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ABSTRACT
Pickling is one of important parts of tanning process because it aims to provide the same
acid condition as the tanning agent. Usually, mould contamination on sheep's leather is found within
this process.
The aim of this research was to study the effectiveness of the disinfectant in removing the
mould on sheep's leather after pickling. Several moulds studied in this research were Aspergillus
flavus B, A. oryzae C, A. tamariD,A. chevalieri E, sivi Scopulariopsis brevicaulis F.
Preventol CR was one of disinfectant used in pickling. It consisted of TCMTB
(Thiocyanomethylthiobenzothiazole)
which was able to remove the contaminant mould. Preventol
dossage used in this research was 0,5%; I%; and 1,5%. The disinfectant's activity was tested by
inoculating pickle sheep's leather which had been soaked in various Preventol's concentration in PDA
medium (Potato Dextrosa Agar). The medium was inoculated by suspension using surface plate
method. The disinfectant activity was shown by clear zone found around leather's sample.
From the disinfectant test on five strains, it was found that the dosage 1,5% was the most
effective concentration in removing mould. In this concentration, A. Oryzae C and S. brevicaulis F
was found to be more resistant cgmpared to other strain. Therefore, it could be concluded that 1,5%
Preventol was effective in remdving mould until 100%. It was also found that each strain had
different resistance level to dlsinfec'{ant used.
Key words: pickling, contaJ~iY!af1ttmould, disinfectant, TCMTB
;?
ABSTRAK
Proses pickle merupakan bagian penting dari rangkaian proses penyamakan kulit. Hal ini
dikarenakan proses ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi kulit yang akan disamak agar memiliki
suasana asam seperti sifat yang dimiliki oleh senyawa penyamak itu sendiri. Dalam proses ini se ring
terjadi kontaminasi terhadap kulit oleh jamur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas disinfektan dalam membasmi jamur
kontaminan pada kulit domba yang mengalami proses pickling, yaitu jamur dari spesies Aspergillus
flavus B, A. Oryzae C,A. Tamari'O, A. Chevalieri E, dan Scopulariopsis brevicaulis F.
Produk disinfektan yang digunakan adalah Preventol CR, yang memiliki komposisi senyawa
TCMTB (Thiocyanomethylthiobenzothiazole)
=yaug mampu- membasmi pertumbuhan jamur
kontaminan. Dosis yang digunakan ialah 0,5%, 1%, dan 1,5%. Uji daya disinfeksi dilakukan dengan
menanam sampel kulit domba pickle yarig telah direndam dalam masing-masing konsentrasi
Preventol ke dalam media PDA yang telah diberi suspensi jamur secara surface plate. Aktivitas
disinfektan ditunjukkan dengan luas zona jemih di sekitar sampel kulit.
Dari pengujian disinfektan pada kelima jamur diperoleh hasil bahwa disinfektan dengan
dosis 1,5% paling efektif dalam membunuhjamur. Sedangkan,jamur A.oryzae C dan S. Brevicaulis F
masih tumbuh pada dosis ini karena lebih resisten dibanding spesies jamur yang lain. Disimpulkan
bahwa konsentrasi disinfektan sebesar 1,5% efektif membunuh jamur hingga 100%. Selain itu,
diketahui bahwa masing-masing jamur memiliki tingkat resistensi yang berbeda terhadap
disinfektan yang digunakan.
Kata kunci :Proses pickle.jamur kontaminan, disinfektan, senyawa TCMTB
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PENGANTAR
Industri penyamakan kulit merupakan salahsatu industri yang menghasilkan
barang-barang dengan orientasi ekspor, terutama ekspor non migas sehingga mampu
menghasilkan devisa negara. Industri tersebut merupakan salahsatu industri strategis
karena bahan baku yang digunakan merupakan produk sampingan dari temak.
Industri penyamakan kulit dalam menjalankan kegiatannya biasanya tidak langsung
memproses kulit mentah menjadi kulit jadi, tetapi terlebih dahulu melewati tahap
penyamakan setengahjadi. Contoh kulit samak setengahjadi adalah kulit pickle, wet
blue dan crust.
Kulit awetan merupakan suatu hasil pengolahan lebih lanjut dari kulit segar.
Minarsih (1995) menyatakan bahwa untuk mendapatkan kulit awetan tersebut dapat
dengan memanfaatkan kulit segar dari berbagai macam kulit hewan mamalia dan
reptil seperti sapi, kerbau, domba, ular dan kulit hewan lain yang potensial untuk
dibuat kulit awetan. Di Indonesia sendiri, bahan yang paling banyak dipakai adalah
kulit domba. Kulit domba yang dipakai sebagai bahan dasar kulit awetan telah
mengalami serangkaian proses pengolahan. Proses pengolahan atau penyamakan
kulit itu sendiri terdiri dari beberapa tahap, salah satunya adalah proses pickle atau
yang dikenal sebagai proses pengasaman.

