut Atlas dan Bartha
tahun 1993, bakteri yang resisten terhadap logam
berat memiliki mekanisme untuk bertahan hidup
antara
lain
berupa
proses
bioakumulasi,
biopresipitasi, methylasi dan bioreduksi.
Bioremediasi logam berat oleh mikroba
adalah proses pengubahan molekul atau ion logam
sehingga yang semula bersifat toksis menjadi
berkurang kadar toksisitasnya.
Dad hasil
penelitian, terdapat beberapa jenis bakteri yang
memiliki mekanisme khusus untuk dapat bertahan
hidup di lingkungan yang mengandung uranium.
Beberapa contoh mekanisme yang dimiliki oleh
bakteri yaitu dengan mereduksi uranium (VI)
menjadi uranium (IV) oleh Clostridium sp.dan
Desulfovibrio sp. (6)
Dalam penelitian
terdahulu,
telah
dilakukan isolasi dan identifikasi bakted dari
limbah uranium cair, fasa air aktivitas rendah (
radioaktivitas a < 0,01 Bq/ml) telah berhasil
diperoleh 7 isolat bakteri (dengan kode bul- I
sampai dengan bul-7) yang mampu tumbuh dan
toleran terhadap kondisi tersebut. Dari ketujuh
isolat yang didapatkan dapat dipilih 3 isolat bakteri
(bull, buB dan bul6) yang memiliki rerata
pertumbuhan
tertinggi (harga Jl > 0,06); dan
bardasarkan hasil identifikasf bakteri dengan
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metode matching profile dapat disimpulkan bahwa
bateri yang dijumpai tersebut dari genus
Pseudomonas dan Bacillus.(7) Untuk mengetahui
kemampuannya dalam menurunkan konsentrasi
uranium di lingkungan maka dalam penelitian
lanjutan
ini
ditakukan
pengujian
dengan
menumbuhkan bacteria tersebut dalam air dengan
konsentarsi uranium tertentu.
Tujuan
penelitian
ini yaitu
untuk
mendapatkan data efisiensi penurunan konsentrasi
uranium dalam proses bioremediasi menggunakan
bacteria hasil isolasi dari limbah radioaktif cair
aktivitas rendah.

TAT A KERJA
Bahan Yang Diperlukan
Bahan yang
diperlukan
antara
lain
alumunium foil, alkohol, H202, reagen oksidase,
kertas coklat, kapas dan spiritus. Media yang
digunakan: medium SBS yang ditambah uranil
nitrat U02(N03h.6H20,
nutrient broth (oxoid),
nutrien agar, medium uji fisiologis : glukosa,
laktosa, maltosa, mannitol, KN03, medium Sulfur
Indol Motility (SIM), medium Simmon Citrat agar,
medium Tripple Sugar Iron (TSI), medium Urea
Agar Base, gelatin, medium Me Conkay, medium
Blood Agar, medium Nitrat cairo

c)

Pembuatan medium untuk peremajaan kultur
mikrobia : medium yang digunakan untuk
penyimpanan kultur mikrobia adalah medium
nutrient agar yang ditambah uranit nitrat J 0
mg/1.

2. Prosedur penelitian
a). Isolasi, seleksi dan identifikasi mikrobia
telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.
Isolasi bacteria diambil dari limbah uranium
cair aktivitas rendah dan telah didapatkan tujuh
buah isolate dengan kode bul- J sampai dengan
bul-7. Setelah dilakukan seleksi kecepatan
pertumbuhan spesifiknya (11) diperoleh tiga isolat
yang memiliki harga 11 terbesar yaitu bul-I, bul-3
dan bul-7.
Untuk identifikasi genus bakteri dilakukan
pengujian sifat-sifat fisiologis yang meliputi.
kemampuan bakteri untuk memfermentasi glukosa,
laktosa,
mannitol,
maltosa,
sacharosa,
pembentukan indol, motilitas bakteri, pengujian
katalase, hidrolisis urea, pengujian penggunaan
sitrat sebagai sumber karbon, pembentukan nitrit
(reduksi nitrat), pengujian oksidase, pencairan
gelatin, pengujian fermentasi
glukosa OF,
pertumbuhan pada medium BCA, uji amylase dan
pertumbuhan di nutrien egg yolk.
b). Pengujian Kemampuan Isolat Terpilih

