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Abstrak 

Penanganan lim bah pabrik cair sebelum dibuang ke lingkungan membutuhkan suatu metode yang 
bersifat tepat guna. Metode penanganan limbah cair tersebut mampu mengurangi atau 
menghilangkan konstituen yang tidak diijinkan pada limbah f; 2rsebut. Dan metode tersebut 
pelaksanaannya sangat aplikatif dan dari segi ekonomi tidak memberatkan perusahaan. Metode 
yang biasanya digunakan untuk pengolahan lim bah pabrik meliputi metode pengenceran dengan 
air agar konsentrasi limbah lebih encer, penambahan senyawa kimia lain agar terbentuk endapan 
logam berat dan pengambilai7 logam berat dengan menggunakan mikroorganisme. Penelitian ini 
menggunakan metode pengambilan logam berat dengan menggunakan mikroorganisme 
Pseudomonas putida untuk menurunkan konsentrasi Mn2"'. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menurunkan kadar Mn2+ dengan menggunakan bakteri 
Pseudomonas putida. Sedangkan pembatasan masalah pada penelitian ini ditekankan pada 
penurunan kadar Mn2 ". . 
Prinsip dari penelitian ini adalah mengukur kadar Mn2

+ sisa setelah waktu proses dengan alat 
spektrofotometer kemudian mencari persentase penurunan konsentrasinya. 
Berdasarkan hasil percobaan didapot bahwa : 
1. Bakteri Pseudomonas put ida dapat mengoksidasi Mn2+ mel?jadi Mn4

+ sehingga konsentrasi 
Mn2+ dalam.larutan dapat berkurang 

2. Penurunan kadar Mn21 yang terlinggi adalah pada konsenlrasi Mn2+ awal 2 mg/lt, yaitu 
sebesar 70,82 % 

Pendahuluan 

Penanganan Iimbah pabrik cair sebelum dibuang ke lingkungan membutuhkan suatu 
metode yang bersifat tepat guna. Dikatakan tepat apabi la metode penanganan Iimbah cair tersebut 
mampu mengurangi atau menghilangkan konstituen yang tidak diijinkan pada limbah tersebut. 
Metode tersebut dikatakan berguna apabila pelaksanaannya sangat aplikatif dan dari segi ekonomi 
tidak memberatkan perusahaan. 

Konstituen didalam limbah cair yang perlu dikurangi adalah ion-ion logam berat yang 
tidak dapat diuraikan secara alamiah. Akibatnya manusia sebagai rantai makanan terakhir 
mendapat akumulasi logam berat paling besar. 

Metode yang bi~sanya digunakan untuk pengolahan limbah pabrik biasanya meliputi 
metode pengenceran dengan air agar konsentras i limbah lebih encer, penambahan senyawa kimia 
lain agar terbentuk endapan logam berat, dan pengambilan logam berat dengan menggunakan 
mikroorganisme. 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan logam berat dengan mikroorganisme 
Pseudomonas putida untuk menurunkan Mn2+. 

Limbah yang digunakan adalah limbah simulasi (MnS04 (I) ) karena sulit untuk 
menentukan kadar Mn2+ da lam pabrik yang kandungan limbahnya sangat variatif dan berubah 
komposisinya setiap waktu. 

Tujuan Penelitian 

Penelit ian ini bert lljllan lInt li k Illenllrll nkan kadar Mn2+ dengan menggllnakan bakteri 
Pseudomonas pUlida. 
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