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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan

Yang Maha Esa karena kami berhasil menyelesaikan Diktat Mata Kuliah Sistem
Pengelolaan Air Limbah (MKB 7473) yang diajarkan pada Program Studi Teknik

Mesin (PSTM) Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Diktat Mata Kuliah Sistem Pengelolaan Air Limbah ini merupakan salah

satu mata kuliah pilihan yang tidak diwajibkan untuk diikuti oleh mahasiswa

Jurusan Teknik Mesin dengan jumlah SKS sebesar 2 SKS. Penulisan diktat ini

dimaksudkan sebagai pelengkap bahan  kuliah sehingga dapat membantu

mahasiswa untuk lebih memahami materi perkuliahan yang diberikan  pada saat

tatap muka sehingga proses pembelajaran  menjadi  lancar.

Diktat ini terdiri dari beberapa bab yang membahas tentang Pencemaran

dan kerusakan Lingkungan, Sampah dan Limbah, Strategi Pengelolaan Limbah

dan Standar Baku Mutu lingkungan, Limbah Cair Industri, Teknologi Pengolahan

Limbah Cair, Studi Kasus dan Peraturan serta Dsar Hukum Pengelolaan Limbah

Cair. Yang sebagian besar materi dalam diktat ini di hubungkan dengan Jurusan

Teknik Mesin.

Mengingat bahwa fungsi  diktat ini hanya sekedar membantu dalam

mengikuti perkuliahan, maka hendaknya mahasiswa tidak meningggalkan

textbook/ buku acuan yang dianjurkan.

Disadari bahwa  diktat ini masih jauh dari sempurna, maka penulis selalu

mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan diktat ini di waktu yang akan

datang. Semoga Diktat ini bermanfaat bagi semua pihak. Kepada pihak-pihak

yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan ini, tak lupa kami ucapkan

banyak terima kasih

Bukit Jimbaran, Oktober 2016

Penyusun
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BAB  I
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

1.1. Lingkungan Hidup
Lingkungan alami adalah lingkungan atau ekosistem yang keadaannya

seimbang, artinya, komponen-komponen biotik dan abiotik dalam

lingkungan tersebut dalam keadaan seimbang.

1.2. Pencemaran lingkungan hidup
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan

hidup yang telah ditetapkan.

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke

dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan

manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai

ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau

tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

Peristiwa pencemaran lingkungan disebut polusi. Zat atau bahan yang

dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu

zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian

terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar

0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari

0,033% dapat rnemberikan efek merusak.

Suatu zat dapat disebut polutan apabila :

a) Jumlahnya melebihi jumlah normal.

b) Berada pada waktu yang tidak tepat

c) Berada pada tempat yang tidak tepat



Sifat polutan adalah :

a) Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat

lingkungan tidak merusak lagi

b) Merusak dalam jangka waktu lama.

1.3. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan
Pencemaran lingkungan berdasarkan medianya dapat dibagi :

a) Pencemaran udara

Sumber polusi udara lain dapat berasal dari radiasi bahan radioaktif,

misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk

ke dalam atmosfer dan jatuh di bumi. materi radioaktif ini akan

terakumulusi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada

manusia. Efek pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam

taraf tertentu, dapat menyebabkan mutasi, berbagai penyakit akibat

kelainan gen, dan bahkan kematian Pencemaran udara dinyatakan

dengan ppm (part per million) yang artinya jumlah cm3 polutan per

m3 udara.

b) Pencemaran air

Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai

berikut: Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan

pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari

air. Buangan industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi

dan bersifat racun. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri

menyebabkan 02 di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas

kehidupan organisme air. Fosfat hasil pembusukan bersama h03 dan

pupuk pertanian terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu

penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat

pada alga (Blooming alga). Akibatnya, tanaman di dalam air tidak

dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang. Salah satu

bahan pencemar di laut adalah tumpahan minyak bumi. Untuk

membersihkan kawasan tercemar diperlukan koordinasi dari

berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Bila terlambat

penanggulangan-nya, kerugian manusia semakin banyak. Secara



ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut. Bila terjadi pencemaran

di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme

air. Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme

pemangsa yang lebih besar.

c) Pencemaran tanah

Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran

berikut ini: Sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet

sintesis, pecahan kaca, dan kaleng Detergen yang bersifat non bio

degradable (secara alami sulit diurai).

d) Pencemaran suara.

Pencemaran suara adalah masuknya suatu suara atau bunyi yang

tidak diinginkan ke pemukiman penduduk. Pencemaran suara dapat

mengganggu aktivitas manusia. Pencemaran suara yang berat dapat

merusak telinga.

1.4. Kerusakan lingkungan hidup
Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang

ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna

liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah

satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia

dan sudah diperingatkan langsung oleh High Level Threat Panel PBB.

Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena

dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa

lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan

manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan

untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup

terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah

manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan

oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang

tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan

lingkungan hidup:



a) Faktor alami Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak

menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami,

angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa

bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun

mahkluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

b) Faktor buatan Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki

kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus

berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang

modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya

kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

1.5. Macam-macam Kerusakan Lingkungan Hidup
Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam (gunung meletus, tanah

longsor, gempa bumi, erosi, dan abrasi) hanya sekian persen saja,

sedangkan jumlah prosentase yang lebih besar menunjuk pada ulah

manusia yang serakah dalam mengeksploitasi alam tanpa harus

meregenerasikannya lagi. Kegiatankegiatan manusia di lingkungan

hidupnya akan menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang cukup

rumit. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia

diwujudkan dalam berbagai contoh kerusakan lingkungan yang tengah

terjadi.

1. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala

atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga

memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa

alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain

seperti Letusan Gunung Berapi, Banjir, Gempa Bumi dan

sebagainya.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan,

aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia



juga di pengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik

demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok

masyarakat dan lingkungan alamnya, terutama dalam abad ke 20

dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua

bentuk lingkungan hidup manusia di atas, yaitu lingkungan hidup

alami dan lingkungan hidup buatan mengalami gangguan secara

fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal

krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus

korban.

Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah

manusia yang tanpa sadar mereka telah merugikan dirinya sendiri

dan terlebih lagi untuk lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa

contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia.

Antara lain :

(1) Pencemaran udara,

(2) Pencemaran air,

(3) Pencemaran tanah, dan

(4) Pencemaran suara.

Pencemaran-pencemaran tersebut akan membuahkan dampak

negatif pada kita. Dampak/akibat adanya pencemaran antara lain:

adanya tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam, dan

menipisnya lapisan ozon pada atmosphere bumi.



BAB  II
SAMPAH (LIMBAH PADAT)

2.1. Pengertian Sampah
Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga,

komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia

lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia

yang sudah tidak terpakai (Purwendro & Nurhidayat, 2006). Menurut

Soemirat Slamet (2004), sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi

dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah

membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang

mudah membusuk terdiri dari zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging,

daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk

berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain

sebagainya.

2.2. Timbulan Sampah
Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di

hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu

(Departemen PU, 2004). Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan

dari sumber sampah (SNI, 1995). Timbulan sampah sangat diperlukan

untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam

transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Menurut SNI 19-3964-1995, bila pengamatan lapangan belum tersedia,

maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan

sampah sebagai berikut:

1. Satuan timbulan sampah kota sedang 2,75-3,25 L/orang/hari

atau 0,070-0,080 kg/orang/hari.

2. Satuan Timbulan sampah kota kecil = 2,5-2,75 L/orang/hari atau

0,625-0,70 kg/orang/hari



Keterangan : Untuk kota sedang jumlah penduduknya 100.000<p<

100.000.

Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun dimasa

mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan

pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan timbulan sampah

merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan

persampahan. Satuan timbulan sampah biasanya dinyatakan sebagai

satuan skala kuantitas perorang atau perunit bangunan dan sebagainya.

Rata- rata timbulan sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan

daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (Damanhuri dan Padmi,

2004):

1. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya.

2. Tingkat hidup.

3. Perbedaan musim.

4. Cara hidup dan mobilitas penduduk.

5. Iklim.

6. Cara penanganan makanannya

2.3. Komposisi Sampah
Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing

komponen yang terdapat pada sampah dan distribusinya. Data ini penting

untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem, pengolahan

sampah dan rencana manajemen persampahan suatu kota.

Pengelompokan sampah yang paling sering dilakukan adalah berdasarkan

komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau % volume dari

kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, dan

sampah lain-lain (Damanhuri dan Padmi, 2004). Semakin sederhana pola

hidup masyarakat semakin banyak komponen sampah organik (sisa

makanan dan lain-lain). Dan semakin besar serta beragam aktivitas suatu

kota, semakin kecil proporsi sampah yang berasal dari kegiatan rumah

tangga.



Komposisi sampah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut

(Tchobanoglous, 1993):

1. Frekuensi pengumpulan

Semakin sering sampah dikumpulkan, semakin tinggi tumpukan

sampah terbentuk. Sampah kertas dan sampah kering lainnya akan

tetap bertambah, tetapi sampah organik akan berkurang karena

terdekomposisi.

2. Musim

Jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang

sedang berlangsung.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang berbeda menghasilkan sampah dengan

komponen yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat ekonomi suatu

masyarakat, produksi sampah kering seperti kertas, plastik, dan

kaleng cenderung tinggi, sedangkan sampah makanannya lebih

rendah. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat ekonomi

tinggi yang lebih praktis dan bersih.

4. Cuaca

Didaerah yang kandungan airnya cukup tinggi, kelembaban

sampahnya juga akan cukup tinggi.