Peralatan Yang Digunakan

1. Pengukuran pertumbuhan isolat terpilih

Alat yang digunakan dalam penelitian Inl
antara lain tabung reaksi (Pyrex), pipet ukur
dengan volume I ml, 5 ml, 10 ml, propipet, cawan
petri (Pyrex), erlenmeyer (Pyrex), gelas ukur
(Pyrex), timbangan semi kasar (Ohaus), kuvet, ose,
otoklaf (Hirayana), spektrofotometer (Spectronic),
inkubator shaker (Stuart scientific), sentrifuge,
inkubator (Memmert) , oven (Memmert), vortex
(Theirmolin).

Isolat bakteri terpitih yang berumur 24 jam.
diinokulasikan ke dalam medium SBS cair y,m('
mengandung 40 mg/I uranium.
Pengukuran
pertumbuhan dengan menimbang biomassa bakteri
dan pengukuran secara spektrofotometrik pada
panjang gelombang 600 nm pada jam ke 0 sampai
dengan ke 54 dengan interval waktu 6 jam.
Parameter pertumbuhan yang ditentukan adalah :

Cara Kerja

n=

1. Persiapan
a)

b)

a). jumlah generasi (n)

Sterilisasi alat-alat gelas dan media:
alat,
bahan dan media yang akan digunakan
disterilisasi
terlebih
dahulu
dengan
menggunakan Otoklaf merk Hirayana pada
tekanan I atm, temperatur 1210 C selama J 5
men it.
Pembuatan medium untuk isolasi mikrobia :
medium yang digunakan adalah medium SBS
cair ditambah uranit nitrat J 0 109/I, medium
SBS agar ditambah uranil nitrat 10 109/I,
aquades steril.

log Nt - log No
n

n

nn

_

0,301
b) Konstanta kecepatan rerata pertumbuhan (k)
k=n/t
log Nt - log No
n

= __

n __ n

n

__ n

_

0,301 t
c). Waktu generasi (g)
g = 11k
d). Konstanta kecepatan pertumbuhan spesifik
log Nt - log No
11

=

n

__ n
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Keterangan :
t = waktu inkubasi
Nt = populasi bakteri pada waktu t
No = populasi bakteri awal
2. Pengukuran reduksi konsentrasi uranium
Pengukuran reduksi konsentrasi uranium
dilakukan dengan menumbuhkan isolat bakteri
dalam medium SBS cair 40 mg/I uranium.
Medium yang mengandung bakteri disetrifuge
dengan kecepatan 6000 rpm dalam waktu I0 menit
untuk memisahkan sel bakteri dan mediumnya.
Supernatan dimasukkanAktifitas
keyanl!;
dalam
dan
Suhu
terdeteksi
diukur
Warna
a botol flakon
diukur konsentrasi uraniumnya menggunakan
Spektrofotometer.

Mochd. Yazjd

Pengolahan Limbah Radioaktif PT APB-BA TAN,
yang mengandung 50 mg/I uranium. Tujuan
pengambilan isolat bakteri dari Iimbah ini adalah
untuk mendapatkan isolat yang dapat tumbuh baik
( adaptif ) di Iingkungan yang mengandung
uranium. Pada waktu isolasi bakteri dilakukan
pengamatan warna, suhu, pH dan aktifitas limbah
tersebut. Dari hasil pengamatan didapatkan data
sebagai berikut :
Tabel 1. Beberapa Parameter Limbah Cair Yang
Diukur
Parameter
pH

