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Abstrak 

Limbah cair dari proses pewarnaan industri batik yang dibuang ke perairan menimbulkan 

masalah pencemaran. Polusi kimia ini mengganggu fungsi normal dari sel-sel makhluk 

hidup pada lingkungan. Aspergillus niger memiliki kemampuan dalam menurunkaan kadar 

pewarna pada larutan. Penurunan warna pewarna batik dari limbah cair buangan pada 

penelitian ini dilakukan menggunakan A. niger, untuk megkomparasi tingkat penurunan 

warna empat macam jenis limbah pewarna batik yang  ditentukan dengan persentase 

penurunan warna. Pada penelitian ini juga menyajikan konsentrasi tinggi pewarna yang 

terkandung limbah cair batik (kisaran: 146,45-1639,621 mg.L-1). A. niger sangat efektif 

dalm menurunkan warna limbah berbeda. Fungi ini mampu menurunkan nilai absorbansi 

limbah cair pewarna batik (Indigosol Biru 04B, Indigosol Brilliant Violet 14R, naftol AS-

ASD, naftol AS-G) dengan nilai penurunan warna masing-masing 60,3475; 87,17; 98,925; 

91,28%. Penelitian ini juga menyelidiki pengaruh penurunan warna pada biomassa fungi, 

ph, suhu. 

Keyword : Aspergillus niger, batik, konsentrasi pewarna, penurunan warna, limbah cair. 
 

Pendahuluan 

Batik sebagai salah satu karya seni paling terkemuka di Indonesia dan kerajinan 

tangan tradisional yang bernilai tinggi, saat ini menjadi tren fashion kekinian disemua 

kalangan. Perkembangan industri batik ini dapat dilihat dari nilai ekspor dan produksi 

yang terus meningkat. Semakin meningkatnya jumlah ekspor ini maka barang–barang 

pendukung juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan pula terjadi pada produksi 

pewarna. Menurut Sunarto (2008), tidak semua zat warna dapat digunakan untuk 

mewarnai batik, hal ini karena pewarnaan batik dikerjakan tanpa pemanasan karena 

batik menggunakan lilin dan tidak tahan terhadap pemanasan. Zat warna naftol dan 

Indigosol banyak dipakai oleh industri batik di Kabupaten Banyumas karena sifatnya 

yang secara cepat untuk mencelup dan hasil warna yang kuat. 

mailto:ratna_stiadewi@yahoo.co.id
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Proses memberi warna pada kain batik dengan cara mencelup atau coletan 

menghasilkan air buangan industri  berupa limbah. Pencemaran air oleh industri batik 

pada umumnya bersumber dari proses pencelupan warna. Limbah yang dibuang ke 

perairan tanpa pengolahan sebelumnya akan merusak lingkungan. Limbah cair batik 

banyak mengandung material organik, berbau dan juga berwarna sehingga berpotensi 

menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Menurut Kasam et al. (2009), limbah 

cair batik memiliki kadar pencemar yang tinggi. Limbah cair batik bersifat basa dan 

kadar organik yang tinggi disebabkan oleh sisa-sisa proses pembatikan. Proses 

pencelupan warna merupakan penyumbang sebagian kecil limbah organik, namun 

penyumbang warna yang kuat.   

Usaha penurunan warna telah banyak dilakukan dengan berbagai metode, yaitu 

fisika, kimia dan biologi. Metode yang dapat digunakan untuk menurunkan warna 

menurut (Churchley, 1998 dan Kang et al., 2000) yaitu secara fisika dan kimia adalah 

metode adsorpsi dan presipitasi, chemical degradasi kimia atau fotodegradasi, namun 

metode ini memerlukan biaya tinggi, membutuhkan waktu dan kebanyakan tidak 

efektif. Secara fisika terdapat pengolahan dengan metode sedimentasi namun metode ini 

kurang efektif karena hanya mengendapkan limbah dan butuh pengolahan lebih lanjut 

terhadap limbah yang terendapkan. Metode kimia menghasilkan senyawa residu sisa 

reaksi kimiawi yang nantinya memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengolahnya. 

Metode yang cukup efisien yaitu secara biologi. Metode ini memanfaatkan aktivitas 

organisme untuk menurunkan atau menyisihkan senyawa kompleks seperti pewarna 

yang terkandung dalam air buangan batik untuk melakukan perombakan. Keuntungan 

dari metode biologi yaitu proses berlangsungnya secara alamiah sehingga tidak terdapat 

residu sisa reaksi yang memerlukan pengolahan lanjutan. 