Proses pengasaman (pickle) bertujuan

untuk menyesuaikan kondisi kulit yang akan disamak agar memiliki suasana asam,
seperti sifat yang dimiliki oleh senyawa penyamak, itu sendiri (Anonim 2007a).
Selain itu, Minarsih (1995) menambahkan bahwa proses pickle dapat juga bertujuan
untuk mempertahankan

kondisi kulit yang akan disamak agar terlindungi

dari

mikroorganisme pembusuk, khususnya terhadap seranganjamur.
Pada umumnya industri penyamakan

kulit menyimpan kulit yang telah

disamak setengah jadi dalam waktu yang lama. Mengingat kulit merupakan media
yang baik untuk pertumbuhan jamur tertentu, maka besar kemungkinan kulit-kulit
yang disimpan tersebut akan ditumbuhi oleh jamur. Mikrobia khususnya jamur,
memiliki kemampuan mengeluarkan enzim protease, pepsin, dan renin (Suhartono,
1992). Enzim protease mampu mendegradasiprotein

kulit. Selama penyimpanan

kulit, mikrobia tersebut mampu merusak komponen proteinfibrous kulit khususnya
serabut kolagen. Protein kolagen diketahui merupakan komponen yang sangat
penting dari kulit tersamak.
Untuk

mencegah

pertumbuhan

jamur

tersebut,

para pemilik

industri

penyamakan kulit biasanya memberikan anti jamur (fungisida) pada kulit pickle atau
wet blue sebelum disimpan di gudang. Jenis anti jamur yang dipilih tentunya

56

Berkala Penelitian Teknologi Kulit, Sepatu dan Produk Kulit

ISSN 1411-7703

memiliki kemampuan tersendiri dalam menghambat pertumbuhan j amur tertentu.
Dalam proses pengasaman kulit tersebut sering timbul kontaminasi
mikroorganisme yaitu jamur atau pun bakteri. Kehadiran mikroorganisme

oleh

ini bisa

menyebabkan kulit menjadi busuk sebelum diproses lebih lanjut sehingga membawa
kerugian besar dalam industri kulit (Anonim, 2007a).
Oleh karena itu, sangat penting

untuk dicari altematif

solusi dalam

menangani masalah kerusakan kulit ini. Penggunaan disinfektan dapat menghambat
pertumbuhan mikroorganisme pada kulit awetan tersebut (Anonim, 2007b). Selain
itu, Talaro (2002) juga menyatakan bahwa disinfektan dapat digunakan untuk
mencegah terjadinya infeksi atau pencemaranjasad

renik sepertijamur, bakteri dan

virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman
penyakit lainnya.
Pada penelitian ini lebih dikhususkan untuk pencegahan pertumbuhan jamur
pada kulit domba pickle, karena dalam proses pengasaman ini sering dijumpai
pertumbuhan jamur di permukaan kulit tersebut. Jamur yang tumbuh pada kulit ini
diidentifikasi
Aspergillus

sebagai anggota spesies Aspergillus flavus,
tamarii,

Aspergillus

chevalieri,

Aspergillus

dan Scopulariopsis

oryzae,

brevicaulis

(Susanthi dkk, 2007).
Penelitian penelitian dalam bidang mikrobiologi kulit terutama mengenai
pengaruh