5. Kemasan produk

Kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan

mempengaruhi komposisi sampah. Negara maju seperti Amerika

banyak menggunakan kertas sebagai pengemas, sedangkan negara

berkembang seperti Indonesia banyak menggunakan plastik sebagai

pengemas.

2.4. Sumber Sampah
A. Sumber-Sumber Sampah

1. Sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan,

sisa pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah

tangga sampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.



2. sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko,

dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus

makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah

tanaman dan sebagainya

3. Sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa

debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus

bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah

berupa kotoran serta bangkai hewan.

4. Sampah industri termaksud diantaranya air limbah industri, debu

industri. Sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya

(Dainur,1995)

5. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari

perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan,

departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-

kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini

bersifat kering dan mudah terbakar (rabbish).

6. Sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Sampah ini

sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa

sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah,

dan sebagainya.

7. Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari

daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha

pertambangan itu sendiri misalnya batu-batuan, tanah / cadas,

pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

8. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah yang

berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa kotoran-kotoran

ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

2.5. Menurut Sifat Fisiknya
1. Sampah kering yaitu sampah yag dpat dimusnakan dengan dibakar

diantaranya kertas, sisa tanamn yang dapat di keringkan

2. Sampah basah yaitu sampah yang karena sifat fisiknya sukar

dikeringkan untuk dibakar (Dainur, 1995).



Jenis Sampah Menurut Soemirat Slamet (2009:153), Sampah dibedakan

atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah

yang dapat menbusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun,

pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang

berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampa-sampah yang berasal dari

industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.

Sedangkan menurut Amos Noelaka (2008:67) sampah dibagi menjadi 3

bagian yakni:

1. Sampah Organik

Sampah Organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak

terpakai dan dibuang oleh pemilik / pemakai sebelumnya, tetapi

masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur

yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui

proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah

membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah

kebun dan lainnya

2. Sampah Non-organik

Sampah nonorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-

bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses

teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan

sampah yang tidak mudah menbusuk seperti, kertas, plastik, logam,

karet, abu gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya. Menurut

Gelbert (1996) Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya

botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng,

3. Sampah B3 (Bahan berbahaya beracun)

Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi

dari zat kimia organik dan nonorganik serta logam-logam berat, yang

umunnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3

tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik.

Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah

B3 sesuai peraturan berlaku.



2.6. Karakteristik Sampah
Karakteristik sampah terbagi atas beberapa aspek yakni sebagai berikut :

1. Sampah Basah (Garbage) adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa

sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan,

pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri

dari zat-zat yang mudah menbusuk.

2. Sampah Kering (Rubbish) adalah sampah yang dapat terbakar dan

tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat

perdangangan, kantor-kantor.

3. Abu (Ashes) adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari

zat yang mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun dipabrik-

pabrik industri.

4. Sampah Jalanan (Street Sweping) adalah sampah yang berasal dari

pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia

maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas kertas,

dedaun daunan dan lain lain.

5. Bangkai binatang (Dead animal) adalah jenis sampah berupa

sampahsampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang

mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.

6. Sampah rumah tangga (Household refuse) merupakan sampah

campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, ashes yang berasal

dari daerah perumahan.

7. Bangki kenderaan (Abandonded vehicles) adalah sampah yang

berasal dari bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api.

8. Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari

industriindustri pengolahan hasil bumi / tumbuh-tubuhan dan

industri lain

9. Sampah pembangunan (Demolotion waste) yaitu sampah dari

proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa

puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan

sebagainya (Notoatmodjo, 2003).



10. Sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan

penanganan khusus misalnya kaleng cat, flim bekas, zat radioaktif

dan lain-lain (Mukono, 2006).

2.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sampah
Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh

berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting

yang mempengaruhi sampah antara lain:

1. Jumlah penduduk. Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin

banyak penduduk, semakin banyak pula sampahnya.

2. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi

masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang

dibuang tiap harinya.

3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah

maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang

semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang

semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis

sampahnya.

2.8. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Tempat pembuangan akhir atau TPA adalah suatu areal yang menampung

sampah dari hasil pengankutan dari TPS maupun lansung dari sumbernya

(bak/tong sampah) dengan tujuan akan mengurangi permasalah

kapsitas/timbunan sampah yang ada dimasyarakat (Suryono dan

Budiman, 2010). Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian

secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Adapun persyaratan umum

lokasi, metode pengelolaan sampah di TPA dan kriteria pemilihan lokasi,

menurut SKSNI T-11-1991-03 adalah sebagai berikut:

1. Sudah tercakup dalam perencanaan tata ruang kota dan daerah.

2. Jenis tanah kedap air.

3. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.

4. Dapat dipakai minimal untuk 5 – 10 tahun.

5. Tidak membahayakan/mencemarkan sumber air.



6. Jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal 10 km.

7. Daerah yang bebas banjir.

Metode pembuangan sampah terbagi atas beberapa kategori yakni

sebagai berikut :

a) Open Dumping

Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara

pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada

suatu lokasi, dibiarkan terbuka tampa pengamanan dan

ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Masih ada Pemda yang

menerapkan cara ini karena alasan keterbatasan sumber daya

(manusia, dana, dll). Cara ini tidak direkomendasikan lagi

mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan yang dapat

ditimbulkannya seperti:

 Perkembangan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dll.

 Polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan.

 Polusi air akibat banyaknya lindi (cairan sampah) yang timbul.

 Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang

kotor.

b) Control Landfill

Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana

secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan

lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan

yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan

dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi

pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Metode Control

landfill dianjurkan untuk diterapkan dikota sedang dan kecil.

Untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan

beberapa fasilitas diantaranya:  Saluran drainase untuk

mengendalikan aliran air hujan.  Saluran pengumpul lindi dan

kolam penampungan.  Pos pengendalian operasional.  Fasilitas

pengendalian gas metan.  Alat berat.

c) Sanitary Landfill



Sanitary Landfill adalah suatu sistem pengolahan sampah dengan

mengandalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan membuat

lubang bertempat sampah dimasukkan kelubang tersebut

kemudian ditimbun, dipadatkan, diatas timbunan sampah tersebut

ditempatkan sampah lagi kemudian ditimbun kembali sampai

beberapa lapisan yang terakhir di tutup tanah setebal 60 cm atau

lebih (Suryono dan Budiman, 2010). Metode ini merupakan metode

standar yang dipakai secara Internasional dimana penutupan

sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang

timbul dapat diminimalkan. Namun demikian diperlukan

penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi

penerapan metode ini sehingga sampai saat ini baru dianjurkan

untuk kota besar dan metropolitan.

2.9. Pengelolaan Sampah
Adapun hal–hal yang dibahas dalam pembahasan ini yakni sebagai berikut

a) Definisi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan

sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Menurut UU no 18

Tahun 2008 didefinisikan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Chandra, Budiman

(2006) pengelolaan sampah disuatu daerah akan membawa pengaruh

bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Banyak

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah, diantaranya yaitu

pencemaran udara, karena baunya yang tidak sedap, kesan jijik,

mengganggu nilai estetika, pencemaran air yaitu apabila membuang

sampah sembarangan, misalnya di sungai, maka akan membuat air

menjadi kotor dan berbau. Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai

dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah.

Tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan



masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai

sumber daya (UU No 8 Pasal 4 tahun 2008).

Upaya yang dapat ditempuh dalam tujuan pengelolaan sampah:

1. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.

2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan

bagi lingkungan hidup.

Untuk itu manusia sebisa mungkin harus bisa mengurangi

penggunaan sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan

mengurangi volume sampah di TPA.

b) Metode Pengelolaan Sampah

Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan

3RC yaitu:

1. Reduce (mengurangi sampah)

Reduce (mengurangi sampah) berarti mengurangi segala sesuatu

yang mengakibatkan sampah. Reduksi atau disebut juga mengurangi

sampah merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbulan

sampah di TPA. Menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih

kecil dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal tidak

sebanding dengan hasilnya (Azwar, 2002) Menurut Suryono dan

Budiman (2010) Reduksi (mengurangi sampah) dapat dilakukan

beberapa proses yaitu:  Reduksi volume sampah secara mekanik.

Dilakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi alat

pemadat sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang

diangkut menjadi lebih banyak.  Reduksi volume sampah secara

pembakaran. Proses ini dapat dilakukan oleh sekelompok

masyarakat dengan catatan memilki ruang atau area terbuka cukup

luas. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan suatu unit

instalasi incinerator sederhana. Syaratnya sampah harus dipisah

antara yang dapat terbakar dan tidak dapat dibakar serta plastik.

Plastik jangan ikut dalam proses pembakaran karena zat yang

dihasilkan akan membahayakan kesehatan.  Reduksi sampah

secara kimiawi. Cara ini disebut pyrolysis yaitu pemanasan tanpa



oksigen pada suatu reaktor. Umunya zat organik tidak tahan

terhadap panas sehingga dengan pemanasan tanpa oksigen ini akan

memecah struktur zat organik tersebut (kondensasi) menjadi gas,

cair dan padat.

Ada beberapa manfaat besar reduksi dalam upaya:

1) Penyelamatan Sumber Daya Alam, limbah yang masuk ke alam

memiliki sebuah daur hidup (life cycle) dimana tidak semua bahan

dapat terdegradasi di alam terutama dalam tanah. Contohnya

sampah plastik, bisa ratusan tahun sampah ini terurai dalam

tanah. Berbeda sekali dengan sampah organik yang bisa cepat

terurai dalam tanah.