Fungi dipilih sebagai salah satu mikroorganisme yang mampu menurunkan 

kadar warna dari limbah cair karena fungi kemampuan adsorpsinya dan mensekresi 

enzim-enzim ekstraseluler. Aspergillus niger memiliki kemampuan dalam menurunkan 

kadar pewarna pada larutan. Hasil penelitian Ramya et al. (2007) menunjukkan bahwa, 

Aspergillus sp. memiliki kemampuan menurunkan warna pewarna Reactive Blue 

sebesar 95 %. Ali et al. (2009) menambahkan, Aspergillus mampu mendekolorisasi dan 

mendetoksifikasi pewarna Malachite Green sebesar 97, 43%. Dari penelitian Ali (2008), 

diperoleh Aspergillus niger SA1 yang diisolasi dari lumpur limbah tekstil terseleksi 
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mempunyai kemampuan penurunan warna empat macam pewarna tekstil (Acid red 

151, Orange II, Drimarene blue K2RL, Sulfur black). Darliana (2011)  meneliti 

Aspergillus spp. hasil isolasi limbah cair batik yang berasal dari sentra industri batik 

Cirebon yang efektif dalam mendekolorisasi pewarna tunggal remazol biru dengan  7 

hari inkubasi.    

 Tingginya penggunaan jenis pewarna Indigosol Biru 04B, Indigosol Brilliant 

Violet 14R, naftol AS-ASD, Naftol AS-G pada industri batik di Kecamatan Sokaraja 

Kabupaten Banyumas yang menimbulkan terbentuknya limbah cair pewarna menjadi 

masalah yang harus dipecahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah megkomparasi tingkat 

penurunan warna empat macam jenis limbah pewarna batik tersebut menggunakan A. 

Niger. Data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

rujukan penggunaan fungi dalam menurunkan warna keempat macam jenis pewarna 

tersebut. 

Metode 

Bahan dan materi penelitian : 

Sumber isolat. Isolat  yang dipakai dalam penelitian ini adalah Aspergillus niger. 

Isolat ini merupakan hasil isolasi dari limbah baglog (media tanam jamur) Pleorotus 

ostreatus dari hasil penelitian sebelumnya (Dewi dan Hana, 2014).  

Limbah cair pewarna batik. Limbah cair pewarna batik berasal dari home 

industry batik Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. 

Limbah yang digunakan adalah limbah cair batik yang mengandung jenis pewarna 

Indigosol Biru 04B (IB04B), Indigosol Brilliant Violet 14R (IBr14R), Naftol AS-ASD 

(NfAA), Naftol AS-G (NfAG). 

Medium sintetik. Medium yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah 

medium padat untuk pertumbuhan fungi yaitu Potato Dextrose Agar (PDA) dan 

medium untuk uji penurunan warna yaitu medium Potato Dextrose Broth (PDB). 

Analisa data dilakukan secara komparatif (berdasarkan perbandingan empat 

jenis limbah pewarna) dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 

Teknik pengumpulan data : 

Penelitian menggunakan metode eksperimental. Pelaksanaan dan metode 

penelitian dimulai dengan pengambilan sampel. 
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Pengambilan sampel limbah sebagai ojek penurunan warna. Limbah cair 

buangan pewarna batik yang digunakan sebagai objek pada proses penurunan warna 

adalah limbah yang akan dibuang ke perairan tanpa pengolahan sebelumnya. Limbah 

diambil dilokasi industri batik setelah digunakan pada proses pewarnaan kain batik. 

Limbah  ditampung langsung dari hasil proses pembatikan.   

Peremajaan isolat. Isolat A. niger yang sebelumnya telah diisolasi dari limbah 

baglog (medium tanam jamur) P.ostreatus, diremajakan ke dalam cawan petri berisi 

medium PDA secara aseptis, kemudian diinkubasi selama 5 hari pada suhu ruang. 

Pengukuran konsentrasi warna pada limbah. Masing-masing sampel limbah 

pewarna dihitung konsentrasinya dengan cara dibaca nilai absorbansinya pada panjang 

gelombang maksimum yang telah didapatkan pada penelitian sebelumnya. 

Uji penurunan warna limbah cair batik (Engade & Gupta, 2010 dengan 

modifikasi). Sebanyak 50 ml medium cair PDB menggunakan labu Erlenmeyer 250 mL 

digunakan dalam uji penurunan warna limbah cair batik. A. niger diinokulasikan pada 

medium cair tersebut kemudian diinkubasi selama 6 hari. Pada hari keenam setelah 

terbentuk pelet yang tersuspensi bebas kemudian ditambahkan limbah cair batik dengan 

konsenterasi 100% sebanyak 50 mL dan kemudian diinkubasi dengan menggunakan 

shaker resiprok selama 72 jam dalam suhu ruang.  

