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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang.
Industri tekstil di Indonesia pada saat ini sedang mengalami penurunan pada hasil produksinya. Walaupun demikian, industri tekstil tetap menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses produksi. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tekstil biasanya mengandung BOD, COD, TSS dan warna. 

Salah satu warna yang banyak digunakan dalam industri tekstil adalah zat warna CIRB 5 (Colour Index Reactive Blue 5). Zat warna CIRB 5 digunakan sebagai pewarna jeans, kain katun, dan berbagai jenis produk tekstil lainnya. Zat warna ini banyak digunakan karena memberikan kilap warna yang baik dan tahan terhadap pencucian sehingga tidak mudah luntur (Isminingsih, 1976). 

Zat warna yang digunakan tidak terserap seluruhnya oleh serat. Zat warna yang tidak terserap oleh serat akan menjadi limbah berwarna. Oleh karena itu limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air penerima karena apabila langsung dibuang tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu maka dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagian dari alam yang rentan terhadap pencemaran zat warna antara lain yaitu air sungai. Air sungai yang tercemar zat warna dapat menyebabkan kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup yang ada didalamnya menjadi terganggu. Sinar matahari yang masuk ke air terhalang oleh limbah berwarna sehingga mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis yang dilakukan oleh jasad hidup/organisme yang berklorofil yang menghasilkan oksigen. Kondisi seperti ini akan menyebabkan kondisi sungai menjadi anaerob. Oleh karena itu makhluk hidup air menjadi kekurangan oksigen. Selain itu, dalam lingkungan yang anaerob akan terbentuk gas H2S yang  menyebabkan bau tidak sedap sehingga merusak segi estetika pada lingkungan sungai.

Untuk itulah perlu dilakukan penyisihan warna pada buangan tekstil. Penyisihan warna dapat dilakukan secara fisik, kimia dan biologi. Salah satunya adalah penyisihan warna melalui sorpsi. Sorpsi dengan menggunakan karbon aktif terhitung mahal sehingga perlu dilakukan regenerasi yang juga membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu perlu dicari alternatif lain, diantaranya biosorpsi menggunakan mikroorganisme. Biosorpsi dapat berlangsung pada mikroorganisme hidup maupun mati. Biosorpsi menggunakan jamur mati lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menggunakan jamur hidup, karena menggunakan jamur hidup memerlukan asupan nutrisi secara kontinyu, agar proses biosorpsi tetap berlangsung. Sebaliknya jika menggunakan jamur mati tidak memerlukan asupan nutrisi.(Aksu, 2004). 


1.2. 	Perumusan Masalah.
Limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas industri tekstil seperti proses pencelupan dan pengecapan umumnya mempunyai karakteristik yang khas yaitu intensitas warna yang sangat tinggi. Keberadaan zat warna dalam perairan dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan, seperti menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air serta dapat mengganggu proses penetrasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesa. 

Salah satu zat warna tersebut adalah CIRB 5. Zat warna CIRB 5 merupakan zat warna reaktif yang sulit terdegradasi secara alamiah di badan air penerima karena memiliki struktur molekul yang kompleks. 
Limbah warna yang dihasilkan oleh industri tekstil perlu diolah. Salah satunya dengan sorpsi menggunakan karbon aktif. Akan tetapi penggunaan karbon aktif memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, dicari bahan alternatif lain yang dapat digunakan sebagai adsorben yaitu dengan memanfaatkan jamur mati. 


1.3. 	Maksud dan Tujuan Penelitian.
Maksud dari penelitian ini yaitu melakukan penyisihan zat warna CIRB 5 melalui proses biosorpsi oleh jamur mati hasil isolasi dari limbah industri tekstil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan biosorban jamur mati dibandingkan dengan adsorban karbon aktif untuk melakukan adsorpsi terhadap zat warna CIRB 5, dan mempelajari tipe pola adsorpsi oleh jamur mati maupun oleh karbon aktif, apakah adsorpsi mengikuti pola isoterm Freundlich atau Langmuir, serta dilanjutkan dengan menghitung kapasitas adsorpsi sesuai isoterm sorpsi yang terpilih.


1.4 	Ruang Lingkup Penelitian.
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Persiapan Penelitian.

	Pembuatan media pertumbuhan jamur Potato Dextrose Agar (PDA) dan Potato Dextrose Cair (PDC) yang kemudian dilakukan pembiakan jamur pada media tersebut. Adapun jamur yang digunakan adalah biakan jamur tercampur yang terdiri dari jamur Aspergillus sp., Penicillium sp., dan Saccharomyces sp.
	Pembuatan limbah warna tekstil artifisial (buatan) dengan konsentrasi 60, 80 dan 100 mg/L. Adapun zat warna yang digunakan dalam penelitian adalah CIRB 5.


	Penelitian pendahuluan.
	Penentuan pH optimum proses adsorpsi oleh jamur mati dan karbon aktif yang dilakukan secara batch pada suhu ruang dengan variasi konsentrasi zat warna (60, 80, dan 100 mg/L) dan variasi pH (1 – 12) pada berat adsorben (karbon aktif dan jamur mati)   0,5 gr.
	Penentuan waktu kesetimbangan/jenuh proses adsorpsi oleh jamur mati dan karbon aktif yang dilakukan secara batch pada suhu ruang dan pada pH optimum dengan berat adsorben 0,5 gr dan variasi konsentrasi zat warna (60, 80, 100 mg/L).


	Penelitian utama.

Penelitian utama terdiri dari :
	Penentuan tipe pola biosorpsi melalui persamaan adsorpsi isoterm (Freundlich dan Langmuir) pada pH optimum dengan variasi berat awal biosorban jamur mati (0,05-0,5 gr) kemudian diubah menjadi (0,02-0,14 gr) dengan variasi konsentrasi zat warna CIRB 5 (60, 80, dan 100 mg/L). Selanjutnya menentukan kapasitas biosorpsi jamur mati terhadap zat warna CIRB 5.
	Penentuan tipe pola biosorpsi melalui persamaan adsorpsi isoterm (Freundlich dan Langmuir) pada pH optimum dengan variasi berat adsorban karbon aktif (0,05-0,5 gr) dengan variasi konsentrasi zat warna CIRB 5 (60, 80, dan 100 mg/L). Kemudian menentukan kapasitas adsorpsi jamur mati terhadap zat warna CIRB 5. Hal ini dilakukan sebagai pembanding terhadap biosorpsi jamur mati.



1.5	Sistematika Penulisan Laporan
BAB I		Pendahuluan
Menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan laporan.
BAB II		Tinjauan Pustaka
Menguraikan dasar-dasar teori, konsep serta kesimpulan dari berbagai literatur buku maupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mendukung penelitian. 
BAB III		Metodologi Penelitian
Menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
BAB IV 		Hasil dan Pembahasan
Berisi tentang data-data penelitian yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, dan menjelaskan hasil yang diperoleh tersebut, serta membandingkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.
BAB V		Kesimpulan dan Saran
Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan saran-saran yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut.

