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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, laju pertumbuhan industri tekstil di dunia terus meningkat dengan 

persentase pertumbuhan sebesar 0,85% pada setiap tahunnya. Salah satu bahan 

baku yang digunakan dalam industrI tekstil adalah zat warna. Berdasarkan 

sumbernya zat warna dibagi menjadi dua yaitu zat warna alami dan sintetik. Dalam 

skala industri, zat warna sintetik lebih sering digunakan dalam penggunaanya. 

Kemudahan untuk didapat dan harga yang murah merupakan alasan industri-

industri tekstil menggunakan zat warna tekstil sintetik dalam melakukan proses 

produksi. Salah satu dampak yang dihasilkan dari penggunaan pewarna sintetik 

adalah senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) yang sulit untuk 

didegradasi sehingga dapat mencemari lingkungan. Senyawa–senyawa yang 

terkandung di dalam zat pewarna tekstil sintetik terutama PAH bersifat sangat 

berbahaya bagi lingkungan maupun mahluk hidup (Rohayati et al., 2017; Lin et al., 

2016).  

Pada saat ini telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi pencemaran air 

yang disebabkan oleh pewarna tekstil sintetik. Upaya dilakukan dengan berbagai 

metode yaitu metode secara kimiawi, fisika dan biologis. Metode fisika yang 

digunakan yaitu dengan koagulasi, adsorbsi dengan karbon aktif dan gambut. 

Sedangkan metode kimia dapat menggunakan oksidasi dengan NaOCl, ozonasi, 

reaksi anaerob dan aerob dalam mengatasi pencemaran air oleh zat pewarna tekstil 
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sintetik. Kedua metode tersebut cukup efektif dalam mengurangi kadar pewarna 

tekstil sintetik di dalam air. Namun, ketika diaplikasikan, kedua metode tersebut 

memiliki kekurangan yaitu memiliki harga yang mahal dalam pengaplikasiannya 

dan hanya efektif pada beberapa pewarna tekstil. Sedangkan untuk metode kimia 

mengandung komponen yang bersifat racun sehingga membahayakan makhluk 

hidup sekitar Salah satu metode yang dapat digunakan dengan meminimalisir efek 

samping terhadap makhluk hidup adalah metode secara biologis. Terdapat tiga 

metode biologis yang digunakan untuk mendekolorisasi pewarna yaitu 

biodegradasi, biosorpsi dan bioakumulasi (Asfaaq & Khatoon, 2014; Wulandari et 

al., 2014). 

Salah satu mikroorganisme yang dapat digunakan dalam metode dekolorisasi 

yaitu dengan menggunakan fungi. fungi dapat ditemukan di alam dengan jumlah 

yang sangat banyak salah satunya dapat ditemukan dan diisolasi dari makanan. 

Salah satu makanan yang menggunakan jamur dalam proses pembuatannya adalah 

tauco. Tauco merupakan makanan fermentasi tradisional Indonesia yang berasal 

dari daerah Jawa Barat. Tauco dimanfaatkan sebagai bumbu dalam masakan oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Tauco menggunakan kacang kedelai sebagai 

substrat dalam proses fermentasi. Dalam pembuatan tauco digunakan beberapa 

jenis fungi yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Aspergillus oryzae, dan 

Hansenula sp. Dalam beberapa penelitian fungi Penicillium sp. juga ditemukan 

dalam pembuatan kecap kedelai. Karena terdapat di dalam makanan fermentasi 

tradisional, fungi yang terdapat di tauco sangat aman dan tidak bersifat toksik jika 

digunakan dalam mendekolorisasi zat pewarna tekstil sintetik. Selain itu fungi yang 
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berasal dari tauco sangat mudah untuk diisolasi dikarenakan tidak membutuhkan 

harga yang mahal dan banyak ditemukan di pasar tradisional (Humairoh, 2017; 

Tehrani et al., 2014). 

1.2 Perumusan Masalah 

Peningkatan jumlah industri tekstil mengakibatkan peningkatan limbah 

pewarna tekstil yang dihasilkan selama proses industri. Limbah tersebut dapat 

mengakibatkan pencemaran air dan dapat menyebabkan kematian makhluk hidup. 

Berbagai metode dekolorisasi seperti kimia dan fisika dapat membahayakan 

makhluk hidup sekitar limbah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang 

efektif untuk dekolorisasi pewarna tekstil tetapi tetap aman untuk makluk hidup di 

daerah limbah tersebut sehingga dilakukan evaluasi kemampuan dekolorisasi 

pewarna tekstil oleh fungi Penicillium sp. yang diisolasi dari tauco yang dikenal 

sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi sehingga pengaplikasian dalam 

bioremediasi aman bagi lingkungan sekitar. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengisolasi fungi dari makanan 

fermentasi tauco dan mengevaluasi kemampuan dan mekanisme isolat fungi 

Pennicilium sp. yang isolasi dari tauco dalam mendekolorisasi pewarna tekstil 

sintetik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

         Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 
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1. Mengidentifikasi isolat yang diisolasi dari tauco secara morfologi koloni 

maupun morfologi sel. 

2. Mengetahui kemampuan isolat yang diisolasi dari tauco dalam 

mendekolorisasi pewarna tekstil sintetik menggunakan uji dekolorisasi dengan cara 

kualitatif. 

3.  Mengetahui pengaruh konsentrasi pewarna tekstil terhadap kemampuan 

isolat yang diisolasi dari tauco dalam mendekolorisasi pewarna tekstil  

4.  Mengidentifikasi mekanisme kemampuan dekolorisasi isolat yang diisolasi 

dari tauco. 
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