
RINGKASAN

Limbah pabrik pulp dan kertas mempunyai potensi 

pencemaran yang sangat besar karena memiliki karakteristik 

buangan limbah yang cukup besar yang meliputi pH, COD, 

BOD,dan padatan tersuspensi. Pemerintah melalui keputusan 

Menteri KLH No.03/Men.KLH/11/1991 menetapkan baku mutu 

limbah cair industri pulp dan kertas yang meliputi empat 
parameter di atas untuk mengendalikan buangan limbah 

tersebut. Karena itulah perlu dilakukan penelitian untuk 

memantau buangan limbah cair ini. Upaya pemantauan 

pencemaran lain di perairan adalah dengan mengetahui 

toksisitasnya melalui uji hayati (uji toksisitas).
Masaiah penelitian limbah pabrik pulp dan kertas ini 

timbul setelah terjadinya kematian pada ikan-ikan yang 
hidup di daerah aliran hilir di bauah industri tersebut 

yang diduga terjadi karena rendahnya kadar kualitas air 

terutama rendahnya kadar oksigen terlarut sebagai akibat 

dari peruraian bahan-bahan organik yang memerluk.an banyak 

oksigen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
informasi karakteristik mutu limbah cair dan toksisitasnya

terhadap ikan yang berguna untuk memantau kualitas air

1imbah.

Metode yang digunakan untuk menentukan BOD dengan

mengguna^an metode titrasi Winkler, COD ditentukan dengan
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cara refluk dengan zat oksidator kalium bikromat, padatan 

tersuspensi ditentukan dengan metode gravimetri dan pH 

diukur dengan menggunakan pH meter serta toksisitas 

ditentukan dengan metode uji hayati untuk mendapatkan L-Ĉ q 

yang merupakan nilai dari toksisitas akut.

Karakteristik limbah cair pabrik kertas yang 

diteliti ternyata menunjukkan adanya harga parameter 

dengan rentang sebagai berikut: 

pH : 6 , 9  -  7 ,2  

BOD : 15,54 - 96 ,00  mg/1 

COD : 204,63  - 435,15  mg/1 

SS s 35 ,80  -  361 ,2  mg/1 

Penentuan jumlah BOD sampel limbah cair pabrik kertas 

memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mengetahui 

derajat pencemaran badan air oleh zat organik disamping 

juga jumlah COD, pH dan padatan tersuspensi.

Dalam penelitian ini belum ditemukan adanya 

toksisitas akut terhadap ikan meskipun besarnya harga 

keempat parameter tersebut di atas sebagian sedikit 

melampaui ambang batas yang ditentukan oleh Keputusan 

Menteri KLH No 03/Men KLH/11/1991.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENENTUAN KARAKTERISTIK MUTU LIMBAH ... RIBOED SOEMARGO