serangan jamur

serta efek fungisida

mencegah pertumbuhanjamurpada
peneliti

mencoba

mikrobiologi

sekaligus

kulit samak belum banyak dilaporkan, sehingga

untuk mengangkat

khususnya

dalam menghambat

kembali

mikroorganisme

permasalahan

jamur

pada

baru di bidang
kulit

samak

dan

pencegahannya sebagai materi dasar untuk melengkapi referensi yang sudah ada.
Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas
disinfektan yang digunakan dalam membasmijamur
kulit domba pickle. Berdasarkan
(Susanthi dkk, 2007), diidentifikasi

penelitian

kontaminan yang tumbuh pada

yang telah dilakukan

sebelumnya

lima spesies jamur yang tumbuh pada kulit

domba pickle.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas disinfektan terhadap
pertumbuhan jamur kontaminan pada kulit domba pickle. Selain itu, penelitian ini
juga bertujuan

untuk mengetahui

resistensi

atau daya tahan jamur

terhadap

disinfektan yang diberikan.
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MATER! DAN METODE PENELITIAN
A. Isolasi Jamur Dari Kulit Pickle
Kulit domba pickle yang terkontaminasi

oleh jamur yang diambil dari

Laboratorium Mikrobiologi Akademi Teknologi Kulit, Yogyakarta mempuntai cirriciri : Ditumbuhijamur;

wama berubah tergantung wamajamur;

berbau dan struktur

kulit agak lembek. Sampel kulit domba pickle yang terkontaminasi
(enam) lembar, dengan menggunakanjarum

ose, diambill

sebanyak 6

(satu) ose jamur secara

acak dan digoreskan pada cawan petri yang telah berisi media PDA, kemudian
diinkubasi selama 2 x 24 jam. Hasil dari inkubasi jamur yang tumbuh diisolasi untuk
memndapatkan jamur sejenis. Penanaman jamur ini untuk 1 (satu) lembar kulit
diulang 3 (tiga) kali.
B. Penyiapan Media untuk Pertumbuhan

J amur

Media yang digunakan untuk menumbuhakan jamur dalam penelitian ini
adalah berupa PDA (Potato Dextrosa Agar). Adapun langkah-langkah pembuatan
media ini adalah sebagai berikut : media PDA sebanyak 19,5 g ditimbang dengan
timbangan analitik Sartorius Handy kemudian dimasukkan ke dalam gelas bekker
500 ml yang

berisi

aquades

steril.

Selanjutnya

larutan

media

dididihkan

menggunakan Electric Stove. Setelah mendidih, media dituang ke dalam tabung
reaksi sebanyak 10 ml, dan dilakukan sterilisasi dengan autoklafpada

suhu 121QC.

Media yang sudah steril ini dituang ke dalam petri dish yang sudah disterilkan, dan
dibiarkan hingga memadat.
C. Penyiapan Kultur Suspensi dan Inokulasi
Setiap koloni jamur

dibuat

suspensinya

secara

aseptis

dengan

cara

mengambil satu ose koloni dan dimasukkan ke dalam 10 ml aquades steril dalam
tabung reaksi. Selanjutnya, suspensi ini divorteks sampai kolonijamur yang diambil
tadi menyatu dengan aquades.
Inokulasi suspensi jamur dilakukan secara aseptis dengan menuangkan 1 ml

---.

suspensi menggunakan

pipet ukur 1 ml ke dalam medium PDA dan dilakukan

surface plate menggunakan alat drigalski. Kemudian, kultur jamur ditutup rap at di
dalam petri dish dan diberi label. Pada tahap inokulasi ini dilakukan replikasi
sebanyak tiga kali untul kelima jenis koloni jamur yang tumbuh pada kulit domba
pickle, yaitu Aspergillus flavus B, Aspergillus tamari D, Aspergillus chevalieri E,
Scopulariopsis brevicaulis F, danAspergillus oryzae C.
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D. Penyiapan Sampel Kulit Domba Pickle dan Pengujian Disinfektan
Sampel kulit domba pickle dipotong bentuk lingkaran dengan diameter 1 cm.
Pengujian disinfektan ini dilakukan langsung menggunakan
I

sampel kulit domba

pickle yang ditanam ke dalam medium PDAyang sudah diinokulasi dengan suspensi
jamur. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh disinfektan yang diberikan pada
kulit dombapickle yang sudah tercemar oleh pertumbuhanjamur

kontaminan.

