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tetapi
Berdasarkan hasil penelitian Coniwanti akan
dkk
sangat merugikan
bila digunakan
untuk mengolah
(2014),
Penambahan
konsentrasi
kitosan
limbah
industri tinggi
yang sangat
sehingga akan
yang semakin
akan banyak
meningkatkan
nilai
menimbulkan
masalah
baru,
yaitu
biaya
pengolahan
kuat tarik bioplastik, sedangkan nilai elongasi
limbah
relatif mahal,
membutuhkan
semakinyang
menurun.
Pemberian
kitosan energi
yang
dan
bahan
kimia
cukup
banyak
(Jianlong,
2002).
semakin banyak akan memperlambat kerusakan
Pendekatan
secara
bioteknologi dengan
bioplastik
(Hartatik
dkk., 2014).
menggunakan
alternatif
yang
Berdasarkankhamir
latar merupakan
belakang di
atas maka
yang menjadi permasalahan dalam penelitian
iniadalahBagaimana kualitas bioplastik dari umbi
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singkong
karet dengan
penambahan
kombinasi
dapat dilakukan
untuk masa
yang akan
datang
dan
merupakan
langkah
yang
cukup
berpotensi
plasticizer gliserol dengan sorbitol dan kitosan.
dalam meremediasi
cair yang
mengandung
Adapun
tujuan yanglimbah
akan dicapai
pada
penelitian
logam
berat.
Mikroorganisme
dapat
mengurangi
ini adalah untuk mengetahui kualitas bioplastik
konsentrasi
logam berat
di lingkungannya
melalui
dari
umbi singkong
karet
dengan penambahan
proses
adsorpsi,
produksi
senyawa
ekstraseluler,
kombinasi plasticizer gliserol dengan sorbitol dan
maupun sintesis enzimatis. Berbagai mikroorganisme
kitosan
memiliki toleransi terhadap logam pada konsentrasi
yang lebih
tinggi setelah ditumbuhkan pada
Metode
Penelitian
medium yang mengandung logam berat (Irawati,
Riak,Tempat
Sopiah, & Sulistia,
2017).di Laboratorium
Penelitian
Hasil
penelitian
Biokimia-Prodi. Pend. menunjukkan
Biologi UMS,bahwa
dan
beberapa jenis Uji
khamir
seperti Saccharomyces
Laboratorium
dan Kalibrasi
Balai Besar
pombe strain
cerevisiae,
dan
Karet,
Kulit, 972,
dan Saccharomyces
Plastik Yogyakarta
Waktu
Candida tropicalis
mengabrsopsi
tembaga
dilaksanakan
padadapat
Bulan
Maret-Desember
di
dalam
medium
masing-masing
sebesar
70%,
2018. Alat spektrofotometer IR Shimazu,
86%, dan 82% (Stephen, 1992; Rahman, 2007).
alat uji kuat tarik perpanjangan putus adalah
Mekanisme detoksifikasi tembaga pada khamir
Universal Testing Machine dengan metode
pada umumnya adalah dengan cara pengikatan ion
uji SNI dan bahan tepung umbi singkong
tembaga pada membran, penyerapan ke dalam sel,
karet, kitosan dari laboratorium analisa CV.
dan dilanjutkan dengan pengikatan ion tembaga
Chem-Mix Pratama, sorbitol dan gliserol.
oleh protein metallothionein (MT) (Ashish, Neeti,
Metode
penelitian
digunakan
adalah
& Himanshu,
2013). yang
Eksplorasi
khamir resisten
metode
penelitian
eksperimental.
Rancangan
tembaga yang dapat mengakumulasi tembaga perlu
lingkungan
yang
digunakan
Rancangan
Acak
dilakukan untuk
mendukung
program
bioremediasi
Lengkap
(RAL)
dengan
pola
faktorial
dan
dua
limbah tembaga di Indonesia demi terciptanya
ulangan.
digunakan
2 faktor, logam
yaitu:
lingkunganPenelitian
yang terbebas
dari kontaminasi
Faktor
berat. perlakuan 1 volume gliserol (G)
G
=3 mlkontaminasi limbah tembaga di
Tingkat
1
G daerah
= 5 mlindustri di Indonesia telah melebihi
banyak
2
G
ml dan perlu ditanggulangi untuk
ambang3 =7
batas
Faktor
perlakuan
2 jenis bahan
Plasticizer
menghentikan
pencemaran
limbah
tembaga(P),
ke
P1 = Sorbitol
lingkungan.
