
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah pencemaran lingkungan khususnya masalah pencemaran air di 

kota besar di Indonesia, telah menunjukkan gejala yang cukup serius, 

pencemaran tadi tidak hanya berasal dari buangan industri pabrik-pabrik yang 

membuang limbahnya begitu saja ke sungai dan laut, tapi secara sengaja atau 

tidak masyarakat itu sendiri juga menyebabkan proses pencemaran pada 

sungai. Laju perkembangan penduduk dan industrial di Indonesia telah 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan (Asmadi dan 

Suharno, 2012). 

Industri-industri tekstil di Indonesia yang semakin banyak dalam satu 

sisi membawa peningkatan devisa, namun disisi lain menimbulkan masalah 

pencemaran lingkungan yang cukup besar. Keberadaan industri tekstil di 

Indonesia tidak hanya dengan kategori industri skala besar dan menengah, 

tapi juga dalam skala kecil dan bahkan ada yang dalam skala rumah tangga 

(home industry), seperti pewarnaan dan pencelupan jeans. Dengan demikian, 

pencemaran yang ditimbulkan oleh industri tersebut tidak hanya pada 

kawasan-kawasan industri, namun juga perkampungan-perkampungan padat 

penduduk (Nugroho dan Ikbal, 2005). 

Hasil survei yang dilakukan penulis, di daerah Masaran Sragen terdapat 

7 industri batik yang mana air buangan atau air limbah dari setiap industri 
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dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan industri 

tersebut. Dari 7 industri batik tersebut, terdapat industri yang air buangan atau 

air limbahnya tidak dapat dialirkan ke IPAL sebagaimana-mestinya karena 

daerah industri tersebut lebih rendah dibanding daerah IPAL tersebut berada. 

Jadi, air limbah yang tidak dapat mengalir ke IPAL dibuang langsung ke area 

persawahan dan sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Industri batik itu ialah 

Griya Batik Brotosenodan akhirnya dijadikan tempat penelitian. Air buangan 

yang dihasilkan setiap harinya sebesar ± 2,5 m
3
/hari.  

Hasil penelitian Prayitno (2006)menyimpulkan, kandungan air limbah 

batik untuk parameter fisika dan kimianya adalah, DO sebesar 2,44 mg/l, 

BOD 52,34 mg/l, Nitrat 6,39 mg/l, Kalsium 38,67 mg/l, dan Magnesium 

23,87 mg/l. Sedangkan penelitian Puspita,dkk (2011) menunjukkan kadar 

Crom (Cr) dalam air limbah batik sebesar 0,0761 mg/l. Pada uji pendahuluan 

pertama, air limbah batik di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta pada 

tanggal 3 Juni 2015 didapat hasil kadar Total Suspended Solids (TSS) 750 

mg/l, Total Disolved Solids(TDS) 830 mg/l, COD 2764 mg/l dan pH 7,0. 

Berdasarkan data tersebut, kadar yang melebihi baku mutu yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil dan Batik adalah kadar 

TSS sebesar 50 mg/l dan COD sebesar 150 mg/l.  

Berdasarkan uji pendahuluan kedua yang telah dilakukan di Balai 

Laboratorium Kesehatan pada tanggal13 Agustus 2015  diketahui bahwa 

kadar TSSair limbah batik Brotoseno adalah 136 mg/l. Kadar TSS pada uji 
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pendahuluan pertama dan kedua terpaut jauh karena penggunaan warna pada 

air limbah batik di uji petama lebih banyak dan lebih pekat dibanding pada uji 

kedua, dengan perbedaan tersebut air limbah memiliki warna yang berbeda 

pula hitam pada uji pertama dan kuning pada uji kedua. Hasil pengukuran 

TSS tersebut melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Industri Tekstil dan Batik dengan parameter kadar TSS 

maksimaladalah 50 mg/l. Setelah air limbah batik tersebut diberi perlakuan 

dengan ditambahkan 2 gr/l koagulan feri klorida (FeCl3), kadar TSS air 

limbah batik mengalami penurunansebesar 55%menjadi 60 mg/l. Berdasarkan 

hasil pemeriksaan uji pendahuluan yang sudah dilakukan, penambahan 

koagulan feri klorida dapat menurunkan kadar TSS pada limbah cair batik 

Brotoseno.  

