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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi industri saat ini semakin pesat untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Selain memiliki dampak positif dari

kemajuan yang dicapai, teknologi industri juga memiliki dampak negatif yang

sangat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan dan manusia melalui

pencemaran (Sasongko, 2010). Dampak positifnya adalah meningkatkan lapangan

pekerjaan, menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, melalui

perindustrian memperluas kegunaan bahan mentah, dan menambah penghasilan

masyarakat sehingga meningkatkan kemakmuran, namun dampak negatif yang

terjadi adalah meningkatkan pencemaran, baik pencemaran udara, air, dan tanah

sehingga dapat menyebabkan kematian bagi makhluk hidup. Salah satu industri

yang berkembang dengan pesat dan memegang peranan yang cukup penting di

Indonesia adalah industri tekstil. Industri tekstil memiliki dampak positif antara

lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan pakaian

dengan model terbaru, dan kualitas produksi dapat diekspor ke luar negeri.

Sedangkan, dampak negatifnya adalah air limbah yang dihasilkan dibuang secara

langsung tanpa pengolahan ke sungai. Perkembangannya cukup menjanjikan yaitu

mencapai 0,85% per tahun. Industri tekstil menyebabkan pencemaran lingkungan

yang disebabkan oleh buangan air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu

(Christian dkk., 2007).
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Industri batik merupakan industri yang sangat potensial untuk

dikembangkan. Batik adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia karena

merupakan warisan budaya bangsa. Masyarakat dunia telah mengakui bahwa

batik berasal dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pengesahan oleh

UNESCO (Nurrohman, 2012). Batik dapat dibuat dengan dengan cara sederhana

(manual) atau dengan menggunakan mesin modern. Limbah cair industri batik

menghasilkan air limbah yang berasal dari proses pewarnaan atau pencelupan. Air

limbahnya memiliki sifat dan komposisi yang kompleks, tergantung pada jenis

serat yang diolah, proses serta bahan kimia yang digunakan. Secara umum limbah

cair industri batik memiliki karakteristik berwarna, pH tinggi, BOD, COD, suhu,

padatan terlarut dan tersuspensi tinggi. Pada umumnya air limbah ini dibuang

langsung ke sungai, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran (Harini dan

Astirin, 2001).

TSS merupakan bahan tersuspensi yang tertahan oleh saringan mili pori

dengan diameter pori 0,45 mm. Bahan tersuspensi adalah bahan yang memiliki

ukuran lebih besar dibandingkan dengan molekul atau ion. TSS menyebabkan

kekeruhan air dan akan menghambat masuknya sinar matahari ke dalam lapisan

air. Sinar matahari ini sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk melakukan

fotosintesis (Kasam dkk, 2012). Oleh karena itu, bila air limbah batik ini dialirkan

langsung ke badan air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu maka dapat

menurunkan kualitas air dan merusak kehidupan organisme yang ada di lingkungan

tersebut (Purwaningsih, 2008).
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Berdasarkan hasil uji karakteristik limbah cair home industry batik Jetis

Sidoarjo didapatkan kadar TSS antara 200-3500 mg/L dan kekeruhan antara 1000-

9500 NTU. Limbah batik home industry batik Jetis Sidoarjo memiliki nilai TSS

dan kekeruhan yang tidak memenuhi Baku Mutu berdasarkan Kep. Gubernur

Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002. Untuk itu perlu diberikan pengolahan untuk

air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

Secara umum pengolahan limbah cair dapat dibedakan atas pengolahan

secara fisika, kimia, dan biologi. Salah satu pengolahan limbah cair secara kimia

yang dapat diterapkan pada air limbah industri batik adalah koagulasi dan flokulasi.

Koagulasi dan flokulasi merupakan konversi dari polutan-polutan yang

tersuspensi koloid sangat halus di dalam limbah cair menjadi gumpalan-gumpalan

yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Koagulasi dan flokulasi dapat

dilakukan dengan penambahan koagulan/flokulan disertai pengadukan dengan

kecepatan tinggi dalam waktu yang singkat (Siregar, 2005).

Koagulan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu koagulan kimia dan koagulan

alami. Koagulan yang sering digunakan untuk mengendapkan limbah adalah

koagulan kimia, misalnya alum (aluminium sulfat/Al2(SO4)3), feri sulfat (Fe2

(SO4)3), feri klorida (FeCl3) dan kapur (Jenie dan Rahayu, 1993). Sedangkan

koagulan alami adalah biji trembesi (Samanea saman), biji kelor (Moringa

oleifera), kacang merah (Phaseolus vulgaris), biji asam Jawa (Tamarindus

indica), dan biji kecipir (Psophocarpus tetragonolobus)