2) Mengurangi Limbah Beracun, hal ini sangat penting artinya,

sebuah tindakan dimana memilih atau menggunakan zat tidak

beracun atau memiliki kadar racun yang rendah. Contohnya

dengan mengurangi pestisida dalam mengatasi masalah hama

pada tumbuhan. Saat ini banyak sekali tanaman organik yang

tidak menggunakan pestisida, tetapi memanfaatkan predator

serangga dan diversifikasi tanaman pada satu wilayah.

3) Mengurangi Biaya, dari semua tindakan reduksi harus bisa

berdampak kepada pengurangan biaya. Tidak ada artinya

melakukan reduksi limbah tetapi disisi lain biaya produksi

semakin mahal bahkan menyebabkan overhead yang semakin

besar. Reduksi limbah setidaknya harus berdampak pada efisiensi

ekonomis, kegiatan bisnis, sekolah, dan yang terpenting adalah

konsumen.

2. Reuse (menggunakan kembali)

Reuse (mengunakan kembali) yaitu pemanfaatan kembali sampah

secara lansung tampa melalui proses daur ulang (Suryono dan

Budiman, 2010). Contohnya seperti kertas-kertas berwarna-warni

dari majalah bekas dapat dimanfaatkan untuk bungkus kado yang

menarik, pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan wadah cairan

misalnya spritus, minyak cat. Menggunakan kembali barang bekas



adalah wujud cinta lingkungan, bukan berarti menghina. Syarat

reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang

disposable (Sekali pakai, buang), barang yang dipergunakan kembali

merupakan barang yang lebih tahan lama, hal ini dapat

memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah

dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan

makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali

karena risiko zat plastik yang berdifusi kedalam makanan. (Kuncoro

Sejati, 2008). Sebelum sampah digunakan kembali, dilakukan proses

pembersihan dan pengelompokkan sampah menurut jenis. Sampah

yang digunakan sampah nonorganik seperti kertas, plastik, korang

dll.

Pengelolaan sampah dengan cara reuse dapat dilakukan dengan

beberapa peoses yaitu :

1) Pilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan

beberapa kali atau berulang-ulang.

2) Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk

fungsi yang sama atau fungsi lainnya.

3) Sampah yang dipilih dikelompokan menurut jenisnya.

4) Lakukan pebersihan sampah.

5) Sampah yang telah dipilih dan dibersihkan kemudian

dimanfaatkan kembali baik untuk fungsi yang sama atau fungsi

yang berbeda. Pengelolaan sampah dapat menberikan manfaat

dan kurugian.

Untuk mengetahui manfaat dan kerugian dari reuse yaitu:

1) Manfaat penggunaan kembali :

 Menghemat gas rumah kaca, menjaga sumber daya alam dan

menghemat energi lebih.

 Mengalihkan unsur beracun seperti timbal, kadmium dan

merkuri dari tempat pembuangan sampah.



 Menghemat bahan mentah dan energi sepanjang barang yang

dipergunakan kembali menggantikan barang baru yang dapat

diproduksi industri.

 Mengurangi kebutuhan akan tempat sampah

 Dapat memberikan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

2) Kerugian penggunaan kembali

 Terkadang membutuhkan proses pembersihan dan

transportasi, yang mengorbankan lingkungan juga.

 Beberapa barang mungkin berbahaya jika dipakai kembali,

misalnya sampah plastik.

3. Recycling (mendaur ulang)

Recycling (mendaur ulang) adalah pemanfaatan bahan buangan

untuk di proses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi

bentuk lain (Suryono dan Budiman, 2010).

Mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru,

khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dalam

waktu yang cukup lama.

Menurut Purwendro dan Nurhidayat (2008) recycling ialah

pemanfaatan kembali sampah-sampah yang masih dapat diolah.

Material yang dapat didaur ulang diantaranya:

1) Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi baik yang putih

bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang

tebal.

2) Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan

kardus.

3) Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue,

rangka meja, besi rangka beton.

4) Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jeringen, ember.

Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu

cara yang efektif, dengan syarat sampah yang digunakan adalah



sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang

tinggi, tidak mengunakan jenis kertas berlapis minyak atau

plastik, untuk sampah nonorganik dilakukan proses

pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan

pemilihan/pengelompokkan sampah menurut jenis sampah

(Purwendro dan Nurhidayat, 2006).

Mengelola sampah dengan cara recycling dapat dilakukan oleh

siapa saja, kapan saja (setiap hari), di mana saja, dan tanpa

biaya.

Proses pengelolaan sampah dengan recycling yaitu:

1) Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang.

2) Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan

sampah dalam jumlah besar.

3) Sampah yang telah dipilih dilakukan pengelompokan sesuai

jenis sampah dan dilakukan pembersihan sebelum didaur

ulang.

4) Sampah yang telah dipilih dibersihkan kemudian didaur

ulang sesuai dengan kreativitas masing-masing.

Pengelolaan sampah dengan cara recycling (daur ulang) akan

menhasilkan barang-barang dengan:

1) Bentuk dan fungsinya tetap Misalnya: daur ulang kertas

dengan hasil dan bentuk yang sama.

2) Bentuk berubah tetapi fungsi tetap Misalnya: daur ulang

botol bekas air mineral

3) Bentuk berubah dan fungsi pun berubah Misalnya: plastik

menjadi sedotan, bekas sedotan menjadi hiasan, dll. Tidak

semua jenis sampah yang bisa digunakan dalam metode ini,

memerlukan peralatan yang relative mahal bila dilaksanakan

secara mekanis, kurang sehat bagi pemulung

sampah(informal).



4. Composting
Composting adalah suatu cara pengelolaan sampah secara alamiah

menjadi bahan yang sangat berguna bagi petanaman/pertanian

dengan memanfaatkan kembali sampah organik dari sampah

tersebut dengan hasil akhir berupa pupuk kompos yang tidak

menbahayakan penggunaanya (Suryono dan Budiman, 2010).

Pengomposan dilakukan untuk sampah organik, kegiatan ini

dilakukan secra terbuka (aerob) mapun tertutup (an-aerob)

(Purwendro dan Nurhidayat, 2008). Material yang dapat yang dapat

dijadikan kompos yaitu bahan-bahan organik padat misalnya limbah

organik rumah tangga, sampah-sampah organik pasar/kota,

kotoran/limbah peternakan, limbah-limbah pertanian, limbah-

limbah agroindustri.

Bahan organik yang sulit dan tidak diikutkan dalam proses

composting karena tidak mudah menbususk atau mengandung

bahan kimiawi yang menggangu proses dekomposisi sebagi berikut:

1) Plastik, kaca, logam, kayu keras atau kayu yang mengandung

bahan kimia.

2) Daging, tulang, duri ikan, kulit kerang, kulit telur, dll.

3) Produk-produk yang berasal dari susu.

4) Sisa makanan berlemak.

5) Rumput liar atau sayuran yang mengandung biji bakal tumbuh,

bila tetap akan dipakai maka biji-bijian ini harus dimatikan dulu

dengan membungkus dengan plastik hitam/kresek dan dijemur

diterik mata hari selama 2-3 hari sampai yakin biji-bijian itu

sudah mati.

6) Kotoran hewan peliharaan yaitu anjing dan kucing.

7) Kulit keras buah kenari, buah kemiri, batok kelapa, kulit durian.

8) Arang, abu, abu rokok.

9) Tembakau dan puntung rokok.



Persyaratan kompos menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 19-

7030- 2004) adalah:

1) Berwarna kehitaman

2) Berbau tanah

3) Tidak mengandung bahan asing seperti bahan anorganik, logam

berat, B3, kimia organik seperti pestisida.

4) Sebaiknya temperatur pada proses biologi/bakteriologis antara

45- 55 C. Jangan sampai kurang dari 45 C dan jangan sampai

lebih dari 66 C.

5) pH (derajat keasaman) dijaga agar tidak lebih dari 8, yang paling

baik berkisar 7-8. Apabila terlalu tinggi akan mengurangi Nitrogen

karena akan berubah menjadi amoniak (Suryono dan Budiman,

2010).

6) Kelembaban optimal 50-55%. Mengolah sampah menjadi kompos

(pupuk organik) dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai

yang sederhana hingga memerlukan mesin (skala industri atau

komersial). Proses pembuatan kompos perlu disiapkan lahan

yang relatif luas untuk proses penempatan pertama dan proses

pembalikan.

Menurut Suryono dan Budiman (2010) proses pembuatang composting

sebagai berikut:

1) Setelah dipisahkan dari bahan-bahan yang tidak diperlukan

(bahan nonorganik dan bahan sukar menbusuk), dilakukan

pengecilan volume sampah dengan memotong atau merajang

sampai ukuran 2,5-8 cm. Setelah itu dilakukan penimbangan

bahan yang akan diproses, penimbangan untuk mengetahui

perbandingan antara sampah sebelum menjadi kompos dengan

yang sudah menjadi kompos.

2) Dilakukan penambahan nutrisi dan pengatur kelembapan dengan

mencampur air kotor atau kotoran hewan dengan ukuran 1-5%

berat sampah. Kemudian diaduk sampai rata.



3) Selanjutnya bakal kompos tersebut ditaruh ditempat terbuka

dalam bentuk gundukan atau bedengan yang terlindung dari

sinar matahari atau hujan (diberi atap, atau ditutup plastik, atau

daun pisang). panjang bedengan sampai 3m dan lebarnya 1,2 m,

tinggi tiap lapisan 15-30 cm disusun sampai tinggi maksimal 1,2

m. Setiap lapisan diperciki air untuk menjaga kelembapan,

namun jangan sampai terlalu basah atau becek.