Khamir resisten tembaga merupakan
P2 = Kitosan.yang sangat berpotensi dalam
mikroorganisme
Adapun Prosedur
Penelitian
meliputi:
mengakumulasi
tembaga dari
limbah dalam
proses
a).
Tahap
persiapan,
b).
Tahap
pelaksanaan
bioremediasi tetapi penelitian mengenai isolasi dan
pembuatan
Plastikresisten
biodegredebel,
c). banyak
Tahap
karakterisasi khamir
tembaga belum
dilakukan diujiIndonesia
(Qayyum,
Khan,
Maqbool,
pengujian
ketahanan
tarik, uji
perpanjangan
Zhao, &dengan
Peng, 2016)
(Jianlong, 2002).
putus
menggunakan
alat Eksplorasi
Universal
khamir resisten
daribiodegradabelitas
daerah industri
Testing
Machinetembaga
dan uji
Rungkut-Surabaya
sangatplastik
pentingdalam
untuk dilakukan
dengan
mengeringkan
desikator
sebagai langkah
awal dalam
rangkadalam
mendapatkan
kemudian
mengubur
sampel
tanah
solusi
dalam
meremediasi
lingkungan
yang
telah
selama ± 2 minggu.
tercermar
logam
berat. Penelitian
ini bertujuan
Dalam
penelitian
ini, analisis
yang
untuk
mengisolasi
dan
menguji
resistensi
khamir
digunakan adalah deskriptif kualitatif yang
resisten tembaga
limbah industri
Rungkut
digunakan
untukdarimelakukan
uji ketahanan
Surabaya.
tarik dan perpanjangan putus
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perlakuan G1P2, yaitu pada Tepung ubi kayu
Kualitas Bioplastik dari Umbi Singkong karet dengan gliserol 3 ml dan tambahan bahan
Karet
dengan
Penambahan kombinasi
Plasticizer
Plasticizer
kitosanDIISOLASI
memiliki perpanjangan
UJI
RESISTENSI
ISOLAT
KHAMIR
YANG
DARIputus
Gliserol dengan Sorbitol dan kitosan diperoleh paling rendah yaitu 16,21%.
LIMBAH INDUSTRI DI RUNGKUT, SURABAYA, INDONESIA
data hasil uji ketahanan tarik dan perpanjangan
putus. Adapun pengujian kekuatan
tarik
dan 1); PEMBAHASAN
Salomo
Christian
Wahyu Irawati2)*
perpanjangan putus 1tersebut
dilakukan
di
Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi,
2
Fakultas sains
dan Matematika,
Studi Biologi,
Laboratorium Uji dan Kalibrasi
Balai
Besar 1. Program
Uji Kekuatan
Tarik.
Karet, Kulit, dan Plastik YogyakartaUniversitas
denganPelita Harapan
Hasil uji Kualitas Bioplastik dari Umbi
Thamrin Boulevard 1100, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Indonesia
menggunakanJalan
alatM.H.
Universal
Testing Machine. Singkong Karet dengan Penambahan kombinasi
*Email : w.irawati3@gmail.com
Hasil uji kekuatan tarik dan perpanjangan putus Plasticizer Gliserol dengan Sorbitol dan kitosan
(Tabel
diperoleh data hasil uji ketahanan tarik.
Abstrak 1).

Pencemaran tembaga di daerah Rungkut-Surabaya telah melebihi ambang batas sehingga dapat mengancam kehidupan
Tabel di
1. laut.