IIterdeteksi
29
8Tidak 2 1
Tidak
28
Bening
Bening
Ulangan
Ulangan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Isolat bakteri yang digunakan pada
penelitian, diisolasi dari Iimbah uranium cair
aktivitas rendah yang berada di Laboratorium
Tabel 2. Morfologi koloni, sifat pengecatan Gram dan bentuk sel isolat bakteri pada medium SBS
padat dan 10 mg/I uranil nitrat
convex
confex
Krem
Krem
Putih
Low
Crenate
Undulate
Low
Circular
Undulate
Isolat
Isolat3
Curled
Circular
Isolat?
Isolat
Crenate
Low
Circular
Effuse
Isolat
Effuse
convex
confex
62btg
Putih
interlaced
Filamentous
Undulate
qranular
Isolat
qranular
Low
Ciliate
Circular
45
pendek
kuninQ
putih
putih
batanQ
batanQ
batanQ
Opaque
Coarsely
granular
Coarsely
Coarsely
Finely
Finely
(-)
(-)spora
(+)spora
(-)
berspora
(+)
(-)
btg
spora
Wavy
batang
Morfologi (-)
lsolat
1
Bentuk

qranular
pendek

Tabel 3. Pertumbuhan pada kultur tegak dan kultur miring
tegak
miring
Pertumbuha

echinulate
echinulate
Isolat
Isolat
villous
echinulate
Bead
echinulate
352647
Isolat
chinulate
filiform
fillifarm
filliform
spreding
beaded
echinulate
Isolat 1

Pertumbuhan bakteri di medium SSS cair
ditunjukkan dengan perubahan kekeruhan medium.
Isolasi dilakukan dengan menginokulasi medium

Prosiding
Pustek Akselerator

SSS cair
pada medium SSS padat yang
mengandung 10 mg/! uranil nitrat. Isolat bakteri
yang tumbuh adalah isolat yang resisten pada
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uranil nitrat.. Isolat bakteri diamati
bentuk
morfologi koloni, bentuk sel dan sifat pengecatan
gram. Dari hasil isolasi didapatkan 7 isolat bakteri.
Selain pengamatan morfologi koloni juga
dilakukan pengamatan pertumbuhan pada agar
tegak dan miring. Hasil pengamatannya sebagai
berikut :
Isolat bakteri ditumbuhkan pada medium
SBS cair dengan konsentrasi uranium bervariasi (
0, 20 mg/I , 40 mg/I , 80 mg/I dan 100 mg/I )
selama 96 jam. Dari pengukuran 00 semua isolat
bakteri , dihitung 11 (rata-rata pertumbuhan
eksponensial)
untuk mengetahui rata -rata
pertumbuhan bakteri di konsentrasi uranium yang
berbeda. Dari penghitungan 11 semua isolat bakteri
selengkapnya disajikan pada Gambar 1
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Gambar 1. Grafik 11 isolat bakteri pada konsentrasi
uranil nitrat yang berbeda (0, 20 mg/I ,
40 mg/I, 80 mg/I dan 100 mg/I )
Pad a gambar I dapat dilihat bahwa di dalam
medium dengan konsentrasi uranium yang berbeda
isolat bakteri ternate memiliki harga 11 yang
berbeda-beda pula. Selain itu, terlihat pula
pertumbuhan isolat
bakteri pada awalnya
meningkat dengan penambahan uranium sampai
dengan konsentrasi tertentu. Isolat 1,2,3 rata-rata
pertumbuhan
bakteri akan meningkat dari
konsentrasi 0, 20 sampai dengan 40 mg/I
sedangkan untuk isolat 4,5, 6, dan 7 rata-rata
pertumbuhan
bakterinya
meningkat
hingga
konsentrasi 20 mg/1. Keadaan ini dapat terjadi
karena isolat bakteri berasal dari limbah uranium
cair aktivitas rendah sehingga bakteria tersebut
telah beradaptasi di dalam kondisi tersebut.
Dari hasil penelitian tentang pengaruh
keberadaan logam berat di lingkungan terhadap sel
mikrobia, didapatkan bahwa mikroorganisme
(khamir, jamur, algae dan bakteri ) dapat
melakukan reduksi ion logam secara enzimatis
walaupun ion logam tersebut tidak berperan
sebagai aseptor elektron terakhir. Vakuola dari
khamir, bakteri, jamur dan alga memiliki gen
polyphospatkinase
yang
diaktifkan
dengan