Disinfektan Preventol Ck. dibuat dalam tiga mac am konsentrasi, yaitu 0,5%,
1%, dan 1,5% sesuai dengan hasil penelitian Wibowo dan Wulandari (2005), bahwa
penggunaan preventol CR 1 %; 2,5 % dan 5 % sebagai desinfektan pada bakteri air
sumur yang tercemar limbah cair kulit menunjukkan bahwa penggunaan preventol
CR 5 % memberikan daya hambat 100 %. Pembuatan masing-masing konsentrasi
adalah sebagai berikut : pada konsentrasi 0,5%, dicampur 0,05 ml sampel disinfektan
ditambah dengan 9,95 ml aquades steril; pada konsentrasi

1%,dicampur 0,1 ml

sampel disinfektan ditambah 9,9 ml aquades steril; dan pada konsentrasi

1,5%,

dicampur 0,15 ml sampel disinfektan ditambah 9,85 ml aquades steril. Pencampuran
sampel disinfektan dan aquades steril ini dilakukan di dalam gelas beker kemudian
diaduk dengan gelas pengaduk.
Ke dalam masing-masing konsentrasi ini dilakukan perendaman potongan
sampel kulit domba pickle tadi selama 30 menit. Setelah itu, sampel kulit ini
diinokulasikan

di tengah-tengah

petri dish yang berisi inokulasi jamur dalam

medium PDA. Untuk masing-masing

konsentrasi dibuat tiga kali replikasi, dan

disinfektan diujikan terhadap lima spesies jamur yang tumbuh pada kulit domba
pickle. Tahap akhir adalah inkubasi pada suhu 37°C selama 2x 24 jam.
Berdasarkan luas zona jemih yang terbentuk di sekitar kulit domba pickle,
maka dapat ditentukan kemampuan disinfektan dalam menghambat pertumbuhan
jamur. Menurut Wibowo dan Wulandari (2005), rumus untuk menghitung

daya

hambat disinfektan terhadap j amur adalah sebagai berikut :
disi c k
Luas cawan yang tidak ditumbuhi kapang
Daya h am b at ismre tan =
Luas cawan

X 100%

"<,

Sedangkan, pertumbuhanjamur

dapat diketahui dari rumus berikut ini :

Pertumbuhan Jamur = 100% - daya hambat disinfektan terhadap j amur
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DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian disinfektan dengan tiga macam konsentrasi pada kelima
jenis jamur yang ditumbuhkan pada medium PDA ditampilkan pada Gambar 1-5.
Dari ketiga variasi konsentrasi

Preventol

CR yang digunakan

dapat dilihat

perbandingan luas zonajemih yang terjadi. Makin tinggi konsentrasi Preventol CR,
makin luas pula zona jemih yang terjadi. Sedangkan, pada Gambar 6 dapat diketahui
bahwa pada perlakuan akuades steril tanpa diberi disinfektan tidak terbentuk zona
jemih di sekitar sample kulit.

Gambar 1.

Zona Jemih yang Terbentuk di Sekitar Kulit pada Kultur Jamur A.
tamari D, berturut-turut konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%

Gambar2.

Zona Jemih yang Terbentuk di Sekitar Kulit pada Kultur Jamur A.
flavus B, Berturut-turut Konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%

Gambar3.

Zona Jemih yang Terbentuk di Sekitar Kulit pada Kultur Jamur A.
oryzae C, Berturut-turut Konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%
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Gambar4.

Zona Jernih yang Terbentuk di Sekitar Kulit pada Ku1tur Jamur
A.chevalieriE, berturut-turut konsentrasi 0,5%,1 %, dan 1,5%

Gambar 5.

