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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Pencemaran lingkungan khususnya masalah pencemaran air

kota besar di Indonesia, setelah menunjukkan gajala yang cukup serius,

penyebab dari pencemaran tadi tidak hanya berasal dari buangan industri

pabrik-pabrik yang membuang begitu saja air limbahnya tanpa pengolahan

terlebih dahulu ke sungai atau ke laut, tetapi juga yang tidak kalah memegang

andil baik secara sengaja atau tidak merupakan masyarakat itu sendiri, yakni

akibat air buangan rumah tangga yang jumlahnya makin hari makin besar

sesuai dengan perkembangan penduduk maupun perkembangan suatu kota

(Asmadi dan Suharno, 2012).

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat

dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu

pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi

masyarakat yang tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu

dan terjangkau oleh masyarakt agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya (Kementerian Kesehatan RI, 2012). Berdasarkan Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia Nomor: Kep-

58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah

Sakit, yang mengharuskan bahwa setiap rumah sakit harus mengolah air

limbah sampai standar yang diijinkan, maka kebutuhan akan teknologi
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pengolahan air limbah rumah sakit khususnya yang murah dan hasil baik

perlu dikembangkan. Karaktristik air limbah perlu dikenalkan karena hal ini

akan menentukan cara pengolahan yang tepat, sehingga tidak mencemari

lingkungan. Secara garis besar karaktristik air limbah digolongkan menjadi

yaitu karakteristik fisik, karakteristik kimiawi, dan karakteristik bakteriologis

(Notoatmojo, 2011).

Amoniak pada limbah cair rumah sakit berasal dari proses perombakan

asam-asam amino oleh berbagai jenis bakteri aerob dan anerob. Amoniak

merupakan senyawa nitrogen yang menjadi NH4
+ pada pH rendah dan disebut

amonium; amoniak sendiri berada dalam keadaan tereduksi. Amoniak dalam

air permukaan berasal dari air seni dan tinja, juga dari oksidasi zat organik

secara mikrobiologis, yang berasal dari air alam atau buangan industri dan

penduduk. Amoniak berada di mana-mana, dari kadar beberapa mg/l pada air

permukaan dan air tanah, sampai kira-kira 30 mg/l lebih, pada air buangan.

Air tanah hanya mengandung sedikit NH3, karena NH3 dapat menempel pada

butir-butir tanah liat selama infiltrasi air ke dalam tanah, dan sulit terlepas

dari butir-butir tanah liat tersebut. Kadar amoniak yang tinggi selalu

menunjukkan adanya pencemaran. Amoniak (NH3) dapat dihilangkan sebagai

gas melalui aerasi atau reaksi dengan asam hipoklorit (HOCl) atau kaporit,

sehingga menjadi kloramin yang tidak berbahaya atau sampai menjadi N2

(Alaerts dan Santika, 1984).

Limbah cair yang mengandung zat amoniak sangat berpengaruh

terhadap kesehatan manusia. Zat amoniak bersifat korosife dan iritasi.
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Pemaparan konsentrasi rendah akan menimbulkan batuk dan iritasi hidung

dan saluran napas. Pemaparan dengan konsentrasi tinggi akan menimbulkan

luka bakar di kulit, mata, tenggorokan, atau paru-paru. (ATSDR, 2004).

Amoniak dalam jumlah yang besar dapat bersifat toksik dan dapat

mengganggu estetika karena dapat menghasilkan bau yang menusuk dan

terjadi eutrofikasi di daerah sekitar (Titiresmi dan Sopiah, 2006).

Hasil wawancara dan data yang didapatkan dari Badan Lingkungan

Hidup Kota Surakarta bahwa, ada lima Rumah Sakit yang mengikuti

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) pada tahun 2014

dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu

Rumah sakit yang ikut dalam PROPER. Hasil PROPER terakhir pada tahun

2014 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta mendapatkan hasil merah.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan rumah sakit

tipe B, yang menyediakan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Tipe B

memberikan 12 pelayanan meliputi administrasi manajemen, K3, pelayanan

medis, radiologi, pelayanan gawat darurat, laboratorium, pelayanan

keperawatan, kamar operasi, rekam medis, pengendalian infeksi di RS,

farmasi, perinatal risiko tinggi, dimana semua jenis pelayanan itu

memungkinkan banyak aktivitas yang menghasilkan sampah ataupun limbah

baik cair maupun padat, sehingga diperlukan penanganan secara optimal oleh

bagian sanitasi.