l/9

keberadaan ion phospat hasil pemecahan ATP -+
ADP + P. Gen polyphospatkinase yang aktif akan
mengkode
pembentukan
Polyphospat
yang
merupakan senyawa dengan berat molekul rendah
yang terdapat pada granula bakteri. Polyphospat
didegradasi
membentuk
ion phospat yang
digunakan untuk pengikatan logam berat. ion
uranyl (UO/+) yang ada di dalam lanitan dan akan
diikat oleh phospat dari polyphospat dan direduksi
menjadi UOzHP. Hasil reduksi berupa komplek
uranyl phospat akan terikat di bagian luar sel (
http://www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya
).
Adanya pembentukan komplek uranyl phospat
akan mengurangi keberadaan ion uranyl sehingga
toksisitas dalam larutan berkurang, sehingga akan
memungkinkan
bakteri untuk tumbuh dan
berkembang biak di lingkungan terse but.
Disamping itu, kristal uranil nitrat yang
digunakan untuk penelitian ini mengandung
pengotor antara lain Ca (0,4 %), Fe (0,1%), K
(0,5%), Na (0,5%) dan garam U (6%). Penambahan
kristal uranil nitrat akan menambah keberadaan
unsur logam (Ca, Fe, K dan Na) dalam medium.
Keempat unsur pengotor (Ca, Fe, K dan Na)
merupakan unsur logam yang terdapat dalam tubuh
organisme dan digunakan untuk
metabolisme
dalam hidupnya.
Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa pada
konsentrasi uranium 40 dan 80 mg/I isolat bakteri
mengalami penurunan 11. Bila konsentrasinya terus
dinaikkan sampai dengan 100 mg/I akan terlihat
penurunan 11 bakteri dan beberapa
isolat
menunjukkan kematian. Hal ini disebabkan karena
uranium
memiliki
efek
toksik
bagi
mikroorganisme. Kehadiran ion uranium sebagai
logam berat dalam larutan akan mengganggu
metabolisme sitrat, reaksi enzimatis dan jika
konsentrasinya tinggi dapat menyebabkan kematian
sel mikrobia. (4)
Bakteria yang tumbuh di medium yang
mengandung uranium adalah bakteria yang telah
mampu beradaptasi
pada kondisi tersebut.
Pemilihan isolat bacteria didasarkan pada bakteri
yang memiliki rata-rata 11 yang stabil disemua
konsentrasi yaitu isolat I, 3 dan 6. Ketiga isolat ini
memiliki rata-rata pertumbuhan yang bagus hingga
konsentrasi 80 mg/I dan 100 mg/I dibandingkan
dengan isolat 2, 4, 5, 7 yang memiliki rata-rata
pertumbuhan
bagus pada awalnya hingga
konsentrasi 20 dan 40 mg/I tetapi pada konsentrasi
80 dan 100 mg/I rata-rata pertumbuhannya (11)
menurun bahkan untuk isolat 4, 5 dan 7 memiliki 11
yang kecil. Dari ketiga isolat yang terpilih tersebut
dilakukan
pengujian
kemampuannya
dalam
penurunan konsentrasi uranium di dalam larutan.
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Tabel3.

-++
Isolat 36
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Karakterisasi Isolat bakteri 1, 3, 6

- +Isolat 1+

-

Pengujian
siCat fisiologi
Pembentukan
Nitrat
Glukosa
Sitrat
Medium
BCA indol

Pendugaan genus isolat bakteri terpilih
dilakukan dengan melakukan pengujian sifat - sifat
fisiologis bakteri dan pengecatan gram untuk
melihat sifat gram dan bentuk selnya. Oari hasil
pengujian sifat fisiologis, pengecatan gram dan
bentuk sel, pengelompokkan
genus bakteri
didasarkan
pada
Bergeys
Determinative
Bacteriology edisi sembilan. Hasil pengujian sifat
fisiologis tersebut disajikan pada Tabel 3.

