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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proses Pembuatan Batik 

Teknik membuat batik adalah proses-proses pekerjaan dari permulaan yaitu 

dari bahan mori batik sampai menjadi kain batik (Susanto &. Sewan, 1980). 

Pengerjaan dari mori batik menjadi kain batik dibagi menjadi 2 proses yaitu proses 

persiapan dan proses pembuatan batik. Proses persiapan merupakan rangkaian 

pengerjaan pada mori sehingga menjadi kain yang siap untuk dibuat batik. Pekerjaan 

persiapan ini meliputi Nggirah (mencuci) atau Ngetel, Nganji (menganji), Ngemplong 

(setrika, kalander). Proses pembuatan batik merupakan pengerjaan dalam pembuatan 

batik sebenarnya (Nurdalia, 2006). 

Garis besar tahap proses pembuatan kain batik adalah sebagai berikut: 

(Nurdalia, 2006) 

a. Perlekatan Lilin Batik 

Lilin batik berfungsi seagai resist (menolak) terhadap warna yang diberikan 

pada kain pengerjaan berikutnya. Perlekatan lilin pada kain untuk membuat motif 

batik yang dikehendaki, dengan cara di capkan menggunakan canting cap. Agar dapat 

dituliskan pada batik, maka lilin batik perlu dipanaskan dahulu pada suhu ± 60
0
-70

0
C. 

b. Pewarnaan Batik 

Pewarnaan dapat berupa pekerjaan mencelup, coletan atau lukisan (painting). 

Pencelupan adalah suatu proses pemasukan zat warna kedalam serat-serat bahan 

5 
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tekstil, sehingga diperoleh warna yang tahan luntur. Zat warna yang dipakai dapat 

berupa zat warna alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau zat warna sintetis. 

Zat warna yang banyak dipakai sebagai pewarna pada pembuatan batik adalah 

Naptol, sebagai warna soga, wedelan dan warna-warna lain. Pekerjaan mencelup 

dengan Naptol, mengatur kain yang sudah dicelup (mengatuskan kain), 

membangkitkan warna dengan larutan garam diazo, mencuci atau membilas kain 

yang telah selesai dicelup. 

c. Penghilangan Lilin 

Penghilangan lilin batik merupakan pekerjaan penghilangan sebagian pada 

tempat-tempat tertentu dengan cara ngerok (ngerik) atau menghilangkan secara 

keseluruhan dengan cara “melorod” (disebut juga: Nglorod, ngebyok, mbabar). 

2.3.1 Persiapan Lilin Batik dan Kain 

Pada proses persiapan lilin batik dan kain, jenis pencemaran yang dihasilkan 

adalah pencemaran udara oleh uap hidrokarbon dari lilin batik yang dipanaskan dan 

gas buang yang berupa CO dan CO2 dari bahan bakar minyak tanah pada kompor 

pemanas. Persiapan kain batik meliputi penyediaan mori, penghilangan kanji, 

pengelantangan, penganjian tipis, penghalusan permukaan mori dan pemolaan. Jenis 

pencemaran dari proses tersebut adalah limbah cair yang mengandung zat-zat hasil 

proses seperti, kanji dan zat finishing lainnya, Turkeys Red Oil (TRO), minyak 

kacang, soda abu dan kanji (Darmiyanti, 2002). 
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2.3.2 Proses Pembatikan 

Jenis pencemarannya adalah uap hidrokarbon dari lilin batik yang dipanaskan 

dan gas buang dari bahan bajar minyak tanah, berupa CO dan CO2 (Darmiyanti, 

2002). 

