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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh sekitar 268 juta penduduk 

memiliki sumber pendapatan negara dari berbagai sektor industri, seperti industri 

makanan, bahan kimia, logam, maupun tekstil (Badan Pusat Statistik [BPS], 2020a; 

BPS, 2020b). Industri tekstil di Indonesia diketahui berkontribusi signifikan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya pada tahun 2016 yang 

menyumbang hingga 6,35% dari seluruh perindustrian nasional (Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, 2017). Selain itu, berdasarkan data yang 

dilampirkan oleh BPS (2020b), industri tekstil di Indonesia mengalami peningkatan 

pertumbuhan hingga 15,35% pada tahun 2019. Pertumbuhan yang tertinggi 

dibandingkan industri lainnya itu disebabkan oleh dorongan pemerintah untuk 

meningkatkan ekspor industri tekstil. 

Namun, proses pengolahan industri tekstil menghasilkan limbah pewarna 

tekstil hingga 280.000 ton setiap tahunnya di seluruh dunia. Selain menimbulkan 

pencemaran lingkungan, limbah pewarna tekstil dapat menghalangi sinar matahari 

untuk menembus ke dalam air, sehingga menghambat aktivitas fotosintesis 

organisme fotoautotrof di dalam sungai, dan terjadi penurunan kadar oksigen 

terlarut pada air sungai. Dengan demikian, biodiversitas di sungai dapat berkurang 

dan keseimbangan sistem ekologis dapat terganggu. Limbah pewarna tekstil juga 

diketahui bersifat karsinogenik dan beracun terhadap makhluk hidup (Omar, 2016; 
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Yesilada et al., 2018). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi intensitas 

limbah pewarna pada sungai, seperti teknologi koagulasi, adsorpsi, presipitasi, dan 

pemisahan membran. Proses kimia dan fisika tersebut memerlukan biaya yang 

sangat mahal dan memiliki berbagai keterbatasan untuk diaplikasikan, sehingga 

diperlukan metode alternatif yang lebih unggul (Przystas et al., 2015). 

Dekolorisasi pewarna tekstil dengan memanfaatkan mikroorganisme saat 

ini menjadi pertimbangan sebagai alternatif untuk diaplikasikan karena ramah 

lingkungan dan lebih terjangkau. Namun, beberapa mikroorganisme yang 

berpotensi sebagai agen pendekolorisasi diketahui bersifat patogen, sehingga 

berpotensi menyebabkan penyakit jika diaplikasikan. Selain itu, beberapa 

mikroorganisme dapat menghasilkan produk sampingan hasil dekolorisasi yang 

lebih berbahaya (Karim et al., 2018; Chakrabarti, 2018). Oleh karena itu, dalam 

mengaplikasikan metode dekolorisasi perlu memanfaatkan mikroorganisme yang 

non-patogen serta tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya. 

Produk olahan fermentasi makanan dapat menjadi sumber untuk 

memperoleh mikroorganisme pendekolorisasi pewarna tekstil, karena memenuhi 

kriteria Generally Recognized As Safe (GRAS). Mikroorganisme berupa fungi yang 

diperoleh dari makanan fermentasi diketahui memiliki kemampuan dalam 

mendekolorisasi pewarna tekstil, seperti Aspergillus niger memiliki aktivitas 

dekolorisasi yang tinggi terhadap beberapa pewarna tekstil, dan Saccharomyces 

cerevisiae dapat mengurangi intensitas pewarna azo hingga 100% dalam waktu satu 

jam (Mahmoud, 2016; Omar, 2016). Salah satu jenis makanan fermentasi yang 

memanfaatkan aktivitas fungi adalah tapai singkong. Isolat fungi dari tapai 
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singkong yang digunakan pada penelitian ini telah menunjukkan potensinya dalam 

mendekolorisasi pewarna tekstil komersial, seperti isolat TM3 yang telah diteliti 

(hasil belum dipublikasi) dapat mendekolorisasi pewarna tekstil komersial Nilon 

(ungu terong, merah ati, merah tua, orange, biru muda, hijau muda, dan hitam) 

sebesar 60% hingga 100% dalam waktu dua hari, serta isolat PDA GD dan PDA 

BA yang diteliti dapat mendekolorisasi pewarna tekstil komersial Padi Gunting 

senilai lebih dari 95% dalam waktu 168 jam (Octavianti, 2019). Meskipun memiliki 

potensi dekolorisasi yang tinggi, spesies dari isolat TM3, PDA GD, dan PDA BA 

belum diketahui, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketiga 

isolat pendekolorisasi pewarna tekstil komersial tersebut secara molekuler. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Isolat jamur dari tapai singkong, yaitu isolat TM3, PDA BA, dan PDA GD 

yang sebelumnya telah diteliti memiliki aktivitas dekolorisasi terhadap pewarna 

tekstil komersial, belum diketahui spesiesnya, sehingga perlu dilakukan identifikasi 

molekuler terhadap isolat jamur tersebut. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengidentifikasi isolat fungi 

dari tapai singkong yang sebelumnya telah diteliti memiliki kemampuan 

dekolorisasi pewarna tekstil komersial. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi isolat fungi 

pendekolorisasi pewarna tekstil komersial yang diisolasi dari tapai singkong 

secara morfologi dan molekuler. 