4) Untuk terjaminnya proses aerobik, setiap minggu dilakukan

pembalikan, lapisan atas menjadi lapisan bawah dan setiap

lapisan tertentu dilakukan pengadukan. Untuk sempurnanya

proses, maka perlu lahan kosong disamping gundukan lama yang

sama luasnya dengan gundukan pertama, dan lahan kosong

bekas gundukan yang telah dipindahkan ini dapat diisi sampah

yang baru.

5) Dalam waktu 5 minggu apabila proses berjalan baik, akan terlihat

kompos berwarna kehitam-hitaman. Untuk lebih memantapkan

dan stabilisasi kompos ini dapat ditambahkan waktunya sampai

2-4 minggu.

6) Apabila proses berjalan sempurna maka hasil composting berupa

pupuk kompos yang berwarna hitam kelabu, lunak ,dan tidak

berbau kecuali bau khas kompos. Kompos memperbaiki struktur

tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah

dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk

mempertahankan kandungan air tanah. Tanaman yang dipupuk

dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada

tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, seperti menjadikan

hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan

lebih enak.

Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek

1) Aspek Lingkungan



a) Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan

pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk

akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah.

b) Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan.

2) Aspek Ekonomi :

a) Mengurangi volume/ukuran limbah.

b) Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya.

3) Aspek bagi tanah/tanaman:

a) Meningkatkan kesuburan tanah.

b) Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah.

c) Meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah.

d) Meningkatkan aktivitas mikroba tanah.

e) Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah

panen).

f) Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman



BAB  III
LIMBAH CAIR

4.1. Pengertian Air Limbah
Menurut Peraturan Pemerintah RI No.82 tahun 2001, air limbah adalah

sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwjud cair. Air limbah

dapat berasal dari rumah tangga (domestik) maupun industri. Berikut

merupakan definisi air limbah dari berbagai sumber, sbb :

Air limbah atau yang lebih dikenal dengan air buangan ini merupakan :

a. Limbah cair atau air buangan ( waste water ) dalah cairan buangan

yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri

maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung

bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan

atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan

hidup.

b. Kombinasi dari cairan atau air yang membawa buangan dari

perumahan, institusi, komersial, dan industri bersama dengan air

tanah, air permukaan, dan air hujan.

c. Kotoran dari masyarakat dan rumah tangga, industri, air

tanah/permukaan serta buangan lainnya (kotoran umum).

d. Cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan,

perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan

biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat

membahayakan kesehatan/kehidupan manusia serta mengganggu

kelestarian lingkungan hidup.

e. Semua air/szat cair yang tidak lagi dipergunakan, sekalipun

kualitasnya mungkin baik.

4.2. Sumber Limbah Cair
Air limbah dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain :

1. Limbah Cair Domestik



Limbah cair domestik adalah hasil buangan dari perumahan,

bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. volume

limbah cair dari daerah perumahan bervariasi, dari 200 sampai 400

liter per orang per hari, tergantung pada tipe rumah. Aliran terbesar

berasal dari rumah keluarga tunggal yang mempunyai beberapa

kamar mandi, mesin cuci otomatis, dan peralatan lain yang

menggunakan air. Angka volume limbah cair sebesar 400

liter/orang/hari bisa digunakan untuk limbah cair dari perumahan

dan perdagangan, ditambah dengan rembesan air tanah (infiltration).

Air limbah rumah tangga sebagian besar mengandung bahan organik

sehingga memudahkan di dalam pengelolaannya.

2. Limbah cair industri

Limbah cair industri adalah buangan hasil proses/sisa dari suatu

kegiatan/usaha yang berwujud cair dimana kehadirannya pada

suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena

tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang

(Asmadi,2012). Contoh : air limbah dari pabrik baja, pabrik tinta,

pabrik cat, dan dari pabrik karet. Limbah industri lebih sulit

pengolahannya karena mengandung pelarut mineral, logam berat,

dan zat-zat organik lain yang bersifat toksik. (Chandra,2006)

4.3. Pemantauan Kualitas Air
Peraturan pemerintah No.20 tahun 1990 mengelompokkan kualitas air

menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Adapun

penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut :

a. Golongan A , yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum

secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.

b. Golongan B , yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air

minum.

c. Golongan C , yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan

perikanan dan peternakan.



d. Golongan D , yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan

pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik

tenaga air.

Pemantauan kualitas air suatu perairan memiliki tiga tujuan utama

sebagai berikut:

a) Enviromental surveillance yakni tujuan untuk mendeteksi dan

mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu pencemar

terhadap kualitas lingkungan dan mengetahui perbaikan kualitas

lingkungan setelah pencemar tersebut dihilangkan.

b) Establishing water-quality criteria yakni tujuan untuk mengetahui

hubungan sebab akibat antara perubahan variabel-variabel ekologi

perairan dengan parameter fisika dan kimia, untuk mendapatkan

baku mutu kualitas air.

c) Appraisal of resources yakni tujuan untuk mengetahui gambaran

kualitas air pada suatu tempat secara umum.

Pemantauan kualitas air pada saluran pembuangan limbah industri dan

badan air penerima limbah industri pada dasarnya memiliki tujuan sebagai

berikut :

a) Mengetahui karakteristik kualitas limbah cair yang dihasilkan

b) Membandingkan kualitas limbah cair dengan baku mutu kualitas

limbah industri, dan menentukan beban pencemaran menurut

Kep.No.51/MEN-LH/10/1995

c) Menilai efektivitas instalasi pengolahan limbah industri yang

dioperasikan

d) Memprediksi pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh limbah cair

tersebut terhadap komponen lingkungan lainnya. ( Effendi,2003)

4.4. Karakteristik Limbah Cair
Dalam menentukan karakteristik limbah maka ada tiga jenis sifat yang

harus diketahui yaitu :

1. Sifat Fisik



Sifat fisik suatu limbah ditentukan berdasarkan jumlah padatan

terlarut, tersuspensi dan total padatan, alkalinitas, kekeruhan, warna,

salinitas, daya hantar listrik, bau dan temperature. Sifat fisik ini

beberapa diantaranya dapat dikenali secara visual tapi untuk

mengetahui secara pasti maka digunakan analis laboratorium.

a. Padatan

Dalam limbah ditemukan zat padat yang secara umum

diklasifikasikan kedalam dua golongan besar yaitu padatan terlarut

dan padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel

koloid dan partikel biasa. Jenis partikel dapat dibedakan

berdasarkan diameternya. Jenis padatan terlarut maupun

tersuspensi dapat bersifat organis maupun sifat inorganic tergantung

dari mana sumber limbah. Disamping kedua jenis padatan ini ada

lagi padatan yang dapat terendap karena mempunyai diameter yang

lebih besar dan dalam keadaan tenang dalam beberapa waktu akan

mengendap sendiri karena beratnya.

b. Kekeruhan

Sifat keruh air dapat dilihat dengan mata secara langsung karena

ada partikel koloidal yang terdiri dari kwartz, tanah liat, sisa bahan-

bahan, protein dan ganggang yang terdapat dalam limbah.kekeruhan

merupakan sifat optis larutan. Sifat keruh membuat hilang nilai

estetikanya.

c. Bau

Sifat bau limbah disebabkan karena zat-zat organik yang telah

terurai dalam limbah mengeluarkan gas-gas seperti sulfide atau

amoniak yang menimbulkan penciuman tidak enak bagi penciuman

disebabkan adanya campuran nitrogen, sulfur dan fosfor yang

berasal dari pembusukan protein yang dikandung limbah. Timbulnya

bau yang diakibatkan limbah merupakan suatu indicator bahwa

terjadi proses alamiah. Dengan adanya bau ini akan lebih mudah

menghindarkan tingkat bahaya yang ditimbulkannya dibandingkan

dengan limbah yang tidak menghasilkan bau.



d. Temperatur

Limbah yang mempunyai temperatur panas yang akan mengganggu

pertumbuhan biota tertentu. Temperatur yang dikeluarkan suatu

limbah cair harus merupakan temperature alami. Suhu berfungsi

memperlihatkan aktifitas kimiawi dan biologis. Pada suhu tinggi

pengentalan cairan berkurang dan mengurangi sedimentasi. Tingkat

zat oksidasi lebih besar pada suhu tinggi dan pembusukanjarang

terjadi pada suhu rendah.

e. Warna

Warna dalam air disebabkan adanya ion-ion logam besi dan mangan

(secara alami), humus, plankton, tanaman, air dan buangan industri.

Warna berkaitan dengan kekeruhan, dan dengan menghilangkan

kekeruhan kelihatan warna nyata. Demikian juga warna dapat

disebabkan zat-zat terlarut dan zat tersuspensi. Warna menimbulkan

pemandangan yang jelek dalam air limbah meskipun warna tidak

menimbulkan sifat racun.

2. Sifat Kimia

Karakteristik kimia air limbah ditentukan oleh BOD, COD, dan logam-

logam berat yang terkandung dalam air limbah.

a. BOD

Pemeriksaan BOD dalam limbah didasarkan atas reaksi oksidasi zat-

zat organis denga oksigen dalam air dimana proses tersebut dapat

berlangsung karena ada sejumlah bakteri. Diperhitungkan selama dua

hari reaksi lebih dari sebagian reaksi telah tercapai. BOD adalah

kebutuhan oksigen bagi sejumlah bakteri untuk menguraikan (

mengoksidasikan ) semua zat-zat organic yang terlarut maupun sebagai

tersuspensi dalam air menjadi bahan organic yang lebih sederhana.