Pengukuran absorbansi dilakukan di setiap ulangan pada masing-masing 

perlakuan dengan menggunakan metode spektrofotometri. Pelet fungi dipisahkan dari 

supernantannya. Supernatan yang mengandung limbah cair batik yang telah mengalami 

penurunan warna diambil dan diukur absorbansinya menggunakan UV-VIS 

spektrofotometer. Persentase penurunan warna diukur menurut rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Pengaruh penurunan warna pada biomassa fungi, ph, suhu. 

Pengukuran Biomassa. Biomassa diukur berdasarkan berat kering miselium. 

Pelet tersisa yang dipisahkan dari supernatannya digunakan untuk mengetahui 

biomassanya. Pelet dioven hingga kering atau berat konstan. Biomassa merupakan berat 

pellet setelah keadaan konstan. 
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Pengukuran pH awal dan akhir (SNI, 2004; 06-6989.11-2004). Sebelum  dan 

sesudah perlakuan, nilai pH diukur dengan menggunakan pH meter digital. Pengukuran 

pH dilakukan dengan mencelupkan elektroda ke dalam larutan perlakuan sampai 

menunjukkan nilai konstan.  

Pengukuran Suhu (SNI-06-06989.23-2005, 2005). Suhu diukur dengan 

mencelupkan termometer ke dalam air limbah sebelum dan sesudah perlakuan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tabel 1 menunjukan nilai konsentrasi masing-masing pewarna pada limbah cair 

pewarna. Konsentrasi pewarna Indigosol Biru 04B (IB04B), Indigosol Brilliant Violet 

14R (IBr14R), Naftol AS-ASD (NfAA), Naftol AS-G (NfAG) pada masing-masing 

limbah adalah 1639,621; 271,5; 146,45 dan 720 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa 

kadar yang tinggi pada masing-masing limbah cair tersebut apabila dibuang ke perairan 

tanpa melalui proses pengolahan. Faryal dan Hameed (2005), menyatakan standards 

nasional kualitas lingkungan untuk limbah buangan tekstil adalah tidak berwarna dan 

tidak berbau. Merujuk pada hal tersebut dapat diartikan bahwa setelah proses 

pembatikan limbah cair pewarna masih belum layak untuk dibuang ke lingkungan 

sebelum melalui proses pengolahan. 

Tabel 1. Data konsentrasi 4 macam limbah cair pewarna batik 

No.  Jenis limbah cair pewarna  batik Konsentrasi (mg/L) 

1 IB04B 1639,621 

2 IBr14R 271,5 

3 NfAA 146,45 

4 NfAG 720 

 

Perhitungan persentase penurunan kadar warna (Gambar 1) dapat diketahui 

besarnya konsentrasi pewarna pada masing-masing limbah cair yang diturunkan oleh          

A. niger. Hasil menunjukkan bahwa miselium A. niger yang digunakan dalam penelitian 

ini memiliki persentase diatas 60, yaitu sebesar 60,3475; 87,17; 98,925; 91,28% 

berturut-turut untuk sampel IB04B, IBr14R, NfAA, NfAG.  

Data tersebut dapat diartikan sebagai keempat macam limbah  cair batik dapat 

diturunkan konsentrasi warnanya oleh miselium fungi A. niger. Hal tersebut juga 

menunjukkan bahwa fungi ini memiliki ketahanan yang baik saat dikondisikan dalam 

lingkungan yang ekstrim, dalam hal ini limbah cair batik yang sangat pekat salah 
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satunya dengan konsentrasi melebihi 1000 mg/L. Selain itu, fungi ini mampu 

beradaptasi dalam limbah cair batik yang mengandung pewarna tersebut.  

Penurunan warna terjadi secara non enzimatik dan enzimatik (Singh, 2006). 

Mekanisme secara non enzimatik terjadi diawal proses, yaitu adsorpsi oleh dinding sel 

fungi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan warna miselium dari putih 

menjadi warna limbah pewarna yang digunakan (warna biru pada IB04B, violet pada 

IBr14R,merah pada NfAA, dan coklat pada NfAG). Pudjaatmaka (1986) menyatakan 

bahwa fungi memiliki komponen utama penyusun dinding sel berupa kitin yang 

merupakan polimer N-asetil-D-glukosamina yang sangat efektif sebagai adsorben. 

Menurut Yuzhu  &  Viraraghavan, (2002), biosorpsi dari pewarna dipengaruhi oleh 

kelompok-kelompok fungsional dalam biomassa fungi dan struktur kimia dari pewarna. 

Tiga kelompok fungsional  A. niger  yang berperan dalam biosorpsi empat pewarna 

(Basic Biru 9, Acid Blue 29, Kongo Merah dan Disperse Red 1) adalah karboksil, 

amino dan fosfat, dan fraksi lipid dalam biomassa.   