HasilTembaga
Rata-ratatidak
Kekuatan
dan dan beracun pada konsentrasi tinggi sehingga diperlukan
organisme
dapatTarik
didegradasi
Perpanjangan
dari Umbi
pengolahan
limbahPutus
yang pada
dapatBioplastik
menurunkan
konsentrasi tembaga di lingkungan. Khamir resisten tembaga dapat
Singkong
Karet tercemar
dengan Penambahan
kombinasi
diisolasi
dari daerah
dan dapat dijadikan
sebagai agen bioremediasi untuk mengatasi pencemaran tembaga.
Plasticizer
Gliserol dengan
Sorbitol danisolasi
kitosan
Penelitian
ini bertujuan
untuk melakukan
dan uji resistensi khamir resisten tembaga dari limbah industri.
Sampel diambil
dari
lumpur
aktif
pusat
pengolahan
limbah PT. SIER Surabaya. Isolasi dilakukan dengan pengenceran
Kekuatan Tarik Perpanjangan Putus
Perlakuan
sampel
limbah kemudian
diinokulasikan
dengan
metode
sebar ke dalam medium Yeast Extract Peptone Dextrose Agar
((N/mm²))
(%)
yang diperkaya dengan CuSO4. Uji resistensi dilakukan dengan menginokulasikan isolat murni dengan metode gores
G1 P1medium Agar
17.20*
ke dalam
yang mengandung20,42
berbagai konsentrasi CuSO4 untuk menentukan nilai Minimum Inhibitory
Concentration
(MIC).
Hasil isolasi diperoleh
delapan isolat khamir dengan kode ES6.1, ES8.1, ES9.2, ES9.3, ES9.4,
G2 P1
12.74
22,33
ES9.5,
ES10.2,
dan
ES10.4.
Nilai
MIC
isolat
tersebut berkisar antara 16-20 Mm CuSO4. Isolat yang paling
#
G3 P1
6.63
24.00khamir
Gambar
1. Uji Kekuatan
resisten
adalah isolat dengan kode ES9.3 dengan nilai MIC= 20 mM CuSO
, sehingga
isolate iniTarik
dipilihplastik
sebagai isolate
4
##
G
P
4.75
16,21
yang paling
resisten terhadap polutan di Wilayah Rungkut, Surabaya, Indonesia.
1 2

Rata-rata kekuatan tarik yang paling kuat
G2 P2
3.67
19,32
adalah
pada perlakuan G1P1 (Tepung ubi kayu
Kata
karakterisasi, khamir,20.67
resistensi, tembaga, isolate ES9.3
Gkunci:
P Isolasi,2.82**
3 2

karet dengan gliserol 3 ml dan tambahan bahan
Keterangan:
Abstract
Plasticizer sorbitol) dengan nilai 17,20 N/mm²,
*
: Kekuatan tarik yang paling kuat
Copper
pollution
in
Rungkut-Surabaya
area
has
exceeded
the
threshold
so that perlakuan
it can be threaten
life of organisms
in the
sedangkan
G2Pthe
Tepung
ubi kayu
**
: Kekuatan tarik paling lemah
3 (
sea. Copper cannot be degraded and its very toxic at high concentrations. So that, we need to treat
the water waste to reduce
#
: Perpanjangan putus paling kuat
karet dengan gliserol 7 ml dan tambahan bahan
copper concentrations. Copper yeast can be isolated from polluted areas and can be used as a bioremediation agent to overcome
##
: Perpanjangan putus paling lemah
kitosan)
memiliki
rata-rata
kekuatan
copper pollution. This study aims to conduct copper isolation andPlasticizer
yeast resistance
testing from
industrial
waste. Samples
taken
tarikout
yang
paling oflemah
yaitu
2,82N/mm².
Salah
from the activated sludge of PT. SIER Surabaya. Isolation was carried
by dilution
the waste
sample
and then inoculated
Berdasarkan
penelitian
pada tabel.1
with the
scatter methodhasil
into Yeast
Extract medium
Peptone Dextrose
Agar enriched
with CuSO4. The resistance
test was
satu faktor
yang mempengaruhi
meningkatnya
carried
out
by
inoculating
the
pure
isolate
with
the
scratch
method
into
Agar
medium
containing
various
concentrations
of
diperoleh data bahwa rata-ratakekuatan tarik nilai kekuatan tarik adalah konsentrasi gliserol
CuSO
to
determine
the
value
of
Minimum
Inhibitory
Concentration
(MIC).
