
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penurunan kualitas air merupakan salah satu bentuk penurunan 

kualitas lingkungan sebagai akibat dari tingkat pertambahan penduduk 

yang semakin tinggi dan peningkatan jumlah industri di Indonesia. 

Sebagian besar daerah di tanah air mengalami kehilangan sumber air 

bersih bahkan beberapa daerah ada yang mengalami kekeringan. Krisis air 

yang terjadi saat ini akibat dari perusakan lingkungan perairan baik oleh 

industri ataupun masyarakat itu sendiri (Pusat Teknologi Lingkungan, 

2012). Berdasarkan laporan JICA (1990) dalam Pusat Teknologi Perairan 

(2012) tentang prosentase sumber penghasil limbah cair ke sungai-sungai 

di Jakarta memberikan kesimpulan bahwa limbah cair domestik lebih 

banyak mencemari sungi-sungai di Jakarta. Pada tahun 1989 kontribusi 

limbah cair sebanyak 78,9% sedangkan limbah cair industri sebanyak 8%. 

Pada tahun 2010 perkiraan kontribusi limbah cair domestic adalah 

menurun 72,7% sedangkan limbah cair industri meningkat menjadi 9,9%. 

Selain itu juga menurut Asmadi, dkk (2012) air limbah cair atau air 

buangan yang dihasilkan dalam produksi mengandung bahan yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia serta dapat merusak lingkungan.  
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Kandungan bahan yang berbahaya pada air limbah dapat diukur 

dengan menggunakan metode pengukuran COD (Chemical Oxygen 

Demand). Menurut Alerts (1984) dalam buku laksono tahun 2012 

menyatakan bahwa angka COD  merupakan ukuran bagi pencemaran air 

oleh zat–zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui 

proses mikrobiologis,dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut 

didalam air.  

Pengolahan limbah cair dapat dilakukan secara kimia salah satunya 

dengan cara koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan proses yang 

memanfaatkan ion-ion yang mempunyai muatan berlawanan dengan 

muatan koloid yang terdapat dalam limbah cair sehingga meniadakan 

kestabilan ion sedangkan flokulasi merupakan kelanjutan dari proses 

koagulasi dimana mikroflok hasil koagulasi mulai menggumpalkan 

partikel-partikel koloid menjadi flok-flok besar yang dapat diendapkan dan 

proses ini dibantu dengan pengadukan lambat proses koagulasi dan 

flokulasi tidak dapat dipisahkan dalam proses pengolahan limbah cair 

industri karena kedua proses ini selalu dilakukan bersama (Bangun, 2013).  

Proses flokulasi dibutuhkan untuk penggabungan partikel dengan 

menggunakan bahan kimia sehingga mempercepat waktu pengendapan 

partikel (flok). Bahan kimia yang sering digunakan sebagai koagulan 

antara lain aluminium sulfat atau tawas (Al2(SO4)), ferri sulfat 

(Fe2(SO4)3), ferro sulfat (FeSO4), kapor (Ca(OH)2), ferri chlorida (FeCl3), 
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Poly Aluminium Chloride atau PAC (Al2(OH)20Cl4), dan sebagainya 

(Asmadi, 2012).   

Bahan kimia yang digunakan sebagai koagulan salah satunya 

adalah FeCl3. FeCl3 ini biasa digunakan dalam pengolahan air limbah 

industri.  Koagulan FeCl3 juga berfungsi efektif untuk pH yang lebih 

tinggi dari 4,5.  Bahan ini sesuai untuk air yang kesadahannya rendah dan 

intensitas warnanya tinggi, seperti halnya limbah cair industri etanol yang 

memiliki kadar warna yang tinggi. FeCl3 juga merupakan bahan kimia 

yang dapat digunakan sebagai koagulan dalam penurunan kadar COD. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggi (2015) 

menyatakan bahwa menggunakan FeCl3 dapat menurunkan kadar COD 

yang ada di dalam air limbah cair batik. Dimana dari variasi dosis FeCl3 

yang dipakai yaitu 3,5 gr/l; 4 gr/l; 4,5 gr/l; hasil optimal adalah 4,5 gr/l 

dengan persentase penurunan 70,96%. 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan di 

BBTKLPP dengan bahan limbah cair yang diambil dari salah satu industri 

etanol (ciu) di Bekonang Mojolaban Sukoharjo didapatkan data kadar 

COD yang terkandung dalam limbah cair ciu adalah sebesar 101.062,5 

mg/l atau dapat dikatakan melebihi nilai ambang batas. Mengacu pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 

2014 tentang baku mutu air limbah yang menetapkan bahwa nilai ambang 

batas untuk parameter COD sebesar 300 mg/l. Uji pendahuluan 

dilanjutkan dengan melakukan perlakuan menggunakan 4,5 gr/l FeCl3 dan 
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didapatkan kadar COD sebesar 58.312,5 mg/l. Pemilihan menggunakan 

koagulan FeCl3 adalah kecocokan pH air limbah saat survei pendahuluan 

sebesar 4,1 dengan pH kerja optimal koagulan dengan rentan 4-9. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan 

penelitian tentang keefektifan dosis FeCl3 dalam penurunan kadar COD 

pada limbah cair etanol dengan dosis FeCl3 5 gr/l, 5,5 gr/l, dan 6 gr/l. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah yaitu  

“Berapakah dosis koagulan ferri chlorida (FeCl3) yang paling efektif dalam 

menurunkan kadar COD pada limbah cair industri ciu di Desa Bekonang 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui dosis koagulan FeCl3 yang paling efektif dalam 

menurunkan kadar COD pada limbah cair industri ciu di Desa Bekonang 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan kadar COD sebelum dan sesudah dilakukan 

perlakuan dengan menggunakan koagulan FeCl3.   

b. Menggambarkan persentase penurunan kadar COD sebelum dan 

sesudah dilakukan perlakuan dengan beberapa dosis koagulan FeCl3.   

c. Menganalisis dosis koagulan FeCl3 yang paling efektif dalam 

menurunkan kadar COD limbah cair industri ciu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Industri Ciu 

Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai 

keefektifan dosis koagulan FeCl3 yang paling efektif dalam menurunkan 

kadar COD pada limbah cair industri etanol sehingga dapat mengurangi 

pencemaran lingkungan sekitar.   

2. Bagi Industri Ethanol (Ciu) 

Diharapkan dapat memberikan informasi sehingga menjadi alternatif 

mengenai pengolahan limbah cair industri etanol sebelum limbah cair 

tersebut dibuang ke air sebagai upaya meningkatkan kesadaran untuk 

menjaga lingkungan.  

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar dan bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 


