
1 

 

BAB I.  

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan industri diberbagai bidang kehidupan 

memberikan dampak terhadap kelangsungan ekosistem, salah satunya pencemaran 

lingkungan. Menurut Undang-Undang Lingkungan No.4 tahun 1982, pencemaran 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat dan atau 

komponen lain ke dalam lingkungan, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh 

kegiatan  manusia atau  proses  alam,  sehingga kualitas lingkungan turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau  tidak  dapat  

berfungsi  lagi  sesuai dengan  peruntukannya. 

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik mengandung berbagai unsur yang  

berbahaya bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah logam  berat.  Secara 

alami logam berat sudah ada di dalam tanah dalam waktu lama dan tidak dapat 

terdegradasi, sehingga jumlah logam akan terakumulasi dari  waktu  ke  waktu 

(Govindasamy, Arulpriya, Ruban, Francisca, & Ilayaraja, 2011). Limbah logam 

berat yang dihasilkan oleh industri diklasifikasikan sebagai limbah B3, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 dikategorikan sebagai bahan berbahaya 

dan beracun. Limbah logam berat yang dihasilkan oleh industri umumnya adalah 

Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Cd dan Hg (Gottsching & Pakarinen, 2000). 

Tanah dan air sering menjadi media pencemaran lingkungan. Jika tanah dan 

air tercemar logam berat maka logam berat akan masuk ke dalam rantai makanan 

dan membentuk jaring-jaring makanan. Pencemaran akan berdampak kepada 

manusia dan menimbulkan  berbagai  macam  penyakit, khususnya ganguan pada
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sistem syaraf (Sudarmaji, Mukono, & Corie, 2006). Kontaminasi logam berat yang 

terjadi dalam jangka panjang juga menyebabkan terjadinya penumpukan logam 

berat dalam tanah yang pada tingkat tertentu dapat menyebabkan fitotolsik 

(Hussain, Ahmad, & Kausar, 2006). Akumulasi logam berat pada tanah dapat 

mengakibatkan penurunan aktivitas mikroba tanah, kesuburan tanah, dan kualitas 

tanah, dan penurunan hasil serta dapat meracuni rantai makanan (Hidayat, 2015). 

Menurut UPT (1997) secara garis besar limbah industri penyamakan kulit  

dapat  dikelompokkan  menjadi  limbah  padatan,  lumpur,  cair  dan  gas  (bau).  

Limbah  cair  atau  bahan  pencemar  yang  dihasilkan  industri  penyamakan  kulit 

antara  lain  krom  total  (Cr),  Total  Suspended  Solid (TSS),  Amoniak  (NH3), 

Chemical Oxigen Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD). Salah 

satu upaya dalam penanggulangan permasalahan pencemaran logam berat adalah 

dengan menggunakan metode bioremediasi dengan pemanfaatan mikroba. 

Beberapa mikroba yang dapat beradaptasi pada lingkugan yang tercemar logam 

adalah mikroba yang mampu menggunakan logam sebagai sumber energi, 

mempresipitasikan logam dalam bentuk garam-logam yang tidak larut, 

mengimobilisasi logam dalam dinding sel, memproduksi agen pengkelat, 

mengubah permeabilitas membran sel mikroba terhadap logam, dan mereduksi 

logam menjadi bentuk yang tidak toksik. Kemampuan mikroba inilah yang dapat 

digunakan dalam proses detoksifikasi logam yang dikenal dengan istilah 

bioremediasi (Figuera, Lima, & Pereira, 2005). 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui potensi bakteri tanah pada limbah industri kulit 
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untuk melakukan bioremediasi sekaligus mengetahui kemampuan bakteri tanah 

pada limbah industri kulit dalam menghasilkan fitohormon yang dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman dalam bentuk biofertilizer. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat mengidentifikasi bakteri tanah tercemar limbah industri kulit dan 

menghasilkan jenis bakteri yang memiliki sifat toleran terhadap logam berat 

sehingga dapat membantu dalam upaya bioremediasi. 

1. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana keragaman bakteri yang terkandung pada lumpur aktif dan air 

bekas industri kulit ? 

2. Bagaimana tingkat toleransi bakteri hasil isolasi dari lumpur aktif dan air bekas 

industri kulit terhadap cekaman logam berat dilihat dari pola pertumbuhannya? 

3. Bagaimana kemampuan bakteri hasil isolasi dari lumpur aktif dan air bekas 

industri kulit dalam menghasilkan fitohormon dan metabolit sekunder? 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui jenis koloni bakteri yang terkandung dalam lumpur aktif dan air 

bekas industri kulit 

2. Mengetahui tingkat toleransi bakteri hasil isolasi dari lumpur aktif dan air 

bekas industri kulit 
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3. Mengetahui kemampuan bakteri hasil isolasi dari lumpur aktif dan air bekas 

industri kulit dalam menghasilkan fitohormon dan metabolit spesifik yang 

berfungsi sebagai bioremediasi 

1. 4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian antara lain 

1. Diduga terdapat bakteri pada lumpur aktif dan air bekas industri kulit 

memiliki keragaman jenis koloni   

2. Diduga bakteri isolasi lumpur aktif dan air bekas industri kulit memiliki 

kemampuan dalam meremediasi logam berat Pb, Hg 

3. Diduga bakteri isolasi tanah limbah industri kulit memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan fitohormon dan metabolit spesifik 

 