The
isolation
results
obtained
eight
yeast
isolates
yang 4 paling kuat adalah pada perlakuan G1P1 yang digunakan dalam pembuatan bioplastik.
with the code ES6.1, ES8.1, ES9.2, ES9.3, ES9.4, ES9.5, ES10.2, and ES10.4. The MIC value of yeast isolates ranged from
yaitu
pada konsentrasi Tepung ubi kayu karet code ES9.3 hasil
penelitian
A that
dkkthis
(2018)
16-20 Mm CuSO4. The most resistant isolates were isolates withMenurut
with MIC
= 20 mMAsngad
CuSO4, so
isolate
dengan
ml dan
bahan
bahwa
perbedaan
was chosen gliserol
as the most3resistant
isolatetambahan
to pollutants in
the Rungkut
Region,Ada
Surabaya,
Indonesia.ketahanan tarik dan
Plasticizer sorbitol dengan nilai 17,20N/mm², perpanjangan putus plastik biodegradabel dari
Keywords: Isolation,
characterization,
yeast,pada
resistance,
copper, kulit
isolate ES9.3
sedangkan
perlakuan
G2P3 yaitu
Tepung
kacang dengan bonggol pisang dan biji
ubi kayu karet dengan gliserol 7 ml dan nangka dengan penambahan gliserol.
tambahan
bahan Plasticizer kitosan memiliki berat Pengurangan
penggunaan
konsentrasi
Pendahuluan
yang banyak atau
digunakan
di dalam
industri
rata-rata kekuatan tarik yang paling lemah yaitu gliserol
semakin
sedikit akan
terutamayang
industri
elektronik
dan menyebabkan
bersifat toksik
2,82N/mm².
kekuatan (Davis,
tarik menjadi
tinggi.
bagi organisme
Volesky, &
Vieira,Gliserol
2000).
Logam berat merupakan polutan yang tidak nilai
tabel 1 akan
menurunkan
yang
Tembaga
merupakantegangan
salah satuantar
logammolekul
berat esensial
dapatBerdasarkan
didegradasi hasil
dan penelitian
cenderung pada
terakumulasi
diperoleh
data
bahwa
rata-rata
perpanjangan
matrik
pada dalam
bioplastik
sehingga
dan diperlukan
oleh manusia
konsentrasi
yang
di dalam tubuh organisme. Logam berat dapat menyusun
putus
padasenyawa
perlakuan
semakin
lemah.
sangat kecil, yaitu bioplastik
tidak lebih dari
0,05 mg/kg
berat
menjadipaling
polutantinggi
karenaadalah
merupakan
sisa menyebabkan
G
P yaitu pada Tepung ubi kayu karet dengan Hal
badantersebut
yaitu untuk
membentuk
hemoglobin
dan
sesuai
dengan hasil
penelitian
yang
3 1 dihasilkan dari industri (Kobya, Demirbas,
gliserol
dan2005).
tambahan
bahan
Plasticizer
kolagen, tetapi akan
menjadi
racun
jika konsentrasi
Senturk, 7&mlInce,
Tembaga
adalah
logam Radhiyatullah
dkk.,
(2015),
bahwa
kekuatan
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tarik
mengalami
tembaga
tersebutpenurunan
melebihi seiring
tingkatpenggunaan
kebutuhan
harian.
Akumulasi
tembaga
di
dalam
tubuh
gliserol yang terlalu banyak akan menurunkan
manusia
berbagai
macam
nilai
kuatdapat
tarik,mengakibatkan
sedangkan nilai
perpanjangan
penyakit
seperti
gagal
ginjal,
kanker,
kerusakan
putus (elongasi) akan semakin bertambah. liver,
kerusakan
otak, penambahan
gangguan saraf,
bahkan kematian
Kenaikan
konsentrasi
gliserol
(Hocheng,
Chakankar,
&
Jadhav,
2018).
juga menyebabkan nilai kuat tarik semakin
Pencemaran
tembagadengan
di pantai timur
Surabaya
berkurang
seiring
berkurangnya
merupakan
salah
satu
kasus
pencemaran
logam
interaksi inter molekul. Interaksi berkurang
berat
terjadi gliserol
di Indonesia
belum dapat
karenayang
adanya
yangyang
menyisip
dan
ditanggulangi.