dan O2 dengan enzim katalase. Yang membedakan
dari kedua isolat ini adalah sifat reaksi oksidase
dan warna isolat bakteri. Reaksi oksidase
digunakan untuk mengetahui adanya sitokrom
oksidase yang digunakan untuk membuktikan
bakteri tersebut menggunakan oksigen sebagai
aseptor elektron terakhir pada sistem respirasinya.
Isolat ] memiliki warna koloni bakteri kuning dan
isolat 3 mempunyai warn a koloni bakteri hijau
biru. Bentuk sel keduanya berupa batang dan
bersifat gram negatif. (4,5) Oari hasi! pengujian
tersebut maka isolat I dan 3 diduga mirip dengan
genus Pseudomonas.

Genus Pseudomonas yang memiliki karakter
kunci bentuk selnya lurus atau batang bengkok,
sifat gram negatif, bersifat motil dengan satu atau
beberapa flagela yang terletak di ujung, bersifat
aerobik menggunakan 02 sebagai aseptor elektron
terakhir tetapi ada yang dapat mereduksi nitrat
sebagai aseptor elektron altematif dibawah kondisi
anaerob, oksidasenya dapat positif atau negatif dan
katalase positif. Isolat ] dan 3 memiliki
karakteristik sifat fisiologi yang hampir sarna,
keduanya mampu memfermentasi glukosa, bersifat
motil yang ditunjukkan dengan adanya perambatan
pada medium SIM, dapat mereduksi nitrat dan
menghasilkan nitrit yang ditunjukkan dengan
wama merah pada medium nitrat agar yang diberi
larutan A dan larutan B, katalase bersifat positif
yang berarti dapat mengubah H202 manjadi H20
Prosidlng
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Isolat 6 memiliki bentuk sel batang lurus,
bersifat gram positif, membentuk endospora dan
bersifat motif yang ditunjukkan dengan perambatan
pada medium SIM dengan flagela yang bersifat
peritrik, pada kultur cair bersifat aerob karena
tumbuh di bagian permukaan, katalase positif
mengubah H202 menjadi H20 dan O2 dengan
enzim katalase
dan bersifat khemoorganotrof
karena dapat melakukan fermentasi pada glukosa,
mannitol, maltosa, saecharosa
dan laktosa.
Karakter kunei dari genus Bacillus adalah sel
bakteri berbentuk batang
lurus, gram positif,
membentuk endospora, bersifat khemoorganotrof
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dan katalase positif. (4.6)
Dari hasil pengujian
tersebut maka isolat 6 diduga mirip dengan genus
Bacillus.
Isolat bakteri yang mampu tumbuh baik di
medium yang mengandung uranilum diasumsikan
dapat mengurangi konsentrasinya di dalam medium
tersebut sehingga pada percobaan ini digunakan
isolat I, 3 dan 6. Konsentrasi yang digunakan
untuk percobaan ini adalah konsentrasi yang
memungkinkan isolat bakteri terpilih dapat tumbuh
dengan baik yaitu 40 mg/I uranium.
Dari hasil ANA VA didapatkan perbedaan
yang signifikan antara konsentrasi uranium sisa
dalam medium pada kontrol (tanpa bakteri) dan
perlakuan (dengan bakteri) di semua waktu
inkubasi. Perbedaan yang paling signifikan terjadi
pada saat waktu inkubasi 6 jam. Adapun data hasil
pengujian isolat bakteri bul-1 yang meliputi
konsentrasi uranium sisa dalam medium
dan
biomassa pertumbuhan bakteri disaJikan pada
Gambar 2