Zona Jernih yang Terbentuk di Sekitar Kulit pada Ku1tur Jamur S.
brevicaulis F, Berturut-turut Konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%

Gambar 6.

Kontro1 (PerlakuanAkuades

Steri1 tanpa Diberi Perlakuan Disinfektan)

Dari pengujian disinfektan terhadap kelima spesies jamur yang ditumbuhkan
da1am medium PDA, dipero1eh grafik pertumbuhan jamur yang ditampilkan pada
Gambar7.
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Gambar 7. Pertumbuhan Jamur Sete1ah Diberi Disinfektan
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PertumbuhanA. flavus B, ..;1. tamari D, A. chevalieri E pada konsentrasi 0,5%
menunjukkan angka yang berbeda, namun berdasarkan analisis statistik ketiganya
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Hal ini juga terjadi pada konsentrasi 1%
dan 1,5%.
Pertumbuhan A. oryzae C dan S. brevicaulis F menunjukkan angka yang
berbeda, namun berdasarkan analisis statistik keduanya menunjukkan perbedaan
yang tidaknyata. Hal inijuga terjadi padakonsentrasi

1%.

Pada analisis regresi linear, dapat diketahui perbandingan

pertumbuhan

jamur antar konsentrasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa
pertumbuhan

kelima

jenis

jamur

mengalami

penurunan

seiring

dengan

meningkatnya konsentrasi disinfektan.
Hasil pengujian terhadap aktivitas disinfektan

ini menunjukkan

bahwa

pemakaian tiga macam dosis disinfektan memiliki pengaruh yang berbeda-beda
terhadap ketahanan jamur untuk tumbuh. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7, yaitu
dengan meningkatnya persentase dosis pemakaian Preventol CR, daya hambat yang
ditimbulkan semakin besar. Bahkan, pada jamur A. flavus B, A. tamari D, dan A.
chevalieri

E, pemberian

Preventol

CR dengan

konsentrasi

1,5% mampu

menghambat pertumbuhan jamur sampai 100%. Artinya, dengan dosis ini, jamur
tidak mampu mengalami pertumbuhan.

Hal ini dikarenakan oleh Preventol CR

memiliki kelebihan yaitu mampu menghambat dan mematikan aktivitas jamur, dan
mempunyai stabilitas yang baik pada media asam. Dalam hal ini, kulit domba pickle
merupakan obyek yang diberi Preventol CR. Kulit domba pickle ini memiliki pH
"

yang rendah karena sudah mengalami proses pickling, yaitu dengan pemberianAsam
sulfat (Minarsih, 2005). Oleh karena itu, pada kondisi seperti ini, Preventol CR dapat
bekerj a secara optimal sehingga dapat menghambat pertumbuhan j amur.
Untuk strain jamur anggota spesies A oryzae C dan S. brevicaulis F, saat
diberi Preventol CR dosis 1,5% masih dijumpai adanya pertumbuhan.
menandakan

Hal ini

bahwa kedua spesies jamur ini memiliki tingkat resistensi

atau

ketahanan terhadap seranganjamur yang lebih baik bila dibandingkan dengan ketiga
....•..

strain anggota spesies jamur yang lain.
Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Preventol CR dapat digunakan
sebagai disinfektan yang tepat karena memiliki komposisi kimia utama berupa
senyawa TCMTB. Senyawa ini terbukti memiliki aktivitas fungisida yang mampu
membunuh jamur yang tumbuh pada kulit domba pickle. Senyawa ini mampu larut
dalam pelarut air dan bersifat stabil dalam kondisi media yang asam. Selain itu,
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TCMTB juga cocok digunakan dalam kondisi media yang lembab, seperti pada kulit
dombapickle

(Anonim, 2006).