Pencemaran
ini
dapat
terjadi
karena
menghilangkan ikatan hidrogen diantara
adanya
pembuangan
limbah jumlah
cair kegliserol
sungai yang
oleh
polisakarida.
Meningkatnya
industri
yang
berada
di
sekitar
pantai
timur
Surabaya.
digunakan menghasilkan mobilitas yanglebih
Akibat
yang ditimbulkan
pencemaran
besar terhadap
makro dari
molekul
patis tembaga
ehingga
adalah
akumulasi
tembaga
oleh
hewan
yang
hidup
kuat tarik bioplastik menurun.
di sungai
dangliserol
laut di sekitarnya
seperti
ikan, kerang,
Selain
jenis bahan
Plasticizer
yang
dan
udang.
Hewan-hewan
yang
mengakumulasi
digunakan akan mempengaruhi kekuatan tarik
logam berat bila terkonsumsi oleh manusia dalam
juga. Bahan Plasticizer sorbitol lebih baik dari
jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada
pada bahan Plasticizer kitosan. Hal tersebut
beberapa organ tubuh (Irawati, Parhusip, Christian,
dikarenakan sorbitol berfungsi mengurangi
& Yuwono, 2017).
ikatan hidrogen internal sehingga akan
Data pencemaran logam berat menunjukkan
meningkatkan jarak inter molekul. Menurut
bahwa kadar Cu pada ikan dan kerang dari pantai
hasil
Mchugh
sekitarpenelitian
muara yang
berasaldan
dariKrochta
Rungkut,(1994)
yaitu
bahwa
poliol
seperti
sorbitol
dan
gliserol2.290,20
adalah
pantai di kelurahan Sukolilo mengandung
plasticizer
yang berfungsi
mengurangi
ikatan
ppb dan 5.920,20
ppb. Pencemaran
di Rungkut
hidrogen
internal
sehingga
akan
meningkatkan
telah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh
jarak
molekul.
Worldinter
Health
Organization (WHO) yaitu 1.200
sebagai plasticizer
ppb Penggunaan
sehingga dapatsorbitol
membahayakan
kesehatan
diketahui
lebih
efektif,sehingga
dihasilkan
film
penduduk yang tinggal di desa tersebut.
dengan
permeabilitas
oksigen
yangdilebih
rendah
Masalah
kontaminasi
tembaga
lingkungan
bila
dibandingkan
dengan
menggunakan
telah dilakukan di beberapa daerah industri tetapi
kitosan.
Hal tersebut
dengan logam
hasil
untuk mendegradasi
dan sesuai
menghilangkan
penelitian
(2010), bahwalimbah
penambahan
berat tidak Purwanti
semudah mendegradasi
organik
plasticizer
menyebabkan
nilai nonbiodegradable.
kuat tarik plastik
karenalimbah
logamberatbersifat
kitosan
dari
3,94berat
MPadari
menjadi
0,2
Degradasimenurun
dan reduksi
logam
lingkungan
MPa
elongasi dengan
plastik cara
kitosan
untuk dan
skalanilai
kecil persen
dapat dilakukan
fisik
mengalami
peningkatan
dari
menjadi
dan kimia melalui
pertukaran
ion1,5%
(ion exchange),
presipitasi,
koagulasi,
inverse
osmosis,
dan
adsorpsi.
16,6%.