pada jam ke 6 adalah
kering isolat bakteri.
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Pengujian pengurangan konsentrasi uranium
pada medium oleh isolat bakteri bul-6 disajikan
pada Gambar 4
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Gambar 2. Konsentrasi uranium sisa (mg/l) dalam
medium dan biomassa (Bm) isolat
bakteri bul-/
Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa
pengurangan konsentrasi uranium paling besar
terjadi padajam ke 6. Uranium sisa padajam ke 0
adalah 27,0 mg/l, kemudian pada jam ke-6 turun
menjadi adalah 5,8 mg/1. Uranium yang diikat oleh
sel bakteri adalah 21,2 mg/I dan biomassa bakteri
pada jam ke 6 adalah 1,0 mg/ml, sehingga
pengikatan oleh sel bakteri pada jam ke 6 adalah
21,2 mg uranium per gram biomassa bakteri.
Sedangkan
hasil
pengujian
isolat
bul-3
selengkapnya disajikan pada Gambar 3.
Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa
konsentrasi uranium jam ke 0 adalah 28,5 mgJI dan
pad a jam ke 6 menurun sampai dengan 2,43 mg/1.
Biomassa bakteri meningkat dengan bertambahnya
waktu inkubasi yaitu pada saat jam ke 6 sebesar
0,687 mg/ml. Pengikatan uranium oleh sel bakteri

4. Konsentrasi uranium sisa (mg/l) dan
biomassa isolat
bakteri bul- 6
(mg/ml)

Pada isolat bakteri 6, konsentrasi uranium
pada jam ke 0 adalah 25,6 mg/I. Setelah
dimasukkan sel bakteri konsentrasi uranium pada
jam ke 6 menjadi 12,1 mg/I. Uranium yang diikat
oleh sel bakteri adalah 13,5 mg/1. Biomassa bakteri
padajam ke 6 adalah 0,7 mg/ml. berarti pengikatan
uranium yang dilakukan oleh bakteri sebesar 19,2
mg per gram berat kering .
Dari data tersebut di atas mengindikasikan
bahwa isolat bakteria yang terpilih kemungkinan
dapat digunakan sebagai agen bioremediasi karena
mampu tumbuh dengan baik pada medium SBS
cair dan sekaligus dapat menurunkan konsentrasi
uranium di dalam medium tersebut.
Efisiensi
pengurangannya untuk Pseudomonas pada isolat
satu sebesar 78,51 %, dan pada isolat tiga sebesar
91,47 % , sedangkan untuk Bacillus pada isolat
enam effisiensinya 52,73%.
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
ini, dapat diambil kesimpulan bahwa

6. SCLENSKA,
S & POBELL
,.Bacterial
Communities in Uranium Mining Waste Piles
and Their Interaction with Heavy Metals. http :
www.nonukes.org/nf!l.hlm

I. Telah didapatkan 7 isolat bacteria dari limbah
uranium aktivitas rendah dan terpilih 3 isolat
yang memiliki f.! terbesar.
Dari hasil
karakterisasi dan identifikasi diduga isolat 1
dan 3 merupakan anggota genus Pseudomonas
sedangkan isolat 3 diduga anggota dari genus
Bacillus

7. M.YAZID & ZAINUL ARIFIN., Isolasi dan
Identifikasi
Bakteria
Untuk
Remediasi
Radionuklida Uranium di dalam Lingkungan,
Prosiding Pertemuan dan Presentasi IImiah
Penelitian Dasar IImu Pengetahuan
dan
Teknologi Nuklir, BAT AN YOGYAKARTA
(2006), hal 41 - 47

2. Isolat bakteria yang terpilih kemungkinan dapat
digunakan
sebagai
agen
bioremediasi
radionuklida uranium di lingkungan.

TANYAJAWAB

3. Efisiensi pengikatan uranium oleh bacteria
genus Pseudomonas pada isolat satu sebesar
78,51 %, dan pada isolat tiga sebesar 91,47 %,
sedangkan untuk Bacillus pada isolat enam
effisiensinya 52,73%.

Sunardjo
Bagaimana
cara
mengkondisikan
bakteri
sehingga dapat di manfaatkan untuk mengikat
uranium
M. Yazid

DAFTAR

• Cara pengkondisian bakteri antara lain dipilih
bakteri yang telah mengalami adaptasi di
lingkungan yang mengandung
uranium.
Selain
itu juga
dengan
mengurangi
kompetitor agar pertumbuhannya menjadi
lebih optimal.
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