(Muthuraman, 2013; Hendrawati, dkk., 2013).
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Kelebihan penggunaan koagulan alami adalah koagulan alami lebih

efektif dan biayanya lebih sedikit daripada penggunaan koagulan kimia. Banyak

penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan koagulan alami dapat

menunjukkan kemampuannya yang optimal dan baik dalam pengolahan air

limbah dengan beberapa macam kontaminan. Salah satu koagulan alami adalah

biji kelor (Moringa oleifera Lamk) yang mudah ditemukan di daerah beriklim

tropis dan tersebar luas (Yin, 2010). Biji kelor merupakan bagian dari tanaman

kelor banyak mengandung protein. Biji kelor berperan sebagai agen penjernihan

air karena dalam biji kelor terdapat kandungan protein bermuatan positif yang

berperan sebagai polielektrolit kationik (Hidayat, 2009). Biji tumbuhan lain yang

berpotensi untuk menjadi koagulan adalah biji nangka (Artocarpus heterophyllus

Lamk) karena di dalam biji nangka mengandung polisakarida (Menaka dkk.,

2011).

Metode jartest merupakan metode sederhana yang digunakan untuk

mensimulasikan koagulasi dan flokulasi. Dengan metode jartest dapat digunakan

untuk menentukan konsentrasi optimal koagulan, pH optimal, optimasi waktu

pengadukan (Geng, 2005).

Beberapa penelitian terdahulu, seperti Amdani (2004) melakukan

penelitian pemanfaatan biji kelor (Moringa oleifera Lamk) sebagai koagulan pada

proses koagulasi/flokulasi dan sedimentasi limbah cair industri pencucian jeans

sedangkan Rambe (2009) melakukan penelitian pemanfaatan biji kelor sebagai

koagulan alternatif dalam proses penjernihan limbah cair industri tekstil.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENURUNAN TOTAL SUSPENDED SOLID DAN 
KEKERUHAN LIMBAH CAIR HOME INDUSTRY BATIK 
JETIS SIDOARJO MENGGUNAKAN KOAGULAN ALAMI...

MAYA ROPPUTRI



5

Biji kelor (Moringa oleifera Lamk) dan biji nangka (Artocarpus

heterophyllus Lamk) yang selama ini hanya sebagai limbah dan pemanfaatannya

masih kurang dapat digunakan sebagai koagulan alami. Pada penelitian ini

digunakan koagulan biji kelor dan biji nangka yang difokuskan pada penurunan

TSS dan kekeruhan yang terdapat dalam limbah cair home industry batik tersebut.

1.2  Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah koagulan serbuk biji kelor dengan kulit, biji nangka dengan kulit

dalam, biji nangka dengan kulit luar, dan biji nangka tanpa kulit luar dan kulit

dalam mampu menurunkan kadar Total Suspended Solid (TSS) dan

kekeruhan pada koagulasi-flokulasi limbah cair home industry batik Jetis

Sidoarjo?

2. Berapakah dosis optimum dari koagulan serbuk biji kelor dengan kulit, biji

nangka dengan kulit dalam, biji nangka dengan kulit luar, dan biji nangka

tanpa kulit luar dan kulit dalam untuk menurunkan kadar Total Suspended

Solid (TSS) dan kekeruhan pada koagulasi-flokulasi limbah cair home

industry batik Jetis Sidoarjo?
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1.3  Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemampuan koagulan serbuk biji kelor dengan kulit, biji

nangka dengan kulit dalam, biji nangka dengan kulit luar, dan biji nangka

tanpa kulit luar dan kulit dalam terhadap penurunan kadar Total Suspended

Solid (TSS) dan kekeruhan pada koagulasi-flokulasi limbah cair home

industry batik Jetis Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui dosis optimum dari koagulan serbuk biji kelor dengan

kulit, biji nangka dengan kulit dalam, biji nangka dengan kulit luar, dan biji

nangka tanpa kulit luar dan kulit dalam untuk menurunkan kadar Total

Suspended Solid (TSS) dan kekeruhan pada koagulasi-flokulasi limbah cair

home industry batik Jetis Sidoarjo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa

Dapat mengetahui kemampuan koagulan biji kelor dan biji nangka untuk

menurunkan kadar Total Suspended Solid (TSS) dan kekeruhan pada

koagulasi-flokulasi limbah cair home industry batik Jetis Sidoarjo.

Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai pemanfaatan biji kelor dan biji nangka

serta sebagai upaya mengurangi pemakaian koagulan kimiawi.
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Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK)

Meningkatkan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut

dalam pengolahan sumber air tercemar dengan memanfaatkan biji kelor dan

biji nangka sebagai koagulan alami.

1.4 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan

hipotesis yaitu koagulan biji kelor dengan kulit, biji nangka dengan kulit dalam,

biji nangka dengan kulit luar, dan biji nangka tanpa kulit luar dan kulit dalam

mampu menurunkan kadar TSS dan kekeruhan pada koagulasi-flokulasi limbah

cair home industry batik Jetis Sidoarjo.
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