Jenis senyawa kimia ini memiliki potensi sebagai disinfektan. Senyawa ini
merupakan

bahan

aktif

disinfektan,

yang

banyak

digunakan

pada

proses

penyamakan kulit karena sangat efektif dalam mengendalikan pertumbuhan jamur.
Menurut Yapici dan Karaboz (1997), senyawa ini dapat larut dengan baik di dalam
air, dan bersifat stabil di dalam pelarut yang bersifat asam, seperti di dalam pelarut
krom. Basil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan fungisida dengan
level konsentrasi

0,015 % mampu mencegah pertumbuhan

empat jenis jamur

(Aspergillus niger; Aspergillus flavus, Penicillium rubrum dan Altenaria sp) pada
kulit pickle dan wet blue dengan lama waktu penyimpanan 4 bulan pada temperatur
27°C. Rehbein (2006) mengatakan bahwa keunggulan dari TCMTB ini mendorong
industri penyamakan kulit untuk menggunakannya secara berkesinambungan

dalam

proses produksi penyamakan kulit sehingga produk kulit yang dihasilkan berkualitas
tinggi dan tahan terhadap serangan jamur. Struktur kimia dari senyawa kimia ini
dapat dilihat di bawah ini.

©I=)-S-CH -SCN
2

Menurut

Rehbein

(2006),

TCMTB

merupakan

senyawa

xenobiotic,

golongan heterosiklis yang mengandung sulfur dan kompleks cincin benzene serta
cincin thiazole. Senyawa TCMTB memiliki rantai samping berupa gugus sianida,
yang dapat merusak metabolisme jamur dengan cara menghambat proses enzimatis
seljamur. Oleh karena itu, TCMTB dapat dimanfaatkan sebagai disinfektan.Adapun,
syarat-syarat

disinfektan yang baik adalah memiliki parameter-parameter

mendukung kualilitas disinfektan. Menurut Talaro (2002), parameter-parameter

yang
itu

meliputi : (1.) efektivitas, cepat membunuh
mikrobia pada konsentrasi rendah, (2.)
..
~'''

kelarutan, stabilitas disinfektan bila dilarutkan dalam pelarut polar maupun pelarut
non polar, (3.) spektrum antimikrobia

yang luas dan toksisitas

yang rendah,

khususnya pada hewan dan manusia, (4.) penetrasi yang tinggi apabila diterapkan
pada permukaan

bend~ mati, (5.) reaktivitas,

kerja disinfektan

tidak mudah

terganggu oleh keberadaan partikel organik, (6.) tidak korosif dan tidak merubah
wama, (7.) tidak berbau dan tidak menimbulkan bau, serta (8.) ekonomis dan mudah
diperoleh.
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Konsentrasi Preventol CR yang efektif digunakan untuk membunuh jamur
adalah 1,5%. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi ini diperoleh hasil persentase
jamur yang terbunuh adalah dapat mencapai 100%. Suatu senyawa kimia dapat
dikatakan efektif sebagai disinfektan

apabila memiliki persentase

daya bunuh

kontaminan ~99,99%. Dengan demikian, konsentrasi sebesar 1,5% ini sudah dapat
dikatakan sebagai konsentrasi minimal disinfektan untuk membunuh jamur, atau
disebutjuga sebagai Minimal Inhibition Concentration (MIC) (Anonim, 2007b).
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan
kesimpulan,

penelitian yang telah dilakukan,

dapat diperoleh beberapa

yaitu : (i) Komposisi senyawa kimia pada Preventol CR terbukti

potensial sebagai disinfektan terhadap jamur yang tumbuh pada kulit domba pickle,
(ii) Dosis Preventol CR sebesar 1,5% merupakan dosis yang paling efektif dalam
membunuhjamur,

(iii) Spesies Aspergillus oryzae C dan Scopulariopsis brevicaulis

F memiliki tingkat resistensi yang lebih tinggi dibandingkan j enis jamur yang lain.
B. SARAN
Dari penelitian

ini dapat diberikan

saran sebagai berikut

: (i) dalam

penggunaan disinfektan harus diperhatikan komposisi senyawa kimia yang tepat dan
petunjuk

pemakaiannya

sehingga

akan diperoleh

hasil yang maksimal,

(ii)

penggunaan disinfektan dengan dosis 1,5% lebih dianjurkan karena sudah terbukti
efektivitasnya, (iii) perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap disinfektan lain
guna menemukan dosis yang paling efektif dalam membasmijamur

kontaminan.
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