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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pencemaran Air 

 Air merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh 

mahluk hidup untuk menopang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu apabila 

air tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan kerusakan maupun 

kehancuran bagi mahluk hidup. Secara alami sumber air merupakan kekayaan 

alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai daya regenerasi mengikuti suatu 

daur ulang yang disebut daur hidrologi (Syahdiash, 2008). 

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas 

manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus 

kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain 

mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam 

fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, 

sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, 

sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya 

berpotensi sebagai objek wisata. (Kristianto, 1995) 

 Menurut Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 

tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran air 

adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan atau 

komponen lain ke dalam air dan berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan 

manusia atau proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Lautan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah
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yang menyebabkan air menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya. 

 Mendapatkan air yang sesuai standar tertentu tidaklah mudah, karena air 

sudah banyak tercemar oleh bermacam – macam limbah dari hasil kegiatan rumah 

tangga, industri, maupun kegiatan lainnya. Karena kebutuhan mahluk hidup akan 

air sangat bervariasi, maka batas pencemar untuk berbagai jenis air juga berbeda – 

beda. 

2.2 Limbah Cair 

 Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik (rumah tangga). Menurut Allaby (1997), limbah adalah 

zat baik berupa padatan, cair, maupun gas yang dihasilkan oleh organisme atau 

sistem yang dibuang ke lingkungan daan tidak digunakan oleh organisme atau 

sistem yang menghasilkannya. Limbah cair merupakan gabungan atau campuran 

dari air dan bahan – bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan 

terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber pertanian, sumber industri, 

dan sumber domestik (perumahan, perdagangan, dan perkantoran), dan pada saat 

tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air hujan (Zain, 2005). 

Limbah jenis ini dapat dihasilkan dari kegiatan atau proses di dalam rumah 

tangga, industri, bahkan kegiatan atau proses di dalam pertambangan. 

 Limbah cair lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak 

dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau 

secara kimiawi, limbah cair terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan 

senyawa anorganik. Limbah cair ini umumnya dibuang melalui saluran/got 

menuju sungai maupun laut. Terkadang dalam perjalanannya menuju laut, limbah 



9 
 

cair ini dapat mecemari sumber air bersih yang dipergunakan oleh manusia 

(Kurniawan, 2010). 

2.3 Sumber Limbah Cair 

 Limbah cair merupakan masalah utama dalam pengendalian dampak 

lingkungan. Limbah cair ini bersumber dari aktivitas manusia dan aktivitas alam, 

yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : 

a. Limbah rumah tangga, merupakan limbah yang berasal dari semua 

buangan kegiatan rumah tangga 

b. Limbah pertanian, merupakan limbah yang berasal dari aktivitas manusia 

dalam kegiatan pertanian. 

c. Limbah industri, merupakan limbah yang berasaldari kegiatan industri. 

Limbah ini sangat beragam tergantung jeis industrinya (Arka et al, 2000). 

Dipandang dari jenis zat pencemar dan dampak yang ditimbulkannya pada 

lingkungan atau ekosistem perairan, maka limbah industri dapat digolongkan 

seperti Tabel 2.1 (Ghalib, 1994 dan Zain 2005) 
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Tabel 2.1 Penggolongan limbah industri ditinjau dari jenis zat pencemar dan 

dampak yang ditimbulkan. 

Jenis zat pencemar Dampak terhadap ekosistem 

Zat padat terlarut 

Zat padat tersuspensi 

 

Nitrogen dan fosfor 

Minyak, lemak, dan benda 

terapung  

Warna dan kekeruhan 

Logam berat dan senyawa 

toksik 

Menurunkan oksigen terlarut 

Menimbulkan endapan, bau busuk, dan 

menurunkan kualitas air. 

Eutrofikasi 

Mengganggu penetrasi sinar matahari ke 

dalam air 

 

Menurunkan kualitas air 

Merusak ekosistem air dan membahayakan 

kesehatan 

 

2.4 Limbah Cair Laundry  

Limbah cair laundry yang dihasilkan oleh detergen umumnya tersusun atas 

lima jenis bahan, antara lain surfaktan yang merupakan senyawa Alkyl Bensen 

Sulfonat (ABS) yang berfungsi untuk mengangkat kotoran pakaian. Alkyl Bensen 

Sulfonat bersifat nonbiodegradable atau sulit terurai di alam. Bahan utama dari 

pembuatan deterjen adalah suatu senyawa surfaktan. Surfaktan atau surface active 

agent atau wetting agent merupakan bahan organik yang berperan sebagai bahan aktif 

pada detergen, sabun, dan shampoo. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan 

sehingga memungkinkan partikel-partikel yang menempel pada bahan-bahan yang 

dicuci terlepas dan mengapung atau terlarut dalam air (Effendi,H, 2003). 
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Detergen mengandung pospat yang tinggi. Pospat ini berasal dari Sodium 