Nilai ini hanya merupakan jumlah bahan organik yang dikonsumsi

bakteri. Penguraian zat-zat organis ini terjadi secara alami. Aktifnya

bakteri-bakteri menguraikan bahan-bahan organik bersamaan

dengannya habis pula terkonsumsi oksigen.



b. COD

Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah bentuk lain

pengukuran kebutuhan oksigen dalam limbah. Metode ini lebih singkat

waktunya dibandingkan dengan analisa BOD. Pengukuran ini

menekankan kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa-senyawa

yang diukur adalah bahan-bahan yang tidak dipecah secra biokimia.

Adanya racun atau logam tertentu dalam limbah pertumbuhan bakteri

akan terhalang dan pengukuran BOD menjadi tidak realistis. Untuk

mengatasinya lebih tepat menggunakan analisa COD. COD adalah

sejumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat

anorganis dan organis sebagaiman pada BOD. Angka COD merupakan

ukuran bagi pencemaran air oleh zat anorganik.

c. Methan

Gas methan terbentuk akibat penguraian zat-zat organik dalam kondisi

anaerob pada air limbah. Gas ini dihasilkan lumpur yang membusuk

pada dasar kolam, tidak berdebu, tidak berwarna dan mudah terbakar.

Methan juga ditemukan pada rawa-rawa dan sawah.

d. Keasaman air

Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman ditetapkan

berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Air

buangan yang mempunyai pH tinggi atau rendah menjadikan air steril

dan sebagai akibatnya membunuh mikroorganisme air yang diperlukan

untuk keperluan biota teetentu. Limbah air dengan keasaman tinggi

bersumber dari buangan yang mengandung asam seperti air pembilas

pada pabrik pembuatan kawat atau seng.

e. Alkalinitas

Tinggi rendahnya alkalinitas air ditentukan air senyawa

karbonat,garam-garam hidrokisda, magnesium dan natrium dalam air.

Tingginya kandungan zat tersebut mengakibatkan kesadahan dalam

air. Semakin tinggi kesadahan suatu air semakin sulit air berbuih.

f. Lemak dan minyak

kandungan lemak dan minyak yang terdapat dalam limbah bersumber

dari industri yang mengolah bahan baku mengandung minyak



bersumber dari proses klasifikasi dan proses perebusan. Limbah ini

membuat lapisan pada permukaan air sehingga membentuk selaput.

g. Oksigen terlarut

Keadaan oksigen terlarut berlawanan dengan keadaan BOD. Semakin

tinggi BOD semakin rendah oksigenterlarut. Keadaan oksigen terlarut

dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan ikan dan biota

dalam perairan. Semakin banyak ganggang dalam air semakin tinggi

kandungan oksigennya.

h. Logam-logam berat dan beracun

Logam berat pada umumnya adalah metal-metal seperti copper, selter

pada cadmium, air raksa, lead, chromium, iron dan nikel. Metal lain

yang juga termasuk metal berat adalah arsen, selenium, cobalt,

mangan, dan aluminium. Logam-logam ini dalam konsentrasi tertentu

membahayakan bagi manusia.

3. Sifat Biologis

Bahan-bahan organik dalam air terdiri dari berbagai macam

senyawaan. Protein adalah salah satu senyawa kimia organik yang

membentuk rantai kompleks, mudah terurai menjadi senyawa-senyawa

lain seperti asam amino. Bahan yang mudah larut dalam air akan

terurai menjadi enzim dan bakteri tertentu. Bahan ragi akan

terfermentasi menghasilkan alkohol. Pati sukar larut dalam air, akan

tetapi dapat diubah menjadi gula oleh aktifitas mikrobiologi. Bahan-

bahan ini dalam limbah akan diubah oleh mikroorganisme menjadi

senyawa kimia yang sedrehana seperti karbon dioksida dan air serta

amoniak. (Ginting,2006)



BAB  IV
TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

4.1. Pengelolaan Limbah Cair
Air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani

pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melaksanakan pengolahan air

limbah yang efektif diperlukan rencana pengelolaan yang baik. Adapun

tujuan dari pengelolaan air limbah itu sendiri, antara lain :

1. Mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga.

2. Melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air.

3. Menghindari pencemaran tanah permukaan.

4. Menghilangkan tempat berkembangbiaknya bibit dan vektor penyakit.

Sementara itu, sistem pengelolaan air limbah yang diterapkan harus

memenuhi persyaratkan berikut :

1. Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum.

2. Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan.

3. Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air

di dalam penggunaannya sehari-hari.

4. Tidak dihinggapi oleh vektor atau serangga yang menyebabkan penyakit.

5. Tidak terbuka dan harus tertutup.

6. Tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap. (Chandra,2006)

Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a) Secara Alami

Pengolahan air limbah secara alamiah dapat dilakukan dengan

pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah

diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum

air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum

digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif (pengolahan air

limbah yang tercemar bahan organik pekat), dan kolam maturasi

(pemusnahan mikroorganisme patogen). Karena biaya yang



dibutuhkan murah, cara ini direkomendasikan untuk daerah tropis

dan sedang berkembang.

b) Secara Buatan

Pengolahan air limbah dengan buantan alat dilakukan pada Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pengolahan ini dilakukan melalui tiga

tahapan, yaitu primary treatment (pengolahan pertama), secondary

treatment (pengolahan kedua), dan tertiary treatment (pengolahan

lanjutan).

 Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang

bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan

menggunakan filter (saringan) dan bak sedimentasi. Beberapa

alat yang digunakan adalah saringan pasir lambat, saringan pasir

cepat, saringan multimedia, percoal filter, mikrostaining, dan

vacum filter.

 Secondary treatment merupakan pengolahan kedua, bertujuan

untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan

menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Pengolahan limbah

rumah tangga bertujuan untuk mengurangi kandungan bahan

organik, nutrisi nitrogen, dan fosfor. Penguraian bahan organik

ini dilakukan oleh makhluk hidup secara aerobik (menggunakan

oksigen) dan anaerobik (tanpa oksigen). Secara aerobik,

penguraian bahan organik dilakukan mikroorganisme dengan

bantuan oksigen sebagai electon acceptor dalam air limbah.

Selain itu, aktivitas aerobik ini dilakukan dengan bantuan lumpur

aktif (activated sludge) yang banyak mengandung bakteri

pengurai. Hasil akhir aktivitas aerobik sempurna adalah CO2,

uap air, dan excess sludge. Secara anaerobik, penguraian bahan

organik dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Hasil akhir

aktivitas anaerobik adalah biogas, uap air, dan excess sludge.

 Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua,

yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat

dan posfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan

mikroorganisme patogen. Dalam pengolahan air limbah dapat



dilakukan secara alami atau secara buatan, perlu dilakukan

berbagai cara pengendalian antara lain menggunakan teknologi

pengolahan limbah cair, teknologi peroses produksi, daur ulang,

resure, recovery dan juga penghematan bahan baku dan energi .

Agar dapat memenuhi baku mutu, industri harus menerapkan

prinsip pengendalin limbah secara cermat dan terpadu baik di

dalam proses produksi (in-pipe pollution prevention) dan setelah

proses produksi (end-pipe pollution prevention). Pengendalian

dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume

limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas

kontaminannya. Sedangkan pengendalian setelah proses

produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan

pecencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku

mutu yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.1. Baku mutu Air Limbah Industri

4.2. Penggolongan Pengolahan Air Limbah
Pengolahan air limbah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu pengolahan

secara fisika, kimia, biologi. Ketiga proses tersebut tidak selalu berjalan

sendirisendiri tetapi kadang-kadang harus dilaksanakan secara kombinasi

antara satu dengan yang lainnya. Ketiga proses tersebut yaitu ( Daryanto,

1995 ) ;

1. Pengolahan Secara Fisika



Pengolahan ini terutama ditujukan untuk air limbah yang tidak larut

(bersifat tersuspensi), atau dengan kata lain buangan cair yang

mengandung padatan, sehingga menggunakan metode ini untuk

pimisahan.

Pada umumnya sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air

buangan diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan

mudah mengendap atau bahan-bahan yang mengapung mudah disisihkan

terlebih dahulu. Proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan

bahanbahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak

mengganggu proses berikutnya (Tjokrokusumo, 1995).

Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara

mudah dengan proses pengendapan. Parameter desain yang utama untuk

proses pengendapan ini adalah kecepatan mengendap partikel dan waktu

detensi hidrolis di dalam bak pengendap.

Pemisahan Cair - Padatan antara lain :

 Penapisan

 Presipitasi

 Filtrasi

 Flotasi

 Filtrasi

 Filter membran

 Filtrasi lambat

 Filtrasi cepat

 Tipe bertekanan

 Tipe gravitasi

 Mikro filter

 Ultra filter

 Reverse osmosis

 Dialisis elektris

 Filtrasi precoat

 Klarifier

 Tipe resirkulasi berlumpur



 Tipe pallet selimut lumpur

 Tipe selimut lumpur

 Tipe konvensional

 Dewatering

 Filter vacuum rotasi

 Filter tekan/press

 Belt press

 Contrifugasi

 Presipitasi sentrifugasi

 Dehidrasi sentrifugas

Proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang

mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses

pengolahan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara

penyisihan bahan-bahan tersuspensi (clarification) atau pemekatan

lumpur endapan (sludge thickening) dengan memberikan aliran udara ke

atas (air flotation).

Proses filtrasi di dalam pengolahan air buangan, biasanya dilakukan untuk

mendahului proses adsorbsi atau proses reverse osmosisnya, akan

dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi

dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorbsi atau menyumbat

membran yang dipergunakan dalam proses osmosa.