Metode-metode
tersebut
cukup efisien
dalam
Kekuatantarik
pada bioplastik
yang rendah
mengurangi
kontaminasi
logam
berat
tetapi
akan
diduga disebabkan juga karena ukuran partikel
sangatdari
merugikan
bila digunakan
mengolah
pati
umbi singkong
karet untuk
dan kecepatan
limbah
industri
yang
sangat
banyak
sehingga
dari cara pengadukan. Ukuran partikel akan
pati
menimbulkan
masalah
baru,
yaitu
biaya
pengolahan
dari umbi singkong karetyang semakin besar,
limbah
yang sulit
relatiftercampur
mahal, membutuhkan
energi
maka bahan
karena penyebaran
dan
bahan kimia
cukup
banyak Penyebaran
(Jianlong, 2002).
butirannya
tidak
merata.
yang
Pendekatan
secara
bioteknologi
dengan
kurang merata ini dikarenakan kecilnya
luas
menggunakan khamir merupakan alternatif yang
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permukaan
butiran
patimasa
dariyang
umbi
singkong
dapat dilakukan
untuk
akan
datang
dan
merupakan
langkah
yang
cukup
berpotensi
karet, sehingga pada saat proses gelatinisasi
dalam meremediasi
limbah cair
yang
mengandung
patidari
umbi singkong
karet
tersebut
tidak
logam
berat.
Mikroorganisme
dapat
mengurangi
mengalami pembengkakan secara maksimal.
konsentrasi
logam yang
berat di menyebabkan
lingkungannya melalui
Hal inilah
bahan
proses
adsorpsi,
produksi
senyawa
ekstraseluler,
menjadi elastis, sehingga menurunkan
maupun sintesis
enzimatis.
Berbagai mikroorganisme
ketahanan
tarik.
Hal tersebut
sesuai dengan
memiliki
toleransi
terhadap
logambahwa
pada konsentrasi
penelitian Sinaga, (2014),
Semakin
yang
lebih
tinggi
setelah
ditumbuhkan
besar ukuran partikel pati, maka bahan pada
sulit
medium yang
mengandung
logam
beratmenyebar
(Irawati,
tercampur
karena
butirannya
tidak
Riak, Sopiah,
& Sulistia,
2017).yang tidak merata
secara
merata.
Penyebaran
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
ini disebabkan oleh kecilnya
luas permukaan
beberapa pati,s
jenis ehingga
khamir saat
seperti
Saccharomyces
butiran
proses
gelatinisasi
pombe
strain
972,
Saccharomyces
cerevisiae,
dan
pati tersebut tidak mengalami pembengkakan
Candidamaksimal.
tropicalis Hal
dapatdemikian
mengabrsopsi
tembaga
secara
menyebabkan
di
dalam
medium
masing-masing
sebesar
70%,
bahan menjadi elastis, sehingga menurunkan
86%, dan 82% (Stephen, 1992; Rahman, 2007).
ketahanan tarik bahan tersebut.
Mekanisme detoksifikasi tembaga pada khamir
Dalam penggunaan patidari umbi singkong
pada umumnya adalah dengan cara pengikatan ion
karet menambah padatan dalam bioplastik yang
tembaga pada membran, penyerapan ke dalam sel,
menyebabkan bioplastik menjadi kuat tetapi
dan dilanjutkan dengan pengikatan ion tembaga
kurang elastis sehingga kekuatan tarik akan
oleh protein metallothionein (MT) (Ashish, Neeti,
menurun.
Menurut
Radhiyatullah,
& Himanshu,
2013). penelitian
Eksplorasi khamir
resisten
dkk.
(2015),
kekuatan
tarik
maksimum
pada
tembaga yang dapat mengakumulasi tembaga perlu
film
plastik
terjadi
pada saatprogram
berat pati
10 gram
dilakukan
untuk
mendukung
bioremediasi
dan
volume
gliserol
0
ml
yaitu
9,397
Mpa.
