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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi 

sangat penting bagi kehidupan manusia, serta untuk memajukan 

kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama 

pembangunan. Kebutuhan yang utama bagi terselenggaranya kesehatan 

yang baik yakni tersedianya air yang memadai dari segi kuantitas dan 

kualitasnya yaitu memenuhi syarat kebersihan dan keamanan. Air tersebut 

juga harus tersedia secara kontinyu, menarik dan dapat diterima oleh 

masyarakat agar mendorong masyarakat untuk memakainya (Asmadi dkk, 

2011). 

Meningkatnya kegiatan manusia akan menimbulkan berbagai 

masalah, salah satunya 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) dan limbah tersebar (non point sources). 

Limbah terpusat seperti limbah industri, limbah usaha peternakan, limbah 

perhotelan, dan limbah rumah sakit. Sedangkan limbah tersebar seperti 

limbah pertanian, limbah perkebunan dan limbah domestik (Asmadi dan 

Suharno, 2012). 
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Limbah domestik merupakan buangan yang berasal dari kamar 

mandi, kakus, dapur, tempat cuci pakaian, cuci peralatan rumah tangga, 

apotek, rumah makan dan sebagainya yang secara kuantitatif. Limbah tadi 

terdiri dari zat organik baik berupa padat atau cair, bahan berbahaya, dan 

beracun (B3), garam terlarut, dan bakteri terutama golongan fekal coli, 

jasad pathogen, dan parasit (Sastrawijaya, 2000). 

Rumah makan merupakan salah satu sumber yang menghasilkan 

limbah cair domestik yang memiliki kontribusi menimbulkan pencemaran 

badan air jika tidak diolah terlebih dahulu. Sumber pencemar yang 

terkandung di dalam limbah rumah makan yaitu diantaranya sisa-sisa kuah 

makanan yang mengandung zat organik (BOD, COD) di dalamnya, dan air 

bekas pencucian alat masak dan makan. Beban BOD yang ditimbulkan 

pada limbah cair kira-kira 80 gram orang per hari. Buangan dari dapur 

rumah tangga yang dialirkan melalui alat penggiling sampah (grinder) 

akan menimbulkan BOD per orang sebesar 30-50%. Volume dan kekuatan 

limbah cair dari sekolah, kantor, pabrik dan bangunan perdagangan 

bergantung pada jumlah jam operasi dan fasilitas makan yang tersedia. 

Meskipun warung makan tidak menghasilkan limbah cair dalam jumlah 

besar, kekuatan limbah cairnya meningkat karena mengandung sampah 

dari kegiatan penyiapan makanan dan pencucian (Asmadi dan Suharno, 

2012). 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Baku Mutu Air Limbah, limbah domestik memiliki beberapa 
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parameter yaitu Biological Oxygen Demand (BOD), Total Suspended 

Solid (TSS), Minyak dan lemak, Potensial Hidrogen (pH). Menurut 

Asmadi dan Suharno (2012), salah satu parameter yang paling umum 

digunakan untuk pengukuran kandungan zat organik di dalam air limbah 

adalah Biological Oxygen Demand (BOD) yaitu pengukuran oksigen 

terlarut (Dissolved Oxygen atau DO) yang digunakan mikroorganisme 

untuk oksidasi biokimia zat organik yang membutuhkan waktu lima hari 

dan menurut Sunu (2001), BOD merupakan jumlah oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk memecah, 

mendegradasi atau mengoksidasi limbah organik yang terdapat di air 

lingkungan.  

Pengolahan air limbah bertujuan untuk memperbaiki kualitas air 

limbah, mengurangi BOD, COD, dan partikel tercampur, menghilangkan 

bahan nutrisi, komponen beracun, menghilangkan zat tersuspensi, 

mendekomposisi zat organik, dan menghilangkan mikroorganisme 

pathogen. Salah satu pengolahan air limbah yang mudah dilakukan 

diantaranya pengolahan air limbah secara kimia dilakukan untuk 

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

logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dangan 

membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Bahan kimia yang 

dapat digunakan sebagai koagulan antara lain : Aluminium sulfat 

Al2(SO4)3, Ferri chloride (FeCl3), Ferri sulfat Fe2 (SO4)3, dan Poly 

Aluminium Chloride (Asmadi dan Suharno, 2012). 
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Bahan kimia yang digunakan pada penelitian ini adalah Poly 

Aluminium Chloride (PAC) karena koagulan ini bersifat stabil, 

menghasilkan endapan dengan ukuran partikel yang kecil sehingga tidak 

mudah mengalami gangguan dan hanya membutuhkan waktu yang relatif 

sangat singkat untuk mengendap dibandingkan dengan Fero Sulfat 

(Sugiharto, 2008). Sedangkan Suprihatin dan Ono (2013) menyatakan 

bahwa PAC salah satu produk polimer aluminium yang digunakan untuk 

menetralkan koloid serta membentuk jembatan penghubung di antara 

koloid-koloid tersebut, sehingga proses koagulasi-flokulasi dapat 

berlangsung dengan efisien. PAC dapat digunakan karena memiliki 

kemampuan koagulasi yang kuat, dapat bekerja efektif pada rentang pH 

yang luas (6-9,3).  