Proses adsorbsi, biasanya dengan karbon aktif, dilakukan untuk

menyisihkan senyawa aromatik (misalnya: fenol) dan senyawa organik

terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air

buangan tersebut.

Teknologi membran (reverse osmosis) biasanya diaplikasikan untuk unit-

unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditujukan untuk

menggunakan kembali air yang diolah. Biaya instalasi dan operasinya

sangat



2. Pengolahan Secara Kimia

Pengolahan secara kimia adalah proses pengolahan yang menggunakan

bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar dalam air

limbah. Proses ini menggunakan reaksi kimia untuk mengubah air limbah

yang berbahaya menjadi kurang berbahaya. Proses yang termasuk dalam

pengolahan secara kimia adalah netralisasi, presipitasi, khlorinasi,

koagulasi dan flokulasi.

Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk

menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap (koloid),

logam-logam berat, senyawa phospor dan zat organik beracun, dengan

membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Pengolahan secara

kimia dapat memperoleh efisiensi yang tinggi akan tetapi biaya menjadi

mahal karena memerlukan bahan kimia (Tjokrokusumo, 1995).

Penyisihan bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui

perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan

menjadi mudah diendapkan (flokulasi-koagulasi), baik dengan atau tanpa

reaksi oksidasi-reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi

oksidasi.

Pengolahan Kimia - Fisik antara lain :

 Netralisasi

 Penukar ion

 Koagulasi & Flokulasi

 Alumina aktif

 Karbon aktif

 Adsorbsi

 Oksidasi dan/atau Reduksi

 Aerasi

 Ozonisasi

 Elektrolisis

 Oksidasi kimia/reduksi

 UV



 Resin penukar anion

 Resin penukar kation

 Resin penukar anion

 Zeolite

Pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan

membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan

dengan muatan koloidnya agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut,

sehingga akhirnya dapat diendapkan. Penyisihan logam berat dan senyawa

fosfor dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali (air kapur misalnya)

sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam tersebut atau

endapan hidroksiapatit. Endapan logam tersebut akan lebih stabil jika pH

air > 10,5 dan untuk hidroksiapatit pada pH > 9,5. Khusus untuk krom

heksavalen, sebelum diendapkan sebagai krom hidroksida [Cr(OH)3],

terlebih dahulu direduksi menjadi krom trivalent dengan membubuhkan

reduktor (FeSO4, SO2, atau Na2S2O5).

3. Pengolahan Secara Biologis

Semua polutan air yang biodegradable dapat diolah secara biologis, sebagai

pengolahan sekunder, pengolahan secara biologis dipandang sebagai

pengolahan yang paling murah dan efisien. Dalam beberapa dasawarsa

telah dikembangkan berbagai metoda pengolahan biologis dengan segala

modifikasinya (Tjokrokusumo, 1995).

Pengolahan secara biologi adalah pengolahan air limbah dengan

menggunakan mikroorganisme seperti ganggang, bakteri, protozoa, untuk

menguraikan senyawa organik dalam air limbah menjadi senyawa yang

sederhana. Pengolahan tersebut mempunyai tahapan seperti pengolahan

secara aerob, anaerob dan fakultatif.

Misalnya di dalam reaktor pertumbuhan lekat (Attached growth reactor),

mikroorganisme tumbuh di atas media pendukung seperti pada batu

kerikil, dengan membentuk lapisan film untuk melekatkan dirinya, oleh

karena itu reaktor ini disebut juga sebagai bioreaktor film tetap. Berbagai

modifikasi telah banyak dikembangkan selama ini antara lain : trickling



filter, cakram biologi, filter terendam dan reaktor fludisasi. Seluruh

modifikasi ini dapat menghasilkan efisiensi penurunan BOD sekitar 80% –

90%. Apabila BOD air buangan tidak melebihi 4000 mg/l, proses aerob

masih dapat dianggap lebih ekonomis dari anaerob (Tjokrokusumo, 1995).

Pengolahan air limbah secara biologis, antra lain bertujuan untuk

menghilangkan bahan organik, anorganik, amoniak, dan posfat dengan

bantuan mikroorganisme.

Penggunaan saringan atau filter telah dikenal luas guna menangani air

untuk keperluan industri dan rumah tangga, cara ini juga dapat diterapkan

untuk pengolahan air limbah yaitu dengan memakai berbagai jenis media

filter seperti pasir dan antrasit. Pada penggunaan sistem saringan

anaerobik, media filter ditempatkan dalam suatu bak atau tangki dan air

limbah yang akan disaring dilalukan dari arah bawah ke atas (Laksmi dan

Rahayu, 1993).

Tabel 4.2. Jenis peralatan dan proses pengolahan limbah cair

4.3. Pemilihan Teknologi Pengolahan Limbah Cair
Pemilihan proses yang tepat didahului dengan mengelompokkan

karakteristik kontaminan dalam air limbah dengan menggunakan

indikator parameter yang sudah ditampilkan di tabel 1.2. Setelah



kontaminan dikarakterisasikan, diadakan pertimbangan secara

detail mengenai aspek ekonomi, aspek teknis, keamanan,

kehandalan, dan kemudahan peoperasian. Pada akhirnya, teknologi

yang dipilih haruslah teknologi yang tepat guna sesuai dengan

karakteristik limbah yang akan diolah. Setelah pertimbangan-

pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi kelayakan atau

bahkan percobaan skala laboratorium yang bertujuan untuk :

1. Memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-

proses yang sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah.

2. Mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperlukan

untuk menentukan efisiensi pengolahan yang diharapkan.

3. Menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan

untuk penerapan skala sebenarnya.

4.4. Sistem Pengolahan Limbah Cair
Tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurai kandungan

bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan

tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat

diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Bila dilihat dari

tingkat perlakuan pengolahan air limbah maka sistem pengolahan limbah

cair dikalisifikasikan menjadi ; Primary Treatment System, Secondary

Treatment System, Tertiary Treatment System (lihat gambar 4.1)

Gambar 4.1. Wastewater Treatment



Setiap tingkatan treatmen terdiri pula atas sub- sub treatmen yang satu

dengan lainnya berbeda, tergantung pada jenis parameter pencemar

didalam limbah cair, volume limbah cair, dan kondisi fisik lingkungan . Ada

beberapa proses yang dilalui air limbah agar limbah ini benar-benar bebas

dari unsur pencemaran. Pada mulanya air limbah harus dibebaskan dari

benda terapung atau padatan melayang. Untuk itu diperlukan treatment

pendahuluan (pretreatmen). Pengolahan selanjutnya adalah

mengendapkan partikel-partikel halus kemudian lagi menetralisasinya.

Demikian tingkatan ini dilaksanakan sampai seluruh parameter pencemar

dalam air buangan dapat dihilangkan.

Pada gambar 4.2. memperlihatkan proses pengolahan permulaan yang

sering pula didahuli denga pengolahan awal (pretreatment) atau pra

perlakuan ; yang mana limbah cair dari sumber lewat (1) sanitary sewer,

(2) pretreatmen,(3) primary treatment tanks, (4) aeration tanks, (5)

secondary treatment tank, (6) disinfectant.

1. Pengolahan Awal (Pretreatment)

Tahap pengolahan ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk

menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air

limbah. Beberapa proses pengolahan yang berlangsung pada tahap ini

ialah screen and grit removal, equalization and storage, serta oil

separation.



2. Pengolahan Tahap Pertama (Primary Treatment)

Pada dasarnya, pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan

yang sama dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya ialah pada

proses yang berlangsung. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap

pertama ialah menghilangkan partikelartikel padat organik dan organik

melalui proses fisika, yakni neutralization, chemical addition and

coagulation, flotation, sedimentation, dan filtration . Sehingga partikel

padat akan mengendap (disebut sludge) sedangkan partikel lemak dan

minyak akan berada di atas/permukaan (disebut grease). Dengan

adanya pengendapan ini, maka akan mengurangi kebutuhan oksigen

pada proses pengolahan biologis berikutnya dan pengendapan yang

terjadi adalah pengendapan secara grafitasi.

Gambar 4.3. Primary Setting Tank

3. Aeration

Teknik Pengolahan air limbah banyak ragamnya. Salah satu dari teknik

Air limbah adalah proses lumpur aktif dengan aerasi oksigen murni.

Pengolahan ini termasuk pengolahan biologi, karena menggunakan

bantuan mikroorganisma pada proses pengolahannya. Cara Kerja alat

ini adalah sebagai berikut : Air limbah setelah dilakukan penyaringan

dan equalisasi dimasukkan kedalam bak pengendap awal untuk

menurunkan suspended solid. Air limpasan dari bak pengendap awal

dialirkan ke kolam aerasi melalui satu pipa dan dihembus dengan udara

sehingga mikroorganisma bekerja menguraikan bahan organik yang ada

di air limbah. Dari bak bak aerasi air limbah dialirkan ke bak pengendap

akhir, lumpur diendapkan, sebagian lumpur dikembalikan ke kolam

aerasi.



Keuntungannya :

 Daya larut oksigen dalam air limbah lebih besar;

 Efisiensi proses lebih tinggi;

 Dan cocok untuk pengolahan air limbah dengan debit kecil untuk

polutan organik yang susah terdegradasi

Gambar 4.4. Aeration tank

4.5. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit
Sampah dan limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah yang

dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya.

