
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Meningkatnya kegiatan manusia merupakan salah satu penyebab 

tercemarnya air pada sumber-sumber air karena menerima beban 

pencemaran yang melampaui daya dukungnya. Pencemaran yang 

mengakibatkan penurunan kualitas air dapat berasal dari limbah terpusat 

(point sources) seperti : limbah industri, limbah usaha peternakan, 

perhotelan, rumah sakit dan limbah tersebar seperti: limbah pertanian, 

perkebunan dan domestik (Asmadi dan Suharno, 2012).  

       Masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat timbul di berbagai 

daerah baik di perkotaan maupun pedesaan yang disebabkan oleh produk 

limbah cair yang tidak ditangani dengan semestinya. Di berbagai tempat 

terjadi pencemaran badan air, sungai dan telaga, yang menyebabkan air 

tidak layak dikonsumsi oleh manusia (Asmadi dan Suharno, 2012).  

       Industri penyamakan kulit di Magetan merupakan industri yang 

sedang berkembang dari waktu ke waktu baik jumlah pengusahanya 

maupun kapasitas produksinya. Kegiatan produksi kulit terutama 

didominasi oleh kegiatan penyamakan yang dalam prosesnya banyak 

menggunakan air dan bahan kimia. Dengan demikian industri ini 

menghasilkan limbah cair yang banyak mengandung bahan-bahan kimia 

dan bahan organik dari kulit itu sendiri. Industri penyamakan kulit 
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merupakan industri yang menghasilkan air limbah dengan kategori B3 

(Bahan Beracun Berbahaya). Limbah B3 jika dibuang langsung ke badan 

air dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, kesehatan manusia, 

serta mahluk hidup lainnya. Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri 

Kulit Magetan mempunyai kapasitas 600m³/hari effluent yang berasal dari 

35 unit usaha penyamakan kulit yang berada di LIK (Lingkungan Industri 

Kulit) Magetan. 

       Proses pengolahan air limbah di IPAL UPT industri penyamakan kulit 

Magetan menggunakan proses pengolahan secara lengkap meliputi: 

1. Proses secara fisik (screen kasar dan halus) 

2. Proses secara kimiawi (koagulasi dan flokulasi) 

3. Proses secara biologis (lumpur aktif) 

Pada proses koagulasi dan flokulasi, bahan kimia yang digunakan sebagai 

koagulan adalah tawas.  

       Industri kulit menghasilkan limbah bahan kimia yang sangat 

merugikan terhadap lingkungan dan  makhluk hidup. Limbah yang 

dihasilkan dari industri penyamakan kulit ini juga menimbulkan bau yang 

sangat menyengat oleh adanya pembusukan berbagai sisa kulit dan daging 

terutama lemak dan protein, serta limbah cair yang mengandung sisa 

bahan penyamak kimia seperti sodium sulfida, khrom, kapur dan amoniak 

(Pawiroharsono, 2008). 

     Berdasarkan survey pendahuluan limbah industri penyamakan kulit 

magetan yang penulis lakukan pada Bulan Mei 2015 didapatkan hasil 
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pemeriksaan fisika kimia  air yang dilakukan oleh Laboratorium 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya diketahui  kadar TSS sebesar 

68 mg/l dengan pH 8,0 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kadar TSS   

melebihi Baku Mutu Peraturan Gubernur Jawa Timur No : 72 tahun 2013  

yaitu 60 mg/l. 

       TSS merupakan zat padat tersuspensi dalam air limbah yang bersifat 

melayang-layang dalam air. Salah satu upaya untuk mengendapkan zat 

tersebut maka diperlukan suatu bahan kimia sebagai bahan koagulan yang 

mampu mengikat zat tersuspensi dalam air, sehinga mampu membentuk 

flok-flok yang dalam waktu tertentu zat ini dapat mengendap (Ningsih, 

2011). 

       Zat padat tersuspensi merupakan bahan pembentuk endapan yang 

paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di 

suatu perairan. Penetrasi cahaya matahari ke permukaan dan bagian yang 

lebih dalam tidak berlangsung efektif akibat terhalang oleh zat padat 

tersuspensi sehingga mengakibatkan fotosintesis tidak berlangsung 

sempurna (Tarigan dan Edward, 2003). 

        Setelah dilakukan uji pendahuluan untuk menurunkan kadar TSS 

menggunakan variasi dosis PAC menggunakan metode koagulasi dengan  

pengadukan cepat 100 rpm selama 2 menit, pengadukan lambat 50 rpm 

selama 5 menit dan didiamkan selama 20 menit, didapatkan hasil sebelum 

dilakukan perlakuan dan sesudah dilakukan perlakuan. Kadar TSS 

sebelum dilakukan perlakuan adalah sebesar 72 mg/l. Sedangkan kadar 
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TSS setelah dilakukan perlakuan menggunakan PAC dengan variasi dosis 

0,1 gr/l; 0,3 gr/l; dan 0,7 gr/l didapatkan hasil masing-masing sebesar 46 

mg/l, 28 mg/l, dan 25 mg/l. Hasil uji pendahuluan tersebut menunjukkan 

bahwa penurunan kadar TSS pada limbah Industri kulit Magetan paling 

banyak pada dosis 0,7 gr/l. 

       Penelitian sebelumnya untuk menurunkan kadar TSS dengan 

menggunakan koagulan PAC juga pernah dilakukan oleh Ramadhani 

(2013) , dari penelitian tersebut penambahan PAC dengan dosis 250 mg/l 

mampu untuk menurunkan kadar TSS hingga 55,528% . 

      Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti tentang 

keefektifan dosis PAC terhadap penurunan kadar TSS di Industri 

penyamakan kulit Magetan dengan dosis 0,5 gr/l; 0,7 gr/l; dan 1 gr/l. 

A. Rumusan Masalah 

       Berapakah dosis PAC yang paling efektif dalam menurunkan kadar 

TSS limbah cair industri penyamakan kulit Magetan? 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

       Untuk mengetahui dosis PAC yang paling efektif dalam 

menurunkan kadar TSS limbah cair industri penyamakan kulit 

Magetan. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kadar TSS sebelum dilakukan perlakuan. 

b. Mengetahui kadar TSS setelah dilakukan perlakuan menggunakan 

PAC dengan dosis 0,5 gr/l; 0,7 gr/l; dan 1 gr/l. 

c. Mengukur penurunan kadar TSS setelah dilakukan perlakuan 

menggunakan PAC dengan dosis 0,5 gr/l; 0,7 gr/l; dan 1 gr/l. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi industri penyamakan kulit Magetan 

       Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengelola limbah 

industri penyamakan kulit Magetan sebagai alternatif pengelolaan 

limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan untuk mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan. 

 

2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

       Menambah kepustakaan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan 

dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi peneliti 

       Menambah pengetahuan tentang pengolahan limbah khususnya 

dalam menurunkan kadar TSS dengan menggunakan PAC pada limbah 

cair industri penyamakan kulit.  

 

 