Berdasarkan hasil penelitian Manurung (2009) penurunan nilai 

COD dan BOD dengan koagulan PAC pada limbah sarung tangan karet, 

didapatkan persentase penurunan nilai COD adalah 43,71% sedangkan 

persentase penurunan BOD 20-58%. Hasil penelitian Ramadhani, dkk 

(2013) menunjukkan bahwa PAC mampu menurunkan turbiditas sebesar 

99,95%, kadar warna sebesar 91,73% dan TSS sebesar 55,528%. 

Berdasarkan hasil penelitian Astuti dan Darnoto (2009) 

menunjukkan bahwa pemanfaatan PAC sebagai koagulan pada dosis 

optimum 6 gr/l dapat menghilangkan kekeruhan sebesar 75,88%, warna 

sebesar 89,61% dan Total Suspended Solid (TSS) sebesar 13,61% pada air 

lindi di TPAS Putri Cempo Mojosongo. Hasil penelitian Hartanti, dkk 
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(2008) dapat disimpulkan bahwa pembubuhan biokoagulan Moringa 

oleifera dengan dosis 37.500 ppm ke dalam air limbah yang dilanjutkan 

dengan pembubuhan PAC sebanyak 15.000 ppm sebagai koagulan dapat 

menurunkan parameter warna 99,67%, kekeruhan 98,85%, pH turun 

menjadi 4,92, penurunan COD 78,25%, BOD 81,96%, TSS 96%, Nitrogen 

total 59,68%, fenol 88,71%. 

Hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diketahui bahwa Rumah Makan Fadhila memiliki pelanggan yang cukup 

banyak, hampir setiap hari makanan yang dihidangkan habis. Rumah 

makan mengeluarkan air limbah ± 650 liter per hari karena dilihat dari 

penggunaan tandon dengan ukuran 650 liter dan pengisian tandon dalam 

sehari, menurut pemilik rumah makan ketika rumah makan banyak 

pembeli, air yang dikeluarkan akan lebih banyak, kebutuhan air digunakan 

untuk kamar mandi, cuci tangan, cuci peralatan masak, dan mencuci 

bahan-bahan makanan. 

Hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan di Laboratorium Kimia 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, diketahui 

bahwa sampel air limbah yang berasal dari salah satu rumah makan 

memiliki kandungan BOD (Biological Oxygen Demand) yang tinggi yaitu 

606,6 mg/l, dengan pH 8, dimana kadar tersebut telah melampaui batas 

aman yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 

yaitu sebesar 100 mg/l.  
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Hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan di Laboratorium Kimia 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, diketahui 

bahwa dosis Poly Aluminium Chloride (PAC) yang digunakan dalam uji 

pendahuluan yakni 1000 mg/l, kadar BOD mengalami penurunan menjadi 

93,8 mg/l, dengan persentase hasil keefektifan pengolahan yang diperoleh 

sebesar 84,5%. Maka dosis yang akan dipakai pada penelitian 

sesungguhnya yaitu 250 mg/l, 500 mg/l, dan 750 mg/l. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai keefektifan Poly Aluminium Chloride 

(PAC) dalam menurunkan kadar biological oxygen demand (BOD). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan 

masalah yaitu “Apakah Poly Aluminium Chloride (PAC) efektif dalam 

menurunkan kadar Biological Oxygen Demand (BOD) limbah cair rumah 

makan?” 

 

C. TujuanPenelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui keefektifan Poly Aluminium Chloride (PAC) 

dalam menurunkan kadar Biological Oxygen Demand (BOD) limbah 

cair rumah makan. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kadar Biological Oxygen Demand sebelum dan setelah 

dilakukan perlakuan dengan menggunakan koagulan Poly 

Aluminium Chloride (PAC). 

b. Menganalisis efektifitas Poly Aluminium Chloride (PAC) dalam 

menurunkan kadar Biological Oxygen Demand limbah cair rumah 

makan. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya 

pemilik rumah makan tentang manfaat penggunaan koagulan Poly 

Aluminium Chloride (PAC) dalam menurunkan kadar Biological 

Oxygen Demand limbah cair rumah makan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar yang dapat 

digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

keefektifan penggunaan koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) 

dalam menurunkan kadar Biological Oxygen Demand (BOD) limbah 

cair rumah makan. 

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini untuk menambah kepustakaan Program 

Studi Kesehatan Masyarakat. 