Secara umum sampah dan limbah rumah sakit dibagi menjadi dua

kelompok besar yaitu sampah atau limbah klinis dan non klinis baik padat

maupun cair. Selain sampah klinis, dari kegiatan penunjang rumah sakit

juga menghasilkan sampah non klinis atau dapat disebut juga sampah non

medis. Sampah non medis ini bisa berasal dari kantor/administrasi kertas,

unit pelayanan (berupa karton, kaleng, botol), sampah dari ruang pasien,

sisa makanan buangan; sampah dapur (sisa pembungkus, sisa

makanan/bahan makanan, sayur dan lain-lain). Limbah cair yang

dihasilkan rumah sakit mempunyai karakteristik tertentu baik fisik, kimia

dan biologi. Limbah rumah sakit bisa mengandung bermacam-macam

mikroorganisme, tergantung pada jenis rumah sakit, tingkat pengolahan

yang dilakukan sebelum dibuang dan jenis sarana yang ada (laboratorium,

klinik dan lain-lain). Tentu saja dari jenis-jenis mikroorganisme tersebut

ada yang bersifat pathogen. Limbah rumah sakit seperti halnya limbah lain

akan mengandung bahan-bahan organik dan anorganik, yang tingkat



kandungannya dapat ditentukan dengan uji air kotor pada umumnya

seperti BOD, COD, pH, mikrobiologik, dan lain-lain

Pengolalaan limbah rumah sakit yang sudah lama diupayakan dengan

menyiapkan perangkat lunaknya yang berupa peraturan-peraturan,

pedoman-pedoman dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengolahan

dan peningkatan kesehatan di lingkungan rumah sakit. Disamping

peraturan-peraturan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan

Departemen Kesehatan terus mengupayakan dan menyediakan dana

untuk pembangunan ini instalasi pengolalaan limbah rumah sakit melalui

anggaran pembangunan maupun dari sumber bantuan dana dan lainnya.

Dengan demikian sampai saat ini sebagai rumah sakit pemerintah telah

dilengkapi dengan fasilitas pengolalaan limbah, meskipun perlu untuk

disempurakan. Namun disadari bahwa pengolalaan rumah sakit masih

perlu ditingkatkan permasyarakatan terutama di lingkungan masyarakat

rumah sakit. Kualitas limbah ( efluen ) rumah sakit yang akan dibuang ke

badan air atau lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu efluen

sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MEN-

LH/12/1995 atau peraturan daerah setempat. (Asmadi, 2012 )

1. Tata Laksana Pengelolaan Limbah Medis

Limbah cair harus dikumpulkan dalam container yang sesuai dengan

karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur penanganan

dan penyimpanannya.

a) Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran

tertutup, kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar, serta

terpisah dengan saluran air hujan.

b) Rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri

atau bersama-sama secara kolektif dengan bangunan di sekitarnya

yang memenuhi persyaratan teknis, apabila belum ada atau tidak

terjangkau sistem pengolahan air limbah perkotaan.

c) Perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui

debit harian limbah yang dihasilkan.



d) Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan

saluran air limbah harus dilengkapi/ditutup dengan gril.

e) Air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di IPAL bila

tidak mempunyai IPAL harus dikelola sesuai kebutuhan yang

berlaku melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang

berwenang.

f) Frekuensi pemeriksaan kualitas limbah cair terolah (efluent)

dilakukan setiap bulan sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan

sekali uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau

terkena zat radioaktif, pengolalaannya dilakukan sesuai ketentuan

BATAN ( Badan Tenaga Atom Nasional ).

h) Parameter radioaktif diberlakukan bagi rumah sakit sesuai dengan

bahan radioaktif yang dipergunakan oleh rumah sakit rumah sakit

yang bersangkutan.

2. Pengolahan limbah cair rumah sakit

Limbah cair yang dihasilkan dari sebuah rumah sakit umumnya

banyak mengandung bakteri, virus, senyawa kimia, dan obat-obatan

yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat sekitar rumah

sakit, limbah dari laboratorium paling perlu diwaspadai. Bahan-bahan

kimia yang digunakan dalam proses uji laboratorium tidak bisa

diuraikan hanya dengan aerasi atau activated sludge. Guna

meningkatkan mutu lingkungan dan sanitasi di rumah sakit atau

tempattempat umum lainnya maka perlu dibuatkan IPAL yang baik dan

teruji prosesnya. Dengan proses yang baik diharapkan mutu air limbah

yang dikeluarkan oleh rumah sakit dapat mencapai standar yang

ditetapkan oleh KEP No.58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu

Limbah Cair Rumah Sakit.

Untuk mempercepat proses penguraian senyawa polutan atau

memperpendek waktu tinggal dapat juga dilakukan proses aerasi.

Salah satu contoh proses pengolahan air limbah dengan cara ini adalah

kolam aerasi atau kolam stabilisasi ( stabilization pond ).



3. Teknologi Proses Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit

Teknologi proses pengolahan air limbah digunakan untuk mengolah air

limbah rumah sakit pada dasarnya hampir sama dengan teknologi

proses pengolahan untuk air limbah yang mengandung polutan organik

lainnya. Pemilihan jenis proses yang digunakan harus memperhatikan

beberapa faktor antara lain yakni kualitas limbah dan kualitas air hasil

olahan yang diharapkan, jumlah air limbah, lahan yang tersedia dan

yang tak kalah penting yakni sumber energi yang tersedia. Beberapa

teknologi proses pengolahan air limbah rumah sakit yang sering

digunakan yakni antara lain : proses lumpur aktif ( activated sludge

process ), RBC , proses aerasi kontak ( contact aeration process ), proses

pengolahan dengan biofilter “ Up Flow “, serta proses pengolahan

dengan system “ biofilter anaerobaerob “.(Asmadi, 2012 )

4. Sistem Pengolahan Limbah Cair Di Rumah Sakit

Sistem pengolahan limbah cair di rumah sakit terdiri dari tiga jenis,

yaitu sistem tangki septic, sistem biologi aerobic, dan sistem biologi

anaerobic. Sistem tangki septic Tangki septic digunakan untuk

menampung dan mengolah air limbah yang berasal dari wc, kamar

mandi, ruang bersalin, ruang perawatan, dan lain-lain. Sebaiknya

limbah cair medis dan limbah cair nonmedis dipisahkan dengan

mempergunakan sewerage system untuk memudahkan pengelolaannya

dan agar tidak mencemari lingkungan. Sistem biologi aerobic Sistem

biologi aerobic yang dapat digunakan untuk limbah rumah sakit adalah

sistem waste oxidation ditch treatment ( kolam oksidasi air limbah ).

Sistem ini digunakan untuk mengolah air limbah dari rumah sakit yang

terletak di tengah kota karena tidak memerlukan lahan yang luas.

Kolam oksidasiya sendiri dibuat bulat atau elips. Dalam sistem ini, air

limbah dialirkan secara berputar ke kolam-kolam oksidasi agar ada

kesempatan lebih lama berkontak dengan oksigen dari udara. Setelah

itu, air limbah dialirkan ke dalam sedimentation tank untuk



pengendapan benda-benda padat atau lumpur lainnya. Air yang sudah

tampak jernih dialirkan ke bak khlorinasi sebelum dibuang ke dalam

sungai atau badan air lainnya. Lumpur yang mengendap diambildan

dikeringkan pada sludge drying bed. Ada beberapa komponen di dalam

system kolam oksidasi ini, antara lain pump ( pompa air kotor) ,

oxidation ditch ( kolam oksidasi ), sedimentation tank ( bak pengedapan

), chlorination tank ( bak khlorinasi ), sludge drying bed ( tempat

mengeringkan lumpur, biasanya 1-2 petak ), dan control room ( ruang

pengendali). Sistem biologi anaerobic Terdapat dua sistem biologi

anaerobik yang dapat digunakan untuk membuang atau

memusnahkan limbah rumah sakit, antara lain : a. Waste stabilization

pond system ( kolam stabilisasi air limbah ) Sistem ini memerlukan

lahan luas dan biasanya dianjurkan untuk rumah sakit diluar kota

yang masih memiliki lahan yang luas. Sistem kolam stabilisasi air

limbah terdiri dari bagian-bagian yang cukup sederhana, yaitu sump

pump, stabilization pond ( biasanya 2 ), bak khlorinasi, control room,

inlet, interconnection antara 2 kolam stabilisasi, dan outlet dari kolam

stabilisasi menuju sistem khlorinasi. b. Anaerobic filter treatment

system Sistem pengolahan air limbah ini dilakukan dengan

memanfaatkan proses pembusukan anaerobik melalui suatu filter.

Disini, air limbah sebelumnya telah menjalani pra-pengolahan septik

tank. Dari proses ini biasanya akan dihasilkan efluent yang

mengandung zat-zat asam organik yang memerlukan klor lebih banyak

untuk proses oksidasinya. Dengan demikian, sebelum dialirkan ke

dalam bak khlorinasi, effluent ditampung dahulu dalam bak stabilisasi

untuk memberikan kesempatan oksidasi zatzat tersebut di atas,

sehingga jumlah klorin yang dibutuhkan pada proses khlorinasi

berkurang. (Chandra,2006 )

5. Dampak Limbah Rumah Sakit

Dampak pembuangan air limbah Air limbah yang tidak menjalani

pengolahan yang benar tentunya dapat menimbulkan dampak yang

tidak diinginkan.



Dampak tersebut, antara lain :

1. Kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan badan-badan

air yang digunakan oleh manusia.

2. Mengganggu kehidupan dalam air, mematikan hewan dan tumbuhan

air.

3. Menimbulkan bau ( sebagai hasil dekomposisi zat anaerobik dan zat

anorganik).

4. Menghasilkan lumpur yang dapat mengakibatkan pendangkalan air

sehingga terjadi penyumbatan yang dapat menimbulkan banjir.