Hal
limbah tembaga di Indonesia demi terciptanya
ini
dapat diketahui
bahwadari
konsentrasi
berat
pati
lingkungan
yang terbebas
kontaminasi
logam
dan
berat.gliserol yang sedikit akan menghasilkan
nilai Tingkat
kuat tarikkontaminasi
yang semakin
tinggi.tembaga di
limbah
Nilai
kuat
tarik ditertinggi
dari
banyak
daerah
industri
Indonesiabioplastik
telah melebihi
singkong
karet
dengan
penambahan
kombinasi
ambang batas dan perlu ditanggulangi untuk
Plasticizer
Gliserol
denganlimbah
Sorbitol
sebesar
menghentikan
pencemaran
tembaga
ke
2
17200
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran tembaga beberapa jenis khamir seperti Saccharomyces
adalah akumulasi tembaga oleh hewan yang hidup pombe strain 972, Saccharomyces cerevisiae, dan
di sungai dan laut di sekitarnya seperti ikan, kerang, Candida tropicalis dapat mengabrsopsi tembaga
dan udang. Hewan-hewan yang mengakumulasi di dalam medium masing-masing sebesar 70%,
logam berat bila terkonsumsi oleh manusia dalam 86%, dan 82% (Stephen, 1992; Rahman, 2007).
jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada Mekanisme detoksifikasi tembaga pada khamir
beberapa organ tubuh (Irawati, Parhusip, Christian, pada umumnya adalah dengan cara pengikatan ion
& Yuwono, 2017).
tembaga pada membran, penyerapan ke dalam sel,
Data pencemaran logam berat menunjukkan dan dilanjutkan dengan pengikatan ion tembaga
bahwa kadar Cu pada ikan dan kerang dari pantai oleh protein metallothionein (MT) (Ashish, Neeti,
sekitar muara yang berasal dari Rungkut, yaitu & Himanshu, 2013). Eksplorasi khamir resisten
pantai di kelurahan Sukolilo mengandung 2.290,20 tembaga yang dapat mengakumulasi tembaga perlu
ppb dan 5.920,20 ppb. Pencemaran di Rungkut dilakukan untuk mendukung program bioremediasi
telah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh limbah tembaga di Indonesia demi terciptanya
World Health Organization (WHO) yaitu 1.200 lingkungan yang terbebas dari kontaminasi logam
ppb sehingga dapat membahayakan kesehatan berat.
penduduk yang tinggal di desa tersebut.
Tingkat kontaminasi limbah tembaga di
Masalah kontaminasi tembaga di lingkungan banyak daerah industri di Indonesia telah melebihi
telah dilakukan di beberapa daerah industri tetapi ambang batas dan perlu ditanggulangi untuk
untuk mendegradasi dan menghilangkan logam menghentikan pencemaran limbah tembaga ke
berat tidak semudah mendegradasi limbah organik lingkungan. Khamir resisten tembaga merupakan
karenalimbahlogamberatbersifatnonbiodegradable. mikroorganisme yang sangat berpotensi dalam
Degradasi dan reduksi logam berat dari lingkungan mengakumulasi tembaga dari limbah dalam proses
untuk skala kecil dapat dilakukan dengan cara fisik bioremediasi tetapi penelitian mengenai isolasi dan
dan kimia melalui pertukaran ion (ion exchange), karakterisasi khamir resisten tembaga belum banyak
presipitasi, koagulasi, inverse osmosis, dan adsorpsi. dilakukan di Indonesia (Qayyum, Khan, Maqbool,
Metode-metode tersebut cukup efisien dalam Zhao, & Peng, 2016) (Jianlong, 2002). Eksplorasi
mengurangi kontaminasi logam berat tetapi akan khamir resisten tembaga dari daerah industri
sangat merugikan bila digunakan untuk mengolah Rungkut-Surabaya sangat penting untuk dilakukan
limbah industri yang sangat banyak sehingga akan sebagai langkah awal dalam rangka mendapatkan
menimbulkan masalah baru, yaitu biaya pengolahan solusi dalam meremediasi lingkungan yang telah
limbah yang relatif mahal, membutuhkan energi tercermar logam berat. Penelitian ini bertujuan
dan bahan kimia cukup banyak (Jianlong, 2002).
untuk mengisolasi dan menguji resistensi khamir
Pendekatan secara bioteknologi dengan resisten tembaga dari limbah industri Rungkut
menggunakan khamir merupakan alternatif yang Surabaya.
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