Menurut Singh (2006), enzim yang terlibat pada proses penurunan warna 

meliputi LiP (Lignin Peroksidase), MnP (Mangan Peroksidase) dan Lakase. Enzim-

enzim ini bekerja melalui pemutusan ikatan aromatik yang terdapat pada pewarna. 

Menurut Kaushik & Malik (2009), fungi mengeluarkan enzim-enzim ekstraseluler yang 

berperan dalam proses penghilangan warna dari larutan dengan memecah ikatan 

pembentuk warna yaitu kromofor. 

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa masing–masing limbah dapat diturunkan 

konsentrasinya oleh A. niger dengan persentase yang berbeda. Nilai tertinggi terdapat 

pada NfAA dengan nilai 98,925%  dan diikuti oleh NfAG sebesar 91,28%. Kedua jenis 

pewarna ini lebih mudah diturunkan konsentrasinya dibanding limbah IB04B dan 

IBr14R sebesar 60,3475% dan  87,17%. Hal ini menunjukkan bahwa limbah cair 

pewarna Naftol cenderung lebih mudah terurai dibanding jenis Indigosol. Konsentrasi 

pewarna Indigosol pada limbah yang lebih tinggi dibanding Naftol diduga sebagai 

penyebab terjadinya perbedaan ini. Selain itu, penyebab lain adanya perbedaan hasil 

penurunan warna ini adalah akibat dari struktur kedua pewarna yang berbeda. Pewarna 

Indigosol merupakan pewarna yang lebih kompleks dibanding dengan Naphtol. Rumus 

kimia Indigo adalah C16H10N2O2 (Steingruber, 2004) sedangkan Naphtol adalah C10H8O 

(Collins-Dictionaries, 2014).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852401001729
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852401001729
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://www.harpercollins.co.uk/cr-115974/collins-dictionaries
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Gambar 1. Data penurunan warna 4 macam limbah pewarna batik 

Data pada Tabel 2, 3 dan 4 menunjukkan pengaruh penurunan warna pada 

biomassa fungi, pH, suhu. Biomassa fungi setelah proses penurunan warna lebih rendah 

dibanding dengan kontrol yaitu biomassa tanpa pemberian pewarna. pH setelah proses 

penurunan warna cenderung mengalami penurunan. Nilai pH setelah proses berkisar 

antara 2,6-5,1 (Tabel 3). Griffin (1994) menyatakan bahwa pada kisaran pH 4-7, fungi 

dapat tumbuh dengan baik. Suhu sebelum perlakuan pada limbah cair batik berkisar 

antara 29-30 
o
C (Tabel 4). Nilai suhu setelah perlakuan adalah 30-31 

o
C. Hasil tersebut 

menunjukkan kecenderungan kenaikan suhu akibat adanya substrat berupa limbah batik. 

Gandjar et al. (2006) mengungkapkan bahwa penguraian substrat menyebabkan pH 

mengalami penurunan dan suhu meningkat akibat metabolisme fungi. 

Tabel 2. Data nilai Biomassa A.niger 

No. Perlakuan 
Nilai Ph awal 

U1 U2 U3 

1. Kontrol 0,706 0,621 0,601 

2. IB04B 0,26 0,24 0,24 

3. Ibr14R 0,24 0,25 0,21 

4. NfAA 0,41 0,51 0,61 

5. NfAG 0,34 0,31 0,4 
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Tabel 3. Data nilai pH sebelum dan sesudah perlakuan 

No. Perlakuan 
Nilai pH awal Nilai pH akhir 

U1 U2 U3 U1 U2 U3 

1. IB04B 4,7 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5 

2. IBr14R 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 

3. NfAA 4 3,6 4,2 3,7 3,1 4,1 

4. NfAG 3,2 3,3 3,3 2,7 2,9 2,7 

 
Tabel 4. Data nilai suhu sebelum dan sesudah perlakuan 

No. Perlakuan 
Nilai pH awal Nilai pH akhir 

U1 U2 U3 U1 U2 U3 

1. IB04B 30 30 30 31 31 31 

2. IBr14R 30 30 29 31 31 30 

3. NfAA 29 30 30 30 31 31 

4. NfAG 29 29 30 30 31 31 

 

Kesimpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah empat macam jenis pewarna (Indigosol Biru 

04B, Indigosol Brilliant Violet 14R, Naftol AS-ASD, Naftol AS-G) dapat diturunkan 

kadar warnanya dengan fermentasi menggunakan isolat A. niger. Kadar warna dapat 

diturunkan warnanya dengan pesentase berturut-turut 60,3475; 87,17; 98,925; 91,28%. 
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