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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perusahaan 

yang cukup tinggi, data perusahaan yang didapatkan pada tahun 2020 menurut 

badan pusat statistik (BPS) yaitu sebesar 29.499 unit, diantaranya perusahaan 

besar dan sedang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan semakin 

berkembangnya aktivitas penduduk dan perindustrian di indonesia, akan terjadi 

berbagai permasalahan lingkungan yang ada, salah satunya permasalahan 

lingkungan terkait sarana prasarana air limbah atau sisa buangan (Badan Pusat 

Statistik, 2022). 

 Semakin meningkatnya jumlah industri di seluruh Indonesia, semakin tinggi 

jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri. Semua industri sangat membutuhkan 

air untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun bahan yang dihasilkan, pada 

saat ini jumlah limbah padat dan cair seluruh indonesia menurut kementerian 

lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 yaitu sebesar 1.366.944.47, dengan 

semakin tingginya angka limbah yang dihasilkan diperlukan berbagai cara 

pengolahan limbah untuk menghasilkan kualitas limbah yang dikeluarkan cukup 

baik untuk lingkungan sekitar  (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

2020). 

 Air limbah adalah suatu cairan sisa hasil olahan kegiatan yang sudah tidak 

dipakai kembali, sumber air limbah biasanya berasal dari suatu kegiatan seperti 

perdagangan, perkantoran, pemukiman dan industri, ataupun sisa air hujan yang 

mungkin tercampur (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2014). 

Air sisa yang dibuang merupakan limbah cair yang didapatkan melalui aktivitas 

kegiatan manusia yang sudah tidak dipakai kembali, limbah cair dibagi menjadi 2 

aktivitasnya, diantaranya limbah cair hasil kegiatan industri, dan hasil dari 

kegiatan rumah tangga. Sangat diperlukan sistem pengolahan limbah agar 
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menghasilkan baku mutu yang baik untuk limbah dibuang ke lingkungan luar 

perusahaan agar tidak membahayakan kehidupan air dan manusia (L. Adhani et 

al., 2020). 

 Saat ini masalah pencemaran lingkungan oleh limbah industri dan domestik 

hasil aktivitas manusia sudah sangat mengkhawatirkan karena lingkungan sudah 

tidak bisa menguraikan secara alami, Sistem pengelolaan air limbah juga perlu di 

perhatikan karena pada air limbah terkandung bahan kimia yang sulit dihilangkan 

dan memberikan kehidupan bagi kuman-kuman berbagai penyebab penyakit. 

Untuk itu sangat diperlukan instalasi pengolahan air limbah yang sesuai agar 

menghasilkan sisa buangan kegiatan manusia yang tidak mencemarkan 

lingkungan ataupun melebihi baku mutu kualitas air limbah yang sudah 

ditentukan oleh pemerintah (Nugraha & Setiyono, 2020). 

 Dampak yang ditimbulkan jika air limbah mencemarkan lingkungan sekitar 

akan mengganggu kehidupan yang berada pada air seperti ikan, tanaman, dan 

kehidupan yang lainnya, serta jika tidak dikelola dengan baik akan menjadikan 

munculnya penyebab penyakit bawaan air (water borne diseases) seperti lalat, 

nyamuk, dan kecoa. Bahan polutan yang terdapat pada limbah itu akan berisiko 

pada kesehatan manusia seperti kematian akibat keracunan pestisida dalam air 

minum, keracunan akibat logam berat, kolera, disentri dan penderitaan akibat 

serangan serangga bahkan hingga kematian pada manusia (Natsir et al., 2021). 

 Total suspended solid (TSS) atau padatan tersuspensi adalah material 

padatan dalam perairan yang tersuspensi berupa tanah atau pasir halus yang ikut 

terbawa badan air. Dampak yang ditimbulkan jika kadar TSS tinggi akan 

menurunkan aktivitas fotosintesa tumbuhan laut dikarenakan menghambatnya 

intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan, sehingga oksigen yang 

dihasilkan oleh tumbuhan berkurang dan mengakibatkan ikan-ikan pada menjadi 

mati. Serta dampak yang ditimbulkan jika berkepanjangan pada keberadaan laut 

akan menurunkan kualiatas laut dan akan mengalami sedimentasi yang tinggi 

(Jiyah et al., 2017).  

 Derajat keasaman (pH) adalah jumlah konsentrasi ion hidrogen untuk 

mengukur derajat keasaman atau kebasaan pada air. Dampak yang diakibatkan 
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jika pH kurang dari 6 maka akan menghambat laju pertumbuhan dan menekan 

laju reproduksi ikan laut, serta dampak dari keasaman laut berakibat kepada jutaan 

manusia yang bersumber konsumsi makanan hasil laut terutama kepada pekerja 

atau nelayan seperti, industri perikanan, penangkap ikan, dan pariwisata 

(Awaluddin, 2013). 

 Total dissolved solid (TDS) adalah jumlah padatan terlarut yang terkandung 

ion-ion organik, senyawa, maupun koloid di dalam air. Dampak jika nilai 

parameter TDS tinggi diantaranya yaitu visual air akan sangat keruh, dapat 

menghambat penetrasi cahaya matahari yang akan masuk ke dalam air, serta 

menghambat proses fotosintesis yang ada di perairan. 