Koagulan FeCl3biasa digunakan dalam pengolahan air limbah industri, 

koagulan FeCl3 jugaberfungsi efektif untuk pH lebih yang tinggi dari 4,5. 

Bahan ini sesuai untuk air yang kesadahannya rendah dan intensitas warnanya 

tinggi. Seperti halnya air limbah batik yang memiliki kadar warna yang 

tinggi. Sedang menurut Rahmawati dkk (2009) Flok yang terbentuk dari 

koagulan senyawa besi lebih kuat dibandingkan dengan flok yang dihasilkan 

dari koagulan alum. 

Hasil penelitian Aziz, dkk (2005) menyimpulkan, koagulan feri klorida 

dapat menurunkan suspended solids, warna, dan COD semi aerobik lindi 

TPA. Dosis feri klorida yang efektif pada pH 4 dan 12 adalah 600 
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mg/l,persentase penurunan suspended solids sebesar 94,7%, warna 90,3%, 

dan COD 42,6% pada pH 4, pada pH 12 persentase penurunan suspended 

solids sebesar 94,4%, warna 73,9%, dan COD 22,1%. Sedangkan dengan 

dosis 2500 mg/l feri klorida memberikan respon bagus pada pH 6, persentase 

penurunan suspended solids sebesar 99%, warna 96,5%, dan COD 

44,7%.Hasil penelitian Ebeling, at al (2004) menunjukkan bahwatawas dan 

feri klorida dapat menurunkan kadar TSS air limbah pencucian filter 

microscreen dari 320 mg/l menjadi 10 mg/l dengan dosis 60 mg/l. 

Bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan akan bereaksi 

dengan satu atau lebih komponen lingkungan. Apabila air limbah yang 

mengandung bahan pencemar tersebut langsung dialirkan ke danau, badan air, 

sungai dan telaga tanpa diolah terlebih dahulumaka air limbah dapat 

menyebabkan air tidak dapat dikonsumsi secara layak oleh manusia, 

gangguan terhadap kesehatan, dan mengakibatkan kematian kehidupan air 

yang ada di dalamnya (Zulkifli, 2014). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai 

keefektifan dosis koagulan feri klorida (FeCl3) dalam menurunkan kadar TSS 

pada air limbah batik Brotoseno Masaran Sragen dengan variasi dosis 2,5 g/l; 

3 g/l; dan 3,5 g/l. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada dosis koagulan feri klorida (FeCl3) yang paling efektif 

dalam menurunkan kadar TSS pada air limbah batik BrotosenoMasaran 

Sragen? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui dosis koagulan feri klorida (FeCl3) yang paling efektif 

dalam menurunkan kadar TSS pada air limbah batik Brotoseno 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kadar TSS sebelum dilakukan perlakuan dengan 

memberikan koagulan feri klorida (FeCl3). 

b. Mendeskripsikan kadar TSS sesudah dilakukan perlakuan dengan 

memberikan koagulan feri klorida (FeCl3). 

c. Menganalisis dosis koagulan feri klorida (FeCl3) yang paling efektif 

dalam menurunkan kadar TSS pada limbah batik Brotoseno 

D. Manfaat  

1. Industri Batik 

Memberi informasi atau masukan bagi industri batik khususnya 

home industry batik tentang intervensi variasi dosis feri klorida terhadap 

pengolahan limbah TSS untuk kadar yang melebihi baku mutu yang telah 

ditetapkan. 

2. Peneliti  

Menambahkan pengetahuan tentang pengolahan air limbah batik 

dengan intervensi variasi dosis koagulan feri klorida. 

3. Peneliti lain 

Sebagai referensi dan data dasar bagi peneliti selanjutnya. 