2.3.3 Proses Pewarnaan 

Proses pewarnaan dapat dilakukan dengan cara pencelupan dan atau dengan 

cara coletan yang masing-masing dilakukan pada suhu kamar. Zat warna yang sering 

digunakan dalam pewarnaan batik tercantum pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Zat warna dan zat pembantu untuk pewana batik 

Zat Warna Zat-zat Kimia 

Naphtol Zat warna naphtol, garam naphtol, kostik 

soda, TRO, kanji 

Indigosol Zat warna indigosol, natrium nitrit, asam 

klorida, asam sulfat, zat pembasah, kanji 

Reaktif Zat warna reaktif, garam dapur, soda 

abu, natrium silikat, zat pembasah, zat 

aktif kation, kanji 

Soga alam Zat warna alam, kapur, tawas, zat aktif 

kation, kanji 

Indanthren Zat warna indanthrene, kostik soda, 

natrium hidrosufit, zat pembasah, garam 

dapur, hidrogen peroksida, asam asetat, 

kanji 
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Rapid Zat warna rapid, kostik soda, kanji 

Nila Zat warna nila/indigo, tanjung/tetes, abu 

seng, kapur, kanji 

Sumber: Sulaeman (1994) 

Zat pewarna yang digunakan pada batik di salah satu industri rumahan di 

Sokaraja, Banyumas yaitu naphtol, garam dan indigosol. Diantaranya yang digunakan 

adalah naphtol BO untuk menghasilkan warna merah tua dan sedang, AS untuk 

merah muda, BO+ASG untuk warna hitam, dan ASG+91 untuk warna coklat. 

Indigosol menggunakan 1.B untuk menghasillan warna hijau, dan 40.B untuk 

menghasilkan warna biru. 

2.2 Limbah Cair 

Air limbah (waste water) adalah air buangan dari masyarakat, rumah tangga, 

industry, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya (Sutapa, 1999). Di dalam 

limbah cair terkandung zat-zat pencemar dengan konsentrasi tertentu yang bila 

dimasukkan ke badan air dapat mengubah kualitas airnya. Kualitas air merupakan 

pencerminan kandungan konsentrasi makhluk hidup, energi, zat-zat atau komponen 

lain yang ada dalam air. Limbah cair mempunyai efek negatif bagi lingkungan karena 

mengandung zat-zat beracun yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan 

kehidupan makhluk hidup yang terdapat didalamnya ( Milasari & Ariyani, 2010). 
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Karakteristik kimia bahan organik dalam limbah cair adalah sebagai berikut 

(Milasari & Ariyani, 2010): 

a. Protein 

Protein merupakan bagian yang penting dari makhluk hidup, termasuk di 

dalamnya tanaman dan hewan bersel satu. Protein mengandung karbon, hydrogen dan 

oksigen yang mempunyai bobot molekul sangat tinggi. Struktur kimianya sangat 

kompleks dan tidak stabil serta mudah terurai, sebagian ada yang larut dalam air 

tetapi ada yang tidak. Susunan protein sangat majemuk dan terdiri dari beribu-ribu 

asam amino dan merupakan bahan pembentuk sel dan inti sel. Di dalam limbah cair, 

protein merupakan unsur penyebab bau, karena adanya proses pembusukan dan 

penguraian oleh bakteri. 

b. Karbohidrat  

Karbohidrat antara lain: gula, pati, selulosa dan benang-bennag kayu terdiri 

dari unsur C, H, dan O. Gula dalam limbah cair cenderung terdekomposisi oleh enzim 

dari bakteri-bakteri tertentu dan ragi menghasilkan alkohol dan gas CO2 melalui 

fermentasi. Fermentasi merupakan proses penguraian metabolik dari bahan organik 

oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi dan gas yang berlangsung dalam 

kondisi anaerobik. Metabolisme merupakan peristiwa pembentukan dan penguraian 

zat di dalam diri makhluk hidup yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Pati 

merupakan salah satu karbohidrat yang relatif lebih stabil, tetapi dapat diubah 

menjadi gula oleh aktivitas bakteri. Selulosa merupakan salah satu karbohidrat yang 
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paling tahan terhadap dekomposisi atau penguraian oleh bakteri. Keberadaan 

karbohidrat dalam limbah cair mengakibatkan bau busuk dan turunnya oksigen 

terlarut sehingga dapat mengganggu kehidupan biota air. 

c. Minyak dan lemak 

Minyak adalah lemak yang bersifat cair. Keduanya mempunyai komponen 

utama karbon dan hydrogen yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Bahan-bahan 

tersebut banyak terdapat pada makanan, hewan manusia dan bahkan ada dalam 

tumbuh-tumbuhan sebagai minyak nabati. Sifat lainnya adalah relatif stabil dan tidak 

mudah terdekomposisi oleh bakteri. 

d. COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi 

senyawa organik secara kimiawi. Hasil analisis COD menunjukkan kandungan 

senyawa organik yang terdapat dalam limbah. 

e. BOD (Biological Oxygen Demand) 

BOD adalah jumlah kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme 

untuk mengoksidasi senyawa organik yang ada dalam limbah. Hasil analisa BOD 

menunjukkan besarnya kandungan senyawa organik yang dapat terdegradasi. 

f. Fenol 

Fenol merupakan bahan organik yang mempunyai sifat larut dalam air. Bahan 

ini dalam air dapat menyebabkan iritasi yang kuat, racun terhadap kulit dan dapat 

menyebabkan gangguan terhadap tenggorokan. Toleransi pengolahan untuk air 

limbah industri adalah 5000 mg/L, bila melebihi akan sulit untuk diuraikan secara 
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biologis. Toleransi maksimum untuk air limbah adalah 2 mg/L (Metcalf & Eddy, 

2004). 

2.3 Karakteristik Limbah Batik 

Dalam pembuatan batik, dari proses awal hingga proses penyempurnaan 

diindikasikan menggunakan bahan kimia yang mengandung unsur logam berat, 

sehingga bahan buangannya juga masih mengandung unsur logam berat tersebut. 

Apabila bahan buangan tersebut tidak diolah dengan baik, maka bahan buangan 

tersebut dapat mencemari lingkungan (Sasongko & Tresna, 2010).  

Karakteristik limbah batik adalah meliputi: (i) karakteristik fisika yang terdiri 

atas warna, bau, zat padat tersuspensi, temperatur, dan (ii) karakteristik kimia yang 

terdiri atas bahan  organik, anorganik, fenol, sulfur, pH, logam berat, senyawa racun 

(nitrit), dan gas (Muljadi, 2009). Adapun contoh karaketeristik limbah industri batik 

(industri batik cap khas Palembang) disajikan pada Tabel 2.2 (Agustina et al., 2011). 

Tabel 2.2. Karakteristik air limbah pabrik batik  

Parameter  Standar (mg/L) Limbah industri batik (mg/L) 

pH 6-9 6 

COD 150 4.230 

Amoniak total 8 5,47 

Fenol total 0,5 0,008 

TSS 50 535 

Sulfida 0,3 0,040 
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Crom total 1 0,1385 

Besi - 2,0587 

Tembaga - 0,2696 

Seng - 54,7175 

Kadmium - 0,0063 

Timbal - 0,2349 

Sumber: Agustina et al., 2011 

Timbal adalah sebuah unsur yang biasanya ditemukan di dalam batu-batuan, 

tanah, tumbuhan dan hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan pada umumnya 

dalam bentuk garam anorganik yang bersifat kurang larut dalam air. Timbal 

merupakan suatu logam toksik yang bersifat kumulatif, toksisitasnya dibedakan 

menurut organ yang dipengaruhi . Pada sistem hemopoietik dapat memperlambat 

pematangan normal sel darah merah yang menyebabkan anemia, mempengaruhi 

kelangsungan hidup sel darah merah serta menghambat biosintesa haemoglobin.  

Risiko dari keracunan timbal dapat menimbulkan kerusakan pada otak. Penyakit-

penyakit yang timbul sebagai akibat dari keracunan timbal adalah epilepsi, halusinasi, 

kerusakan pada otak besar dan delirium. Timbal yang terlarut dalam darah akan 

berpindah ke sistem urinaria sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan 

pada ginjal. Timbal dapat melewati placenta sehingga dapat menyebabkan kelainan 

pada janin berupa cacat pada bayi dan menimbulkan berat badan lahir rendah serta 
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prematur. Timbal juga dapat menyebabkan kelainan pada fungsi tiroid dengan 

mencegah masuknya iodine (Sudarwin, 2008). 

Kadmium adalah suatu logam putih, mudah dibentuk, lunak dengan warna 

kebiruan. Titik didih relatif rendah (767ºC) membuatnya mudah terbakar, membentuk 

asap kadmium oksida. Kadmium dan bentuk garamnya banyak digunakan pada 

beberapa jenis pabrik untuk proses produksinya. Berbagai organ tubuh dapat 

terpengaruh setelah paparan jangka panjang terhadap kadmium. Organ yang akan 

mengalami gangguan fungsional dini adalah ginjal. Keracunan Cd kronis dapat 

menyebabkan gangguan kardiovaskular dan hipertensi (Sudarwin, 2008). 

2.4 Zat Warna Azo 

Zat warna azo adalah bahan pewarna utama industry tekstil yang tergolong 

bahan kimia yang sulit terdegradasi. Struktur azo sebagai komponen atau senyawa 

azo adalah senyawa organik yang menganduk gugus –N=N˗  terikat pada dua gugus 

lain. Zat warna harus terdiri dari kromofor dan auksokrom. Zat warna golongan azo 

merupakan golongan zat warna yang memiliki kromofor –N=N. Kromofor adalah 

senyawa kimia yang memberikan warna, bukan sebagai zat warna karena kain yang 

terkena pewarna ini akan terwarnai sementara dan tidak permanen. Kromofor akan 

tetap terikat dalam bahan bila radikal yang mengikatnya yaitu auksokrom. Ikatan 

keduanya yang kuat menyebabkan zat warna azo tidak dapat hilang dari perairan 

(Dewi & Lestari, 2010). 

Warna air limbah menunjukkan kualitasnya, air limbah yang baru akan 

berwarna abu-abu dan air limbah yang sudah basi akan berwarna gelap (Mahida, 
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1984). Warna tertentu dapat menunjukkan adanya logam berat yang terkandung 

dalam air buangan (Tinsley & Farnsini, 1991). Warna juga merupakan senyawa yang 

dapat dipergunakan dalam bentuk larutan sehingga penampangnya berwarna. Warna 

air limbah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warna sejati dan warna semu. Warna 

yang disebabkan oleh warna organik yang mudah larut dan beberapa ion logam 

disebut warna sejati, jika air tersebut mengandung kekeruhan atau adanya bahan 

tersuspensi dan juga oleh penyebab warna sejati maka warna tersebut dikatakan 

warna semu dan juga karena adanya bahan-bahan yang tersuspensi yang termasuk 

koloid (Tchobanoglous, 1985). 

Dua jenis pewarna yang sering digunakan dalam proses pewarnaan batik 

yaitu: 

a. Pewarna Naftol 

Pewarna naftol (C10H7OH) termasuk sebagai pewarna azo mempunyai dua 

komponen dasar yaitu asam anilat (anilic acid) dan pembangkit warna yaitu garam 

diazonium. Kedua komponen tersebut bila bergabung akan membentuk senyawa 

berwarna. Agar dapat bersenyawa dengan garam maka naftol yang tidak larut dalam 

air harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk natrium naftolat yang larut dalam air 

menggunakan natrium hidroksida (Laksono et al., 2006). 

Gambar 2.1 Reaksi pembentukan garam natrium naftolat 
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Gambar 2.2 Reaksi pembentukan pewarna naftol 

b. Pewarna rhodamin B 

Zat warna rhodamin B banyak digunakan oleh industri batik. Senyawa ini 

mengandung gugus amino yang bersifat basa dan inti benzene sehingga rhodamin B 

termasuk senyawa yang sulit di degradasi oleh mikroorganisme secara alami. 

Masuknya zat warna rhodamin B dalam perairan merupakan permasalahan 

lingkungan yang serius. Masuknya molekul rhodamin B dalam tubuh manusia dapat 

menimbulkan masalah serius karena dapat menyebabkan kanker hati (Laksono, 

2006). 

Rumus kimia rhodamin B adalah C28H31CN2O3, larut dalam air, etanol namun 

bersifat sangat toksik. Rhodamin B merupakan reaksi antara satu molekul phtalat 

anhidrat atau suksinat anhidrat dengan dua molekul meta-dietilaminophenol seperti 

reaksi pada gambar 2.3 berikut: 
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Gambar 2.2 Reaksi pembentukan rhodamin B 

2.5 Isolasi Bakteri 

Mikrooganisme pada suatu lingkungan alami merupakan populasi campuran 

dari berbagai jenis, baik mikroorganisme pada tanah, air, udara, makanan, maupun 

yang terdapat pada tubuh hewan maupun tumbuhan. Pemisahan bakteri diperlukan 

untuk mengetahui jenis, mempelajari kultural, morfologi, fisiologi, dan karakteristik. 

Teknik pemisahan tersebut disebut isolasi yang disertai dengan pemurnian (Soeroso, 

1999). Bakteri ada yang dapat hidup secara anaerob murni dan akan mati dengan 
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adanya oksigen, ada yang bersifat aerob dan memerlukan oksigen untuk 

metabolismenya. Ada yang bersifat aerob fakultatif yaitu dapat hidup pada kondisi 

anaerob, tapi bila ada oksigen metabolismenya bersifat aerob (Betsy dan Keogh, 

2005). 

Isolasi bakteri merupakan proses pengambilan bakteri dari medium atau 

lingkungan asalnya, dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh 

biakkan atau kultur murni hasil isolasi tersebut. Populasi bakteri dapat diisolasi 

menjadi biakkan atau kultur murni, terdiri dari satu jenis bakteri yang dapat dipelajari 

morfologi, sifat, dan keampuan biokimianya. Dalam memindahkan bakteri dari satu 

tempat ke tempat lain harus menggunakan prosedur aseptik. Aseptik dalam hal ini 

berarti berada di kondisi terkontaminasi karena terdapat mikroorganisme lain yang 

tidak dikehendaki. Teknik aseptik ini sangat penting apabila bekerja denga bakteri, 

selain melindungi laboran juga menghindari kontaminasi mikroorganisme lain 

(Singleton & Sainsbury, 2006).  

Teknik kultur untuk mendapatkan biakkan murni terbagi menjadi tiga macam 

teknik, yaitu.  

a. Cara penuangan (pour plate)  

Isolasi bakteri dengan cara penuangan bertujuan untuk menentukan perkiraan 

jumlah bakteri hidup dalam suatu cairan. Hasil perhitungan jumlah bakteri dengan 

cara penuangan dinyatakan dalam koloni (Irianto, 2012).  
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b. Cara penggoresan (streak)  

Isolasi bakteri dengan cara penggoresan bertujuan membuat garis sebanyak 

mungkin pada permukaan medium pembiakkan, dengan jarum ose yang terlepas pada 

garis-garis tersebut semakin lama semakin sedikit, sehingga pada garis terakhir koloni 

yang terbentuk akan terpisah agak jauh (Irianto, 2012). Cara penggoresan dilakukan 

dengan menuangkan terlebih dahulu medium agar pada cawan petri steril. Jarum ose 

yang digunakan dipanaskan dahulu sehingga memijar, setelah itu disentuhkan pada 

koloni bakteri yang diisolasi, kemudian digoreskan pada medium yang tersedia. 

Menginkubasi selama 2x24 jam pada suhu ruang, lalu melakukan pengamatan 

(Barrow & Feltham, 1993).  

c. Cara penyebaran (spread plate)  

Isolasi bakteri dengan penyebaran serupa dengan isolasi bakteri pada 

penuangan. Hal yang membedakan kedua teknik tersebut adalah teknik penuangan 

suspensi sampel dan medium. Isolasi penyebaran diawali dengan pengenceran 

sampel. Pengenceran sampel dilakukan seperti pada penuangan. Medium yang telah 

dipersiapkan dituangkan seperti pada penuangan. Medium yang telah dipersiapkan 

dituangkan kedalam cawan petri steril tunggu hingga memadat, setelah itu suspensi 

sampel dituangkan di atas permukaaan agar. Penyebaran suspensi sampel dilakukan 

dengan menyebarkan suspensi dengan batang Drugalsky yang telah dipanaskan 

terlebih dahulu (Waluyo, 2007). 
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2.6  Identifikasi Bakteri 