(Chandra,2006 )

6. Dampak Limbah Medis Pada Kesehatan Masyarakat

Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat membahayakan kesehatan

masyarakat, yaitu limbah berupa virus dan kuman yang berasal dari

laboratorium virologi dan mikrobiologi yang sampai saat ini belum ada

alat penangkalnya sehingga sulit untuk dideteksi. Limbah cair dan

limbah padat yang berasal dari rumah sakit dapat berfungsi sebagai

media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas,

penderita maupun masyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa

pencemaran udara, pencemaran air, tanah, pencemaran makanan dan

minuman. Pencemaran tersebut merupakan agen-agen kesehatan

lingkungan yang dapat mempunyai dampak besar terhadap manusia.

Limbah rumah sakit, khususnya limbah medis yang infeksius, belum

dikelola dengan baik. Sebagian besar pengelolaan limbah infeksius

disamakan dengan limbah noninfeksius. Selain itu, kerap bercampur

limbah medis dan nonmedis. Pencampuran tersebut justru

memperbesar permasalahan lombah medis. Limbah rumah sakit bisa

mengandung bermacam-macam mikroorganisme bergantung pada

jenis rumah sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum

dibuang. Limbah cair rumah sakit dapat mengandung bahan organik

dan anorganik yang umumnya diukur dan parameter BOD,COD,TSS,

dan lain-lain. Sedangkan limbah padat rumah sakit terdiri atas

sampah mudah membusuk, sampah mudah terbakar, dan lain-lain.



Limbah medis tersebut kemungkinan besar mengandung

mikroorganisme pathogen atau bahan kimia beracun berbahaya yang

menyebabkan penyakit infeksi dan dapat tersebar ke lingkungan

rumah sakit yang disebabkan oleh teknik pelayanan kesehatan yang

kurang memadai, kesalahan penanganan bahan-bahan terkontaminasi

dan peralatan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi

yang masih buruk. Ada beberapa kelompok masyarakat yang

mempunyai resiko untuk mendapat gangguan karena buangan rumah

sakit. Pertama, pasien yang datang ke rumah sakit untuk memperoleh

pertolongan pengobatan dan perawatan rumah sakit. Kelompok ini

merupakan kelompok yang paling rentan. Kedua, karyawan rumah

sakit dalam melaksanakan tugas sehari-harinya selalu kontak dengan

orang sakit yang merupakan sumber agen penyakit. Ketiga,

pengunjung/pengantar orang sakit yang berkunjung ke rumah sakit,

resiko terkena gangguan kesehatan akan semakin besar. Keempat,

masyarakat yang bermukim di sekitar rumah sakit, lebih-lebih lagi bila

rumah sakit membuang hasil buangan rumah sakit tidak sebagaimana

mestinya ke lingkungan sekitarnya. Akibatnya adalah mutu lingkungan

menjadi turun kualitasnya, dengan akibat lanjutannya adalah

mmenurunnya derajat kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut.

Oleh karena itu, rumah sakit wajib melaksanakan pengelolaan

buangan rumah sakit yang baik dan benar dengan melaksanakan

kegiatan sanitasi rumah sakit.

7. Dampak negatif pengelolaan limbah rumah sakit terhadap lingkungan

Dampak yang ditimbulkan limbah rumah sakit akibat pengelolaannya

yang tidak baik atau tidak saniter terhadap lingkungan dapat berupa :

a. Merosotnya mutu lingkungan rumah sakit yang dapat

mengganggu dan menimbulkan masalah kesehatan bagi

masyarakat yang tinggal di lingkungan rumah sakit maupun

masyarakat luar.

b. Limbah medis yang mengandung berbagai macam bahan kimia

beracun, buangan yang terkena kontaminasi serta benda-benda



tajam dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa

kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja.

c. Limbah medis yang berupa partikel debu dapat menimbulkan

pencemaran udara yang akan menyebabkan kuman penyakit

menyebar dan mengkontaminasi peralatan medis ataupun

peralatan yang ada.

d. Pengelolaan limbah medis yang kurang baik akan menyebabkan

estetika lingkungan yang kurang sedap dipandang sehingga

mengganggu kenyamanan pasien, petugas, pengunjung serta

masyarakat sekitar. Limbah cair yang tidak dikelola dengan baik

dapat menimbulkan pencemaran terhadap sumber air

(permukaan tanah) atau lingkungan dan mejadi media tempat

berkembangbiaknya mikroorganisme pathogen, serangga yang

dapat menjadi transmisi penyakit terutama kholera, disentri,

Thypus abdominalis. (Asmadi, 2012)



BAB V
STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH DAN STANDAR

BAKU MUTU LINGKUNGAN

5.1. Strategi Pengolahan Limbah
Strategi pengolahan limbah industri harus diarahkan juga pada

upaya meningkatkan efisiensi, sehingga tidak saja aman dari aspek

lingkungan tetapi juga akan didapatkan biaya produksi yang lebih

menguntungkan. Selain upaya pengolahan limbah melalui pendekatan

internal, yang juga untuk saat ini belum banyak dimengerti oleh kalangan

industriawan, sebagian besar industri "lahir" ketika isu lingkungan belum

populer, sehingga pengolahan limbah dilakukan setelah perencanaan

pembangunan suatu industri direalisir atau setelah limbah terbentuk.

Dalam upaya untuk menunjang kinerja pengelolaan lingkungan yang

dilakukan oleh sektor industri, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah

melakukan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup baik bersifat wajib

atau pun sukarela. Pendekatan yang bersifat wajib antara lain dilakukan

melalui program PROPER, AMDAL, Langit Biru, dan Prokasih; sedangkan

pendekatan yang bersifat sukarela dan banyak mendapat respon dari

berbagai sektor antara lain PRODUKSI BERSIH (PB), Sistem Manajemen

Lingkungan, EKOLABEL dan sebagainya.

Pengelolaan limbah adalah kegiatan terpadu yang meliputi

kegiatan pengurangan (minimization), segregasi (segregation), penanganan

(handling), pemanfaatan dan pengolahan limbah. Dengan demikian untuk

mencapai hasil yang optimal, kegiatan-kegiatan yang melingkupi

pengelolaan limbah perlu dilakukan dan bukan hanya mengandalkan

kegiatan pengolahan limbah saja. Bila pengelolaan limbah hanya

diarahkan pada kegiatan pengolahan limbah maka beban kegiatan di

Instalasi Pengolahan Air Limbah akan sangat berat, membutuhkan lahan

yang lebih luas, peralatan lebih banyak, teknologi dan biaya yang tinggi.

Kegiatan pendahuluan pada pengelolaan limbah (pengurangan, segregasi



dan penanganan limbah) akan sangat membantu mengurangi beban

pengolahan limbah di IPAL.

Tren pengelolaan limbah di industri adalah menjalankan secara

terintergrasi kegiatan pengurangan, segregasi dan handling limbah

sehingga menekan biaya dan menghasilkan output limbah yang lebih

sedikit serta minim tingkat pencemarnya. Integrasi dalam pengelolaan

limbah tersebut kemudian dibuat menjadi berbagai konsep seperti:

produksi bersih (cleaner production), atau minimasi limbah (waste

minimization).

Produksi Bersih menekankan pada tata cara produksi yang minim

bahan pencemar,limbah, minim air dan energi. Bahan pencemar atau

bahan berbahaya diminimalkan dengan pemilihan bahan baku yang baik,

tingkat kemurnian yang tinggi, atau bersih. Selain itu diupayakan

menggunakan peralatan yang hemat air dan hemat energi. Dengan

kombinasi seperti itu maka limbah yang dihasilkan akan lebih sedikit dan

tingkat cemarannya juga lebih rendah. Selanjutnya limbah tersebut diolah

agar memenuhi baku mutu limbah yang ditetapkan.

1. Strategi produksi bersih :

a. Penggunaan sumberdaya alam menjadi lebih efektif dan efisien;

b. Mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemar;

c. Mencegah berpindahnya pencemaran dari satu media ke media

yang lain;

d. Mengurangi terjadinya risiko terhadap kesehatan manusia dan

lingkungan;

e. Mengurangi biaya penaatan hukum;

f. Terhindar dari biaya pembersihan lingkungan (clean up);

g. Produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional;

h. Pendekatan pengaturan yang bersifat fleksibel dan sukarela.

5.2. Standar Baku Mutu Lingkungan
Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat

atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan

gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.



Menurut pengertian secara pokok, baku mutu adalah peraturan

pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi spesifikasi dari jumlah

bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh

berada dalam media ambien. Secara objektif, baku mutu merupakan

sasaran ke arah mana suatu pengelolaan lingkungan ditujukan. Kriteria

baku mutu adalah kompilasi atau hasil dari suatu pengolahan data ilmiah

yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu kualitas air atau

udara yang ada dapat digunakan sesuai objektif penggunaan tertentu.

Baku mutu untuk mencegah berlimpahnya limbah sehingga

mengakibatkan baku mutu lingkungan tidak memenuhi syarat

penghidupan bagi manusia. Kemampuan lingkungan sering diistilahkan

dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi dan daya tenggang, atau

istilah asingnya disebut carrying capacity. Sehubungan dengan batu mutu

lingkungan, ada istilah nilai ambang batas yang merupakan batas-batas

daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan

lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi atau terendah dari kandungan

zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap

interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang

mempengaruhi mutu lingkungan.

Jadi jika terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi nilai

ambang batas (batas maksimum dan minimum) yang telah ditetapkan

berdasarkan baku mutu lingkungan maka dapat dikatakan bahwa

lingkungan tersebut telah tercemar.