Tripolyphospate (STPP) yang merupakan salah satu bahan yang kadarnya besar 

dalam detergen. Dalam detergen, STPP ini berfungsi sebagai builder yang 

merupakan unsur terpenting kedua setelah surfaktan karena kemampuannya 

menonaktifkan mineral kesadahan dalam air sehingga detergen dapat bekerja 

secara optimal. STPP ini akan terhidrolisa menjadi PO4 dan P2O7 yang selanjutnya 

juga terhidrolisa menjasi PO4 (Hera, 2003). Reaksinya adalah sebagai berikut : 

P3O10
5-+ H2O    PO4

3-+ P2O7
4-+ 2H+ 

P2O7
4-+ H2O    2PO4

3-+ 2H+ 

Secara kimia proses degradasi limbah laundry atau detergen dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Surfaktan ABS menahan gugus alkil yang diturunkan dari minyak 

bumi. Surfaktan anionik, gugus alkil biasanya mengandung 9-15 atom karbon. Gugus 

alkil mengandung banyak struktur yang berbeda dan terdapat pengaruh mengenai 

jenis struktur ini terhadap biodegradasi. Hadirnya sebuah atom karbon kuartener 

dalam rantai alkil dapat menghambat proses degradasi karena sebuah atom hidrogen 

tidak tersedia bagi oksidasi β. Umumnya percabangan rantai alkil menambah 

ketahanan terhadap degradasi. Sebaliknya gugus alkil berantai lurus relatif dapat 

didegradasi. Sifat ini telah dimanfaatkan dalam pembuatan surfaktan komersial. 

Surfaktan ABS dengan gugus alkil yang mengandung campuran rantai-rantai 

bercabang adalah cukup sulit untuk didegradasi. Sehingga dibuat surfaktan ABS yang 

mengandung gugus alkil linier, yang mudah didegradasi (Sostar-Turk, 2004). 
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Tabel 2.2. Baku Mutu Kualitas Air Limbah Domestik (Pergub Bali Tahun 2007) 

Parameter Konsentrasi batas pada emisi air 

Temperatur (0C) 

pH 

Suspended subtances (mg/L) 

Sediment substances (mg/L)) 

Cl2(mg/L) 

Total nitrogen (mg /L) 

Nitrogen ammonia(mg/L) 

Total pospat (mg/L) 

COD (mg O2/L) 

BOD5 (mg O2/L) 

Mineral oil (mg/L) 

Anionic surfaktan (detergen)(mg/L) 

30 

6.5-9 

80 

0.5 

0.2 

10 

5 

2 

100 

50 

10 

1 

(Sandhika, 2012) 

2.5 Kebutuhan Oksigen Kimiawi atau COD 

 COD adalah jumlah oksigen (mgO2) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi 

zat – zat organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologi 

(biodegradable) maupun yang sukar didegradasi (non biodegradable) menjadi CO2 

dan H2O dalam satu liter sampel air, atau oksigen yang diperlukan untuk 

merombak atau mengoksidasi bahan organik dan anorganik dan merupakan 

ukuran bagi pencemaran air oleh zat anorganik. Pengukuran ini menekankan 

kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa – senyawa yang diukur adalah 

bahan – bahan yang tidak dapat dipecah secara biokimia (Ginting, 2007), atau 
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jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang 

terkandung dalam air. Bahan organik yang ada diurai secara kimia dengan 

menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas 

dengan katalisator perak sulfat, sehingga segala macam bahan organik, baik yang 

mudah diurai maupun yang kompleks dan sulit diurai akan teroksidasi (Metcalf & 

Eddy, 1991). Nilai COD biasanya lebih besar dibandingkan nilai BOD karena 

bahan – bahan yang tidak dapat teroksidasi dalam uji BOD atau tidak terurai 

secara biologis dapat ikut teroksidasi dalam uji COD misalnya selulosa, asam 

asetat, asam sitrat dan lignin (zat kayu) dan sering tidak terukur melalui uji BOD 

karena sukar dioksidasi melalui reaksi kimia tetapi melalui uji COD dapat terukur 

(Fardiaz, 1992). 