Pengolahan limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

Surakarta dilakukan secara fisik-kimia, yaitu menggunakan pengolahan
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dengan aerasi dan filtrasi. Jumlah limbah yang dihasilkan setiap harinya 60-

70 m3/hari. Semua limbah cair yang dihasilkan rumah sakit ditampung

menjadi satu pada bak penampung eksisting dan dipompa menuju bak reaktor

aerasi setelah itu menuju reaktor clarifier. Pada proses aerasi menggunakan

dua blower yang bekerja secara kontinu dan dihidupkan bergantian secara

otomatis. Setelah melalui bak penampung eksisting disalurkan ke bak filtrasi

dimana pada bak filtrasi menggunakan lumpur aktif, gravel dan pasir sebagai

penyaring dari limbah cair tersebut, selanjutnya air limbah dialirkan ke bak

penampung effluent dan dialirkan lagi ke bak kolam praktis, di bak kolam

praktis diberi bahan desinfektan setelah itu dialirkan menuju kolam indikator

selanjutnya di buang ke saluran pembuangan air.

Berdasarkan data sekunder dari survei pendahuluan hasil pemeriksaan

effluent limbah cair Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang

diperiksakan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL)

Yogyakarta pada tanggal 4 November 2014 menunjukkan bahwa kadar

amoniak sebesar 0,7507 mg/l. Dan hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan

di IPAL Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta didapatkan data hasil

pengujian laboratorium fisik-kimia air yang dilakukan di Balai Laboratorium

Kesehatan Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2015 didapatkan hasil untuk

parameter amoniak (NH3) sebesar 1,775 mg/l. Hasil tersebut melebihi baku

mutu yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan uji pendahuluan untuk

menurunkan kadar amoniak menggunakan kaporit dengan metode

pengadukan manual cepat dan pengadukan lambat. Untuk menentukan dosis
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kaporit yang efektif peneliti menggunakan dosis 10 gr/l, 20 gr/l, dan 30 gr/l

didapatkan hasil kadar amoniak pada pengadukan cepat 0,082 mg/l, 0,1924

mg/l, dan 0,428 mg/l dan pada pengadukan lambat 0,066 mg/l, 0,068 mg/l,

dan 0,268 mg/l. Dari hasil uji pendahuluan tersebut penurunan kadar amoniak

menggunakan kaporit yang efektif terdapat pada proses pengadukan cepat dan

pengadukan lambat dengan dosis 10 gr/l. Menurut Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah

Sakit di Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa nilai ambang batas untuk

parameter amoniak sebesar 0,1 mg/l.

Penelitian yang dilakukan oleh Prihananto (2006), di Rumah Sakit

Roemani Semarang, menunjukkan dosis chlor tablet paling efektif dalam

menurunkan kadar amoniak adalah 30 gr/l sebesar 65,39%. Sedangkan

menurut Amansyah, (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi

penurunan kadar amoniak yang mencapai 0,003 mg/l atau sebesar 99,48%

dalam wadah yang ditumbuhi tanaman Jeringau.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian

mengenai keefektifan dosis kaporit dalam menurunkan kadar amoniak limbah

cair rumah sakir PKU Muhammadiyah Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada dosis kaporit yang efektif dalam menurunkan kadar

amoniak pada limbah cair rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ?
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C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui keefektifan dosis kaporit dalam menurunkan kadar

amoniak limbah cair rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya kadar amoniak sebelum dan setelah dilakukan

pengolahan menggunakan kaporit.

b. Diketahuinya rata-rata selisih penurunan kadar amoniak sebelum dan

setelah dilakukan pengolahan menggunakan kaporit.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengelola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Dapat dijadikan alternatif untuk pengelolaan limbah cair sebelum

dibuang ke lingkungan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam

menjaga dan merawat lingkungan sekitar.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan tentang cara pengolahan air limbah

menggunakan keefektifan dosis kaporit sehingga dapat menurunkan

kadar amoniak.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam menurunkan

kadar amoniak pada limbah cair rumah sakit menggunakan kaporit.