 Salah satu teknik pengolahan air limbah yaitu dengan menggunakan bahan 

tawas, beberapa penelitian menyatakan efektif untuk mengurangi kadar pencemar 

air limbah diantaranya yaitu pada penelitian yang dilakukan lestari dalam 

penelitiannya tentang keefektifan penambahan dosis tawas dalam menurunkan 

kadar TSS pada limbah cair rumah makan menyatakan penurunan TSS paling 

efektif didapatkan pada dosis tawas 750 mg/l dengan persentase 84,85%(Lestari, 

2016). Pada penelitian lainnya tentang efektivitas penggunaan tawas dan karbon 

aktif pada pengolahan limbah cair industri tahu, dengan metode paling efektif 

yaitu pada kadar tawas optimum sebesar 100 ppm dengan hasil menghilangkan 

TSS 93,87 %, kekeruhan 94,98 %, dan COD 57,43 %(Nurlina et al., 2015).  Pada 

penelitian lainnya tentang perbandingan penggunaan tawas dan PAC terhadap 

kekeruhan dan pH air baku PDAM tirta musi palembang, menyebutkan metode 

penambahan dosis tawas dengan 60 ppm menghasilkan pH air dari 8,5 turun 

menjadi 6,4 (Sisnayati et al., 2021). Pada penelitian lainnya tentang pengaruh 

berbagai dosis tawas terhadap kekeruhan air sumur menyatakan dengan variasi 

dosis tawas sebesar 10 mg/l, 20 mg/l, 30 mg/l, dan 40 mg/l didapatkan pH air 

sumur rata-rata sebesar 6 dan setelah perlakuan rata-rata sebesar 4,3 – 5,6 (Amalia 

& IW, 2016).  Pada penelitian lainnya tentang pengaruh pembubuhan tawas dalam 

menurunkan TSS pada air limbah rumah sakit, menyatakan dengan dosis optimum 

tawas sebesar 70 mg/l parameter TSS tanpa pembubuhan sebesar 618 mg/l, 

setelah pembubuhan kadar TSS turun menjadi 60 mg/l (Riyan Ningsih, 2011). 
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Dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan dapat disimpulkan berdasarkan 

data diatas pengolahan menggunakan bahan tawas dapat menjadi salah satu 

metode untuk menurunkan kadar pencemar air limbah. 

 Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan September 2021, didapatkan 

Pada PT. X yang memproduksi beton skala besar, setiap saat terdapat 

pembersihan lapangan batching plant, Truck Mixer, sisa air produksi yang 

menjadikan limbah pada proyek tersebut serta tidak adanya penampungan 

pengolahan air limbah untuk menampung dan mengalirkan limbah air dalam 

perusahaan tersebut, serta terdapat 2 parameter yang melebihi baku mutu seperti 

pH dan Total Dissolved Solid (TDS) air limbah, rata-rata hasil parameter air 

limbah tersebut adalah 11,5 (pH)  dan 2.200 (TDS), analisis kualitas dari baku 

mutu air limbah tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan 

pemanfaatan air limbah dapat dilakukan dengan pemeriksaan baku mutu kadar 

pH, TDS, TSS air limbah yang berasal dari area perairan limbah tersebut dengan 

dilakukan kesesuaian oleh peraturan menteri lingkungan hidup No. 5 tahun 2014 

tentang baku mutu air limbah, Berdasarkan paparan data diatas, penelitian ini 

diperlukan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan tawas 

dalam menurunkan pH, TDS, dan TSS air limbah di batching plant PT.X tahun 

2022. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, pada penelitian ini 

masalah yang diangkat sebagai berikut. “Bagaimanakah perbedaan sebelum dan 

sesudah perlakuan tawas dalam menurunkan pH, TDS, dan TSS air limbah di 

batching plant PT.X tahun 2022.” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan umum 

 Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan sebelum dan sesudah 

perlakuan tawas dalam menurunkan pH, TDS, dan TSS air limbah di batching 

plant PT.X. 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan tawas dalam 

menurunkan pH, TDS, dan TSS air limbah di batching plant PT.X  

dengan menyesuaikan baku mutu berdasarkan peraturan menteri 

lingkungan hidup nomor 5 Tahun 2014. 

b. Menganalisis pH setelah perlakuan dengan variasi dosis tawas sebesar 70 

gr/L, 85 gr/L, dan 100 gr/L. 

c. Menganalisis TDS setelah perlakuan dengan variasi dosis tawas sebesar 

70 gr/L, 85 gr/L, dan 100 gr/L. 

d. Menganalisis TSS setelah perlakuan dengan variasi dosis tawas sebesar 

70 gr/L, 85 gr/L, dan 100 gr/L. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi perusahaan 

 Hasil dari penelitian dapat menjadi acuan untuk perusahaan agar 

meningkatkan dan mengaplikasikan dalam menurunkan kualitas air limbah di 

Batching Plant PT. X Tahun 2022. 

 

I.4.2 Bagi Instansi Pendidikan  

 Menambah referensi kepustakaan Program Studi Kesehatan Masyarakat 

program sarjana khususnya penelitian perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan 

tawas dalam menurunkan pH, TDS, dan TSS air limbah di batching plant PT.X 

 

I.4.3 Bagi peneliti 

a. Peneliti dapat mengembangkan dan mempraktekkan ilmu yang 

didapatkan selama perkuliahan saat melakukan penelitian  

b. Peneliti mendapatkan pengalaman lapangan dan pemahaman 

pengetahuan terkait topik yang peneliti pilih 
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I.5 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan sebelum dan sesudah 

perlakuan tawas dalam menurunkan pH, TDS, dan TSS air limbah di batching 

plant PT.X tahun 2022. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2022 di 

Batching Plant PT. X. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain studi 

eksperimental. Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat masalah pada 

parameter pH dan TDS air limbah yang masih tinggi yaitu rata-rata pH sebesar 

11,5 dan TDS 2200, data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu data primer 

yang bersumber pada hasil pengukuran uji laboratorium. Data yang terkumpul 

dianalisis uji normalitas terlebih dahulu, jika datanya berdistribusi normal 

dilanjutkan dengan uji paired sample t-test, dan jika data tidak berdistribusi 

normal di analisis dengan uji friedman. 

 

 