 Angka COD merupakan ukuran bagi pencemar air oleh zat – zat organic 

yang secara alamiah dapat dioksidasi melaui proses mikrobiologis dan 

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Sebagian besar zat 

organik melalui uji COD ini dioksidasi oleh kalium bikromat dalam keadaan asam 

yang mendidih optimum. Sesuai dengan baku mutu lingkungan dalam Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 51/MENLH/10/1995, tanggal 23 

Oktober 1995, COD yang diperbolehkan dalam industri adalah sebesar 100 

mgO2/L untuk limbah cair golongan I dan 300 mgO2/L untuk limbah cair 

golongan II (Effendi, 2003). 
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2.6 Detergen  

1. Sejarah Perkembangan Detergen 

 Deterjen pertama kali dikembangkan oleh Jerman pada waktu Perang 

Dunia II dengan tujuan agar lemak dan minyak dapat digunakan dalam keperluan 

lainnya. Pada tahun 1916 lahir inovasi baru yang dilakukan ilmuwan Jerman, Fritz 

Gunther, yang menemukan surfaktan sebagai bahan tambahan pembuat sabun. 

Namun, baru tahun 1933 detergen untuk rumah tangga untuk pertama kalinya 

diluncurkan di AS. Pada tahun 1950-an dibuatlah detergen dengan pemutih 

oksigen. Kemudian di era 1960-an, sabun pencuci bahkan sudah memiliki enzim 

yang memungkinkan pakaian direndam sebelum dicuci. Lalu pada era 1970-an, 

sabun pencuci yang dipadukan dengan bahan pelembut kain mulai dikenal luas. 

Inovasi sabun pencuci terus berkembang di era 1980-an seiring perkembangan 

mesin pencuci. Berdasarkan kebutuhan mesin pencuci, industri berhasil 

menciptakan konsentrat bubuk untuk mencuci pakaian. Sedang di era 1990-an, 

industri juga kembali menghadirkan sabun pencuci baru berupa cairan yang 

mampu bekerja dua kali lipat lebih efektif saat mencuci pakaian (Winarno, 1986). 

 Sebelum tahun 1965, detergen generasi awal muncul menggunakan bahan 

kimia pengaktif permukaan (surfaktan) Alkyl Benzene Sulfonat (ABS) ysng 

mampu menghasilkan busa. Dikarenakan sifat ABS yang sulit diurai oleh 

mikroorganisme dipermukaan tanah, menghasilkan limbah busa di sungai dan 

danau. Setelah 10 tahun dilakukan penelitian (1965), ditemukan Linear 

Alkalybenzene Sulphonate (LAS) yang lebih ramah lingkungan. Bakteri dapat 

lebih cepat menguraikan molekul LAS, sehingga tidak menghasilkan limbah busa. 
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LAS saat ini banyak digunakan sebagai surfaktan anionik yang sangat komersial. 

Akan tetapi, walaupun surfaktan LAS dapat dibiodegradasi oleh lingkungan, sifat 

bidegradablenya membutuhkan waktu yang lama untuk menguraikan (Matheson, 

1996). 

2. Bahan – Bahan Detergen 

Pada umumnya, detergen mengandung bahan-bahan sebagai berikut (Maswan, 

2011) : 

 Surfaktan 

Surfaktan (surface active agent) merupakan zat aktif permukaan yang 

mempunyai ujung berbeda yaitu hidrofil (suka air) dan hidrofob (suka lemak). 

Surfaktan ialah molekul organik dengan bagian lifofilik dan bagian polar, 

yang  berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan 

kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Surfaktan membentuk bagian 

penting dari semua detergen komersial. 

 Builder 

Builder (pembentuk) berfungsi meningkatkan efisiensi pencuci dari 

surfaktan dengan cara menon-aktifkan mineral penyebab kesadahan air. Bahan ini 

ditambahkan untuk menyingkirkan ion kalsium dan magnesium (kesadahan) dari 

air pencuci. Pembangun dapat melakukan hal ini lewat pengkelatan (pembentukan 

kompleks) atau lewat pertukaran ion-ion ini dengan natrium. Pembangun juga 

meningkatkan pH untuk membantu emulsifikasi minyak dan bufer terhadap 

perubahan pH. Pembangun yang paling lazim ialah natrium tripolifosfat (5Na+ 

P3O10
5-), tetapi karena limbah fosfat dapat mencemari lingkungan, jumlah yang 
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digunakan dibatasi oleh peraturan; baru-baru ini, natrium sitrat, natrium karbonat, 

dan natrium silikat mulai menggantikan natrium tripolifosfat sebagai pembangun. 

 Zeolit 

Zeolit (natrium aluminosilikat) digunakan sebagai penukar ion, terutama untuk 

ion kalsium. 

 Filler 

Filler (pengisi) adalah bahan tambahan Detergen yