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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang 

perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadan suhu udara, tekanan 

udara dan lingkungan sekitar, dalam udara terdapat Oksigen (O2), 

karbondioksida (CO2) untuk fotosintesis oleh klorofil daun dan ozon (O3) 

untuk menahan sinar ultra violet (Sugiarti, 2009). Udara yang sehat tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, karena udara merupakan hak 

dasar makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menjalankan kegiatan sehari-

hari.  

Adanya polusi udara di alam menjadi penyebab penurunan kesehatan 

dan lingkungan. Masalah kesehatan berkisar pada gangguan pernapasan, 

saraf, kanker, penyakit jantung, dan penurunan IQ, sedangkan gangguan 

lingkungan berkisar pada kerusakan jarak pandang, hujan asam, kerusakan 

panen dan bangunan, serta perubahan cuaca (Boediningsih, 2005). Polusi 

udara disebabkan oleh berbagai cara seperti debu, asap kendaran, asap rokok, 

asap dari dapur, asap dari pabrik industri (Moerdjoko, 2004). 

Udara bukan merupakan medium tempat organisme tumbuh, tetapi 

pembawa bahan pertikulat, debu, dan tetesan cairan yang semuanya mungkin 

dimuati mikroorganisme (Pelzcar & Chan,1998). Mikroorganisme dapat 

berada di udara yang berada di dalam ruangan dan udara yang berada di luar 
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ruangan. Penyebaran mikroorganisme di udara bergantung pada aktivitas 

yang terjadi di dalamnya, penyebaran tersebut dapat melalui manusia pada 

saat bersin dan batuk, debu yang berterbangan, asap kendaran. 

Mikroorganisme yang berada di udara salah satunya bakteri (Alpika, 2012). 

Bakteri adalah sel prokariot, uniseluler (sel tunggal), mempunyai 

ukuran yang kecil dan tidak mengandung struktur yang membatasi membran 

di dalam sitoplasmanya (Ingraham, 2000). Bakteri mampu menghasilkan 

enzim dan aktivitas enzim yang beragam, serta dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Enzim merupakan satu atau beberapa gugus polpeptida 

(protein) yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat reaksi 

tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia (Maton dkk. dalam Ginting, 

2009). Enzim sering digunakan dalam berbagai bidang karena pemahaman 

mengenai enzim dan potensi katalisnya semakin berkembang (Retnoningsih, 

2007). Enzim-enzim yang dihasilkan tersebut berupa enzim amilase, enzim 

protease, dan enzim lipase. 

Enzim amilase merupakan enzim yang menghidrolisis karbohidrat 

menjadi maltosa dan menjadi glukosa, misalnya penguraian pati gandum 

menjadi sirup gandum (Pelzcar & Chan, 1998). Enzim protease enzim yang 

menghidrolisis protein menjadi pepton, peptida dan asam-asam amino. 

Pemecahan protein oleh enzim protease sangat penting untuk pembuatan 

kecap, tauco, dan miso (hasil fermentasi beras) (Fardias, 1992). Proses 

hidrolisis protein oleh suatu enzim protease dapat menyebabkan timbulnya 

akumulasi metabolit, perubahan cita rasa, dan pelunakan tekstur (Wiluyandari 
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dalam Rusyadi, 2013). Enzim lipase enzim yang menghidrolisis lipid menjadi 

asam lemak dan gliserol. Lipase dapat dimanfaatkan sebagai aditif dalam 

industri deterjen (Zusfahair dkk., 2010). Mikroorganisme penghasil lipase 

dapat di temukan pada habitat yang mendukung seperti limbah industri, 

pabrik pengolahan minyak, dan tanah yang terkontaminasi oleh minyak 

(Long dkk. dalam Dahliaty dkk., 2012). 

Pengambilan sampel di udara dilakukan karena mikroorganisme mudah 

terhembus oleh udara. Mikroorganisme tersebut dapat berasal dari berbagai 

macam substrat (tanah, makanan, sampah dan sebagainya). Mikroorganisme 

tersebut juga menghasilkan enzim-enzim, sehingga perlu di lakukan isolasi 

dan identifikasi bakteri yang terdapat di udara, serta melakukan uji potensi 

enzimatik bakteri tersebut. Hasil identifikasi dan uji potensi bakteri dapat 

digunakan untuk mengetahui peranan yang menguntungkan dan yang 

merugikan dari bakteri yang diperoleh. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan Uji Potensi 

Enzimatik Isolat Bakteri dari Udara di Sekitar Kampus Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis-jenis bakteri apa sajakah yang ada di udara sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto? 
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2. Apakah bakteri yang terdapat di udara sekitar kampus Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto dapat menghasilkan enzim amilase, enzim 

protease, dan enzim lipase? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dilakukan untuk: 

1. Mengisolasi dan mengidentifikasi jenis-jenis bakteri yang ada di udara 

sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Mengetahui isolat-isolat bakteri yang ada di udara sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dapat menghasilkan enzim 

amilase, enzim protease, dan enzim lipase. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Memperoleh isolat-isolat bakteri yang ada di udara sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto  

2. Mengetahui jenis-jenis bakteri udara yang ada di sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

3. Mengetahui ada tidaknya kandungan amilase, protease, dan lipase pada 

bakteri yang ada di udara sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 
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