Identifikasi dan determinasi suatu biakkan murni bakteri yang diperoleh dari 

hasil isolasi dapat dilakukan melalui pengamatan ciri-ciri morfologi koloni tersebut 

serta pengujian fisiologi dan biokimianya. Bakteri dapat diidentifikasi dengan 

mengetahui reaksi biokimia tersebut. Debgan menanam bakteri pada medium, maka 

akan diketahui sifat suatu koloni bakteri. Sifat metabolisme bakteri dalam uji 

biokimia dapat dilihat dari interaksi metabolit-metabolit yang dihasilkan dengan 

reagen kimia yang digunakan (Waluyo, 2007). 

Mengidentifikasi suatu bakteri dapat dilakukan dengan mengamati 

karakteristik makroskopis, mikroskopis, dan uji biokimia bakteri tersebut. 

Karakteristik makroskopis yang dapat diamati meliputi bentuk koloni yaitu berbentuk 

titik, bulat, tidak teratur, seperti akar, dan berfilamen atau berbenang, serta kumparan. 

Tepi koloni dapat berbentuk utuh, berombak, berbelah, bergerigi, berbenang, dan 

keriting. Warna koloni terdiri dari keputihan, kekuningan, kemerahan, cokelat, jingga, 

orange, pink, hijau, dan ungu. Elevasi koloni meliputi rata, timbul datar, melengkung, 

dan cembung. Struktur koloninya halus mengkilat, kasar, berkerut, atau kering seperti 

bubuk. Selain itu, ukurannya pun beragam dapat dilakukan denga mengukur diameter 

dari koloni bakteri yang tumbuh (Irianto, 2012).  

Karakterisitik mikroskopis yang diamati meliputi bentuk sel, ukuran sel, dan 

pewarnaan. Bentuk sel bakteri seperti berbentuk batang (basil), bulat (kokus), dan 
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spiral dengan masing-masing kombinasinya. Pengukuran sel bakteri secara 

mikroskopis dapat dilakukan dengan mikrometer. Serta pewarnaan yang dilakukan 

meliputi pewarnaan Gram dan pewarnaan endospore (Cappuccino & Sherman, 1987). 

2.6.1 Ukuran Bakteri 

Ukuran tubuh bakteri sangat kecil, umumnya bentuk tubuh bkteri baru dapat 

dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000x atau lebih. Satuan 

ukuran tubuh bakteri sendiri yaitu micrometer atau micron. Satu micron sama dengan 

1/1000 milimeter (mm). lebar tubuh umumnya antara 1-2 mikron, sedang panjangnya 

antara 2-5 mikron. Bakteri berumur 2-6 jam pada umumnya lebih besar ukurannya 

dari pada bakteri yang berumur lebih dari 24 jam (Pelczar & Chan, 1986). 

Bakteri berbentuk kokus mempunyai diameter 0,5µm adapula yang 

berdiameter 2,5mikron, sedangkan bakteri berbentuk basil mempunyai 0,2-2,0 

mikron. Ukuran-ukuran yang menyimpang dari ukuran tersebut cukup banyak. Oleh 

karena itu,  pengukuran besar ekcilnya bakteri perlu didasarkan pada standar yang 

sama (Waluyo, 2007). 

2.6.2 Bentuk Bakteri 

Sel-sel individu bakteri mempunyai beragam variasi bentuk seperti bola 

(kokus), batang (basil), dan spiral (spirillum). Masing-masing bentuk atau ciri ini 

penting dalam mencirikan morfologi suatu spesies (Pelczar & Chan, 2008). 
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a. Kokus 

