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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Rhodamin B adalah zat warna sintetik berbentuk serbuk kristal bewarna 

kehijauan, bewarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi 

dan bewarna merah terang pada konsentrasi rendah. Senyawa ini mengandung 

gugus amino yang bersifat basa dan memiliki inti benzen. Rhodamin B termasuk 

senyawa yang sulit didegradasi oleh mikroorganisme secara alami. Zat warna 

rhodamin B banyak digunakan oleh industri tekstil. Masuknya zat warna 

rhodamin B dalam perairan merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Zat 

warna akan mempengaruhi pH air lingkungan yang menyebabkan terganggunya 

mikroorganisme dan hewan air (Laksono, 2009). Masuknya molekul rhodamin B 

dalam tubuh manusia dapat menimbulkan masalah serius karena dapat 

menyebabkan iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada 

saluran pencernaan, keracunan dan kanker hati (Trestiati, 2003). 

Perkembangan dunia perindustrian di Indonesia terutama industri tekstil di 

Indonesia semakin meningkat. Dari data yang diperoleh Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, usaha tekstil pada tahun 2011 mengalami 

kenaikan sebesar 7,51% (Kemenperin, 2011). Industri tekstil di Bali adalah salah 

satu sektor non migas yang menyumbang devisa terbesar. Pemerintah Kota 

Denpasar secara berkelanjutan meningkatkan produk ekspor salah satunya adalah 

pakaian jadi/industri garmen, di mana perkembangan dunia industri tekstil dan 

produk tekstil mengalami perkembangan yang pesat. Akibat dukungan 
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perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuatan produk dengan biaya 

rendah serta mutu yang tinggi, maka konsekuensi persaingannya adalah untuk 

meningkatkan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya permintaan. 

Menurut penelitian Sari (2013) jumlah perusahaan garmen di Kota Denpasar 157 

buah dan yang tergabung dalam e-commerce sebanyak 44 buah. Ironisnya 

berkembangnya industri tekstil tidak sebanding dengan pengelohan limbah yang 

dihasilkan. Sangat jarang yang memperhatikan dan mengolah  limbah yang 

dihasilkan sebelum dibuang ke lingkungan. Kegiatan pewarnaan kain 

(pencelupan) sangat banyak menggunakan air dan sebagian besar kemudian 

menjadi air limbah berwarna. Limbah tersebut telah mencemari dan banyak 

merubah fungsi ekosistem perairan yang menerima beban limbahnya. Pelepasan 

limbah ke lingkungan, dapat merusak ekosistem tanah, mencemari air tanah, 

meracuni dan terakumulasi dalam biota serta mengancam kesehatan manusia. 

Untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya terhadap 

kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan berbahaya dan 

beracun harus dikelola secara khusus agar dapat dihilangkan atau dikurangi sifat 

bahayanya. 

Salah satu alternatif penanganan limbah adalah dengan teknik biofiltrasi. 

Teknik ini memanfaatkan kemampuan aktifitas mikroba mendegradasi/ 

mengeliminasi  senyawa polutan. Biofiltrasi merupakan suatu reaktor biologis 

film-tetap (fixed-film) menggunakan kerikil, plastik atau bahan padat lainnya 

dimana limbah cair dilewatkan. Adanya bahan isian padat menyebabkan 

mikroorganisme yang terlibat tumbuh dan melekat atau membentuk lapisan tipis 
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(biofilm) pada permukaan media tersebut (MetCalf dan Eddy, 1991). Biofiltrasi 

berupa filter dari medium padat tersebut diharapkan dapat melakukan proses 

pengolahan atau penyisihan bahan organik terlarut dan tersuspensi dalam limbah 

cair. Untuk memberikan alternatif pengolahan limbah pencelupan kain yang 

higenis, unit pengolahan filtrasi berlapis dari pasir dan bebatuan yang dipadukan 

dengan penyerapan tanaman maupun perombakan mikroba pada risosfir akar akan 

memberikan hasil efektif bagi pemanfaatan kembali air limbah. Sistem yang 

memadukan filtrasi secara fisik serta perombakan mikroba bahan organik 

penyusun warna dan detergen, diterapkan untuk mengolah limbah.  

Aplikasi metode biofiltasi telah banyak dilaporkan khususnya dalam 

pengolahan  limbah cair, seperti limbah cair industri  tahu (Husin, 2008), limbah 

pabrik alkohol (Suwarno, 2003). Menurut Rittmann dan McCarty (2001), 

biofiltrasi juga dapat  diaplikasikan dalam pengolahan limbah cair bahan-bahan 

kimia, domestik, bahan  makanan, soft drink, landfill leachate dan industri 

farmasi.  

Pertimbangan digunakannya proses biofiltrasi ini disebabkan proses 

biofiltrasi memiliki beberapa kelebihan diantaranya sangat efektif, biaya 

pembuatan kolam biofiltrasi relatif murah, tanaman untuk biofiltrasi cepat tumbuh 

dan mudah dipelihara, serta tidak membutuhkan operator yang memiliki keahlian 

khusus (Ulfin, 2001). Hasil penelitian Suyasa dan Dwijani (2007) menyatakan 

bahwa, pengolahan limbah dengan biosistem menggunakan saringan pasir-

tanaman mampu menurunkan nilai BOD sebesar 93,63% dan COD sebesar 

56,50% pada limbah pencelupan.  



4 

 

Adopsi dari beberapa hasil penelitian tersebut tentunya dapat dicobakan 

untuk menurunkan kadar rhodamin B yang biasanya terdapat pada limbah tekstil, 

dengan memperhatikan beberapa variabel yaitu nilai Padatan Terlarut Total atau 

Total Dissolved Solid (TDS), Padatan Tersuspensi Total atau Total Suspended 

Solid (TSS) dan derajat keasaman (pH). Sehingga dapat diketahui bagaimana 

efektivitas serta kapasitas biofiltrasi sistem tanaman dalam menurunkan kadar 

rhodamin b dalam air limbah. Dari kombinasi sistem yang dirancang secara 

ekonomis dengan menggunakan bahan-bahan sederhana dengan teknologi yang 

aplikatif diharapkan sistem tersebut dapat diterapkan dengan mudah sehingga 

lingkungan dan pencemaran lingkungan dapat dihindari. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan : 

1. Bagaimana efektivitas biofiltrasi sistem tanaman dalam menurunkan kadar 

rhodamin B, Total Dissolved Solid (TDS), Total Suspended Solid (TSS) 

dan derajat keasaman (pH) pada air limbah? 

2. Berapa kapasitas biofiltrasi sistem tanaman dalam menurunkan kadar 

rhodamin B, Total Dissolved Solid (TDS), dan Total Suspended Solid 

(TSS) pada air limbah? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk menentukan efektivitas biofiltrasi sistem tanaman dalam 

menurunkan kadar rhodamin B, Total Dissolved Solid (TDS), Total 

Suspended Solid (TSS) dan derajat keasaman (pH) pada air limbah. 

2. Untuk menentukan kapasitas biofiltrasi sistem tanaman dalam 

menurunkan kadar rhodamin B, Total Dissolved Solid (TDS), dan Total 

Suspended Solid (TSS) pada air limbah. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

ilmu pengetahuan dalam pengembangan biofiltrasi sebagai metode 

pengolahan limbah cair secara biologi dengan segala modifikasinya. 

2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

solusi yang tepat bagi pengusaha industri tektil sehingga memungkinkan 

penerapannya untuk mengurangi limbah rhodamin B yang mencemari 

perairan. 

 

 


