
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri tahu mempunyai dampak positif yaitu sebagai sumber 

pendapatan, juga memiliki sisi negatif yaitu berupa limbah cair. Limbah cair 

yang dihasilkan oleh industri tahu mempunyai kadar pencemar yang cukup 

tinggi sehingga harus diolah secara baik dan benar agar tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan. Pabrik tahu merupakan industri kecil/rumah tangga 

yang jarang memiliki instalasi pengoalahan limbah dengan pertimbangan biaya 

yang sangat besar dalam pembangunan instalasi pengolahan limbah dan 

operasionalnya. Adanya keterbatasan dana tersebut, industri kecil tersebut lebih 

sering membuang limbahnya langsung selokan dan sungai. Proses pembuatan 

tahu menghasilkan limbah yang mengandung protein, bahan organik dan 

padatan terlarut yang tinggi, dengan pH yang rendah. Limbah tahu ini juga akan 

menimbulkan aroma yang kurang sedap sehingga mengganggu estetika dan 

kehidupan ekosistem sekitarnya (Kaswinarni, 2007). 

Berdasarkan hasil peninjauan awal di lapangan, sebagian besar 

penduduk di desa tersebut mengeluhkan kualitas air sumur miliknya, terutama 

yang dekat dengan sumber atau sungai. Keluhan penduduk antara lain air sumur 

berbau amis, setelah didiamkan semalam terdapat endapan berwarna coklat 

kekuningan, menimbulkan kerak pada panci dan warna air yang keruh. Hasil 

pengujian parameter kunci seperti bau, suhu, dan Chemical Oxygen Demand 



(COD) diperkirakan telah melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. Beban 

pencemar adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air 

limbah. Dalam penelitian ini, sebagai dasar pembanding beban pencemar 

lingkungan maka digunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

tahun 2004 yang mengatur baku mutu air limbah berbagai macam industri. 

Limbah industri tahu mengandung zat pencemar berupa bahan organik. 

Limbah tersebut dapat masuk ke dalam jaringan tanaman melalui akar dan 

mencemari perairan sehingga berakibat buruk bagi manusia yang 

mengkonsumsi dan pada akhirnya dapat terjadi akumulasi dalam tubuh manusia 

yang menyebabkan berbagai penyakit. Perairan yang tercemar memiliki 

kandungan COD sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dengan kondisi 

tersebut maka dalam penelitian ini akan diteliti seberapa efektif penggunaan 

EM-4 dalam menurunkan kadar COD limbah cair tahu. 

Desa Wirogunan Kartasura terdapat sebanyak 45 unit industri tahu 

dengan kapasitas produksi yang bervariasi mulai dari 1.200 kg sampai 

1.500.000 kg per tahun. Dari hasil survei awal limbah cair Industri Tahu Bapak 

Eko Suparji Wirogunan Kartasura pada bulan April 2011, didapatkan hasil 

kadar COD sebesar 6802 mg/l. Nilai tersebut melebih kadar COD yang 

diperbolehkan pada air limbah industri berdasarkan Peraturan daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor: 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah untuk 

parameter maksimum kadar COD adalah 275 mg/l, artinya nilai COD limbah 

cair industri tahu Bapak Eko Suparji Wirogunan  Kartasura telah melebihi baku 

mutu limbah cair, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menurunkan kadar 

COD agar tidak mencemari lingkungan. 



COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang 

secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis, dan 

mengakibatkan berkurangnya oksigen di dalam air. COD adalah jumlah oksigen 

yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi 

melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang 

sukar didegradasi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung kadar 

COD yang tinggi, jika langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan 

menurunkan daya dukung lingkungan. Sehingga industri tahu memerlukan suatu 

pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi resiko beban pencemaran 

(Kaswinarni, 2007). 

Solusi alternatif pengolahan limbah cair tahu adalah dengan 

menggunakan teknologi EM-4 (Effective Microorganisms-4). Effective 

Microorganisms merupakan kultur campuran lima kelompok mikroorganisme 

yang mampu melakukan biodegradasi limbah organik, seperti senyawa karbon, 

hidrogen, nitrogen dan oksigen. Mikroorganisme EM memerlukan bahan 

organik untuk mempertahankan hidupnya seperti karbohidrat, protein, lemak 

dan mineral lainnya. Bahan-bahan tersebut banyak terdapat dalam limbah cair 

tahu. Reaksi fermentasi berlangsung dengan cepat dan EM mampu hidup secara 

sinergis dengan mikroorganisme lain (Jose dkk, 2000). 

Mikroorganisme EM mampu hidup baik pada medium asam atau basa, 

temperatur tinggi 45-500°C (mikroorganisme termofilik) dan pada kondisi aerob 

atau anaerob (Higa, 2000). Teknologi EM untuk pengolahan limbah cair tahu 

perlu dilakukan, sehingga air hasil olahan tersebut layak dibuang lebih cepat ke 

lingkungan dan memenuhi baku mutu. Penelitian ini bertujuan mengaplikasikan 



teknologi EM untuk mengolah limbah cair tahu  dan menganalisis lamanya 

waktu pengolahan sampai mencapai baku mutu limbah cair tahu melalui hasil 

analisis parameter nilai pH, COD, bau, suhu, dan warna. 

 
B. Perumusan Masalah  

 Adakah pengaruh penambahan EM-4 dalam menurunkan angka COD pada 

limbah cair industri tahu Desa Wirogunan Kartasura? 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

penurunan kadar COD limbah cair tahu dengan menggunakan EM-4. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mengetahui kadar COD sebelum dilakukan perlakuan. 

b. Mengetahui kadar COD sesudah dilakukan perlakuan. 

c. Mengetahui efektivitas EM-4 dalam menurunkan kadar COD limbah 

cair tahu. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan  dapat dipergunakan sebagai : 

1. Bagi pembaca 

a. Memberikan informasi pada industri tahu mengenai pengelolaan limbah 

cair tahu dengan EM-4 yang dapat menurunkan kadar COD. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada industri tahu mengenai salah 

satu alternatif  untuk  mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 



2. Bagi peneliti 

 Sebagai wahana aplikasi wawasan keilmuan yang dimiliki untuk 

melakukan penelitian sekaligus dalam rangka memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar sarjana kesehatan masyarakat. 

3. Bagi instansi  

a. Bagi instansi kesehatan, sebagai bahan masukan pada institusi pelayanan 

kesehatan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan kader agar dalam 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara lebih terarah dan 

berkualitas, khususnya penyuluhan tentang kesehatan lingkungan. 

b. Bagi instansi industri, dasar untuk perbaikan penanganan limbah cair 

tahu sehingga tidak mencemari lingkungan. 