Bentuk sel bakteri yang berbentuk bulat seperti bola-bola kecil. Sel bakteri 

yang berbentuk kokus ini muncul dalam beberapa penataan yang khas bergantung 

pada spesiesnya (Pelczar & Chan, 2008). Kokus dibedakan menjadi beberapa 

kelompok, yaitu: monokokus yang berbentuk bola tunggal, diplokokus yang 

membentuk bola bergandengan dua-dua, sarkina berbentuk bola berkelompok empat-

empat menyerupai kubus, streptokokus bentuk bola berkelompok memanjang 

membentuk rantai, dan stafilokokus yang berbentuk bola berkoloni membentuk 

sekelompok sel tidak teratur sehingga mirip dompolan buah anggur (Irianto, 2012). 

b. Basil 

Bentuk sel bakteri yang berbentuk seperti batang dinamakan Basilus. Ujung 

beberapa basilus ada yang tampak persegi, ada yang bundar, dan ada pula yang 

meruncing, atau lancip seperti cerutu. Basilus juga ada yang saling melekat satu 

dengan lainnya, ujung dengan ujung, sehingga memberikan penampilan rantai 

(Pelczar & Chan, 2008). 

Basil dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumah koloni, 

yaitu: monobasil yakni sel bakteri yang berbentuk satu batang tunggal, diplobasil 

yakni sel bakteri berbentuk batang bergandeng dua-dua, dan stretobasil yakni 

berbentuk batang yang bergandeng memanjang membentuk rantai (Irianto, 2012). 
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c. Spiral (Spirillum) 

Bentuk sel bakteri yang berebentuk melilit atau berbengkok-bengkok 

dinamakan spirillum, ada tiga macam bentuk spiral, yaitu: spiral yakni sel bakteri 

yang bentuknya seperti spiral dan tubuhnya kaku, vibrio berbentuk koma dianggap 

sebagai bentuk spiral tak sempurna, serta spirochaeta yakni sel bakteri yang 

berbentuk spiral dan tubuhnya bersifat lentur (Irianto, 2012). 

2.6.3 Pewarnaan Bakteri 

Sebagian besar mikroorganisme tidak berwarna, maka untuk dapat melakukan 

pengamatan di bawah mikroskop cahaya diperlukan pewarnaan mikroorganisme 

dengan menggunakan pewarna. Pewarna mikroorganisme pada dasarnya adalah 

prosedur mewarnai mikroorganisme menggunakan zat warna yang dapat 

menonjolkan struktur tertentu dari mikroorganisme. Sebelum mikroorganisme dapat 

diwarnai, mikroorganisme tersebut harus terlebih dahulu difiksasi agar terikat pada 

kaca objek. Tanpa adanya fiksasi, maka pemberian zat warna dengan air mengalir 

dapat menyebabkan mikroorganisme ikut tercuci (Brown, 2005). 

Pewarnaan diferensial menggunakan lebih dari satu pewarna dan memiliki 

reaksi yang berbeda untuk setiap bakteri, sehingga digunakan untuk membedakan 

bakteri. Pewarna diferensial yang sering digunakan adalah pewarna Gram. Pewarna 

Gram mampu membedakan dua kelompok besar bakteri, yaitu Gram positif fan Gram 

negative. Pada pewarnaan Gram, bakteri yang telah difiksasi dengan panas dapat 
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membentuk noda pada kaca objek diwarnai dengan pewarna basa yaitu Kristal ungu. 

Karena warna ungu memenuhi semua sel, maka pewarnaan ini disebut pewarnaan 

primer. Selanjutnya pewarna dicuci dan pada noda specimen ditetesi iodine yang 

merupakan mordant (penajam). Setelah iodin dicuci, baik bakteri Gram positif 

maupun Gram negatif tampak berwarna ungu. Selanjutnya noda specimen dicuci 

dengan alkohol yang merupakan senyawa peluntur warna yang pada spesies bakteri 

tertentu dapat menghilangkan warna ungu dari sel. Setelah alkohol dicuci noda 

spesimen diwarnai kembali dengan safranin yang merupakan pewarna basa berwarna 

merah. Bakteri yang tetap berwarna ungu digolongkan ke dalam Gram positif, 

sedangkan bakteri yang berwarna merah digolongkan ke dalam Gram negative. 

Perbedaan warn anatara bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif disebabkan 

oleh adanya perbedaan struktur pada dinding selnya. Dinding bakteri gram positif 

banyak mengandung lipoposakarida. Kompleks Kristal ungu-iodin yang masuk ke 

dalam sel bakteri Gram positif tidak dapat tercuci oleh alkohol karena adanya lapisan 

peptidoglikan yang kokoh pada dinding sel, sedangkan pada bakteri Gram negative 

alkohol akan merusak lapisan lipopolisakarida. Kompleks Kristal ungu-iodin pada 

bakteri Gram negatif dapat tercuci dan menyebabkan sel bakteri tampak transparan 

yang akan berwarna merah setelah diberi safranin (Pratiwi, 2008). 

Pewarna khusus digunakan untuk mewarnai dan mengisolasi bagian spesifik 

dari mikroorganisme misalnya endospore, kapsul dan flagella. Endospore bakteri 

tidak dapat diwarnai dengan metode pewarnaan sederhana seperti pada pewarnaan 
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Gram. Hal ini disebabkan karena endospore memiliki selubung yang kompak 

sehingga zat warna sulit mempenetrasikan dinding endospore dan dipeerlukan 

pemanasan dan mordant untuk mengikat zat warna (Pratiwi, 2008). 

Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan spesifik dari 

bakteri dengan melihat aktifitas enzimatiknya, serta memperuat data-data yang 

diperoleh dehingga mudah diidentifikasi. Beberapa uji biokimia yang diterapkan 

antara lain uji produksi indol, uji fermentasi karbohidrat, uji penggunaan sitrat, uji 

methyl red, uji voges proskauer, uji urease dan uji katalase (Cappucino & Sherman, 

1987). 

2.7 Bakteri Pendegradasi Warna 

Degradasi adalah semua bentuk perubahan, baik penyusunan maupun 

perombakan senyawa. Reaksi tersebut menghasilkan senyawa yang lebih stabil 

dari senyawa semula. Sebagian besar organisme hidup secara langsung mampu 

berinteraksi dengan polutan. Lingkungan yang ektrim akibat kontaminasi polutan 

mengharuskan bakteri untuk beradaptasi. Adaptasi dari bakteri terhadap senyawa 

pencemar menjadikan bakteri bersifat toleran dan mampu hidup pada lingkungan 

yang tercemar bahkan beberapa spesies bakteri mampu memetabolisasi polutan 

dengan mendegradasi senyawa polutan (Atlas & Bartha, 1993). 

Mikroorganisme memainkan peran utama dalam metabolisme bahan 

kimia di lingkungan (Hill & Wright, 1978 dalam Matsumura, 1989). Kontribusi 

mikroorganime memetabolisasi senyawa polutan sehingga merubah sifat senyawa 
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polutan di lingkungan dapat dilihat dengan adanya fenomena bahwa banyak 

mikroorganisme yang hidup di sebagian besar lingkungan tanah dan air yang 

tercemar polutan (Matsumura, 1989).  

Pengolahan limbah dengan bantuan mikroorganisme lebih banyak 

digunakan, proses ini disebut biodegradasi. Bakteri merupakan agen biologi 

penting yang mempunyai kemampuan dalam mendegradasi limbah. Bakteri-

bakteri yang mampu mendegradasi zat warna secara umum dapat dijumpai pada 

tempat yang terpapar limbah zat warna (Blumel et al., 1998). 

Pada pengolahan secara biologis,  penghilangan zat warna menggunakan 

bakteri merupakan alternatif pengolahan secara aerob. beberapa bakteri galur 

tertentu memiliki kemampuan untuk menggunakan zat warna azo sebagai sumber 

karbon dan nitrogen tunggal, bakteri lain hanya mereduksi grup azo dengan azo 

reduktase (Sharma et al., 2009). 

Biodegradasi pewarna mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

kimiawi pada gugus khromofor, auksokhrom atau pada kedua gugus tersebut 

(Glenn & Gled, 1983). Secara visual, perubahan struktur kimia pewarna terdeteksi 

melalui penurunan intensitas warna (dekolorisasi), yang dapat dijadikan sebagai 

indicator awal degradasi pewarna (Martini et al., 2003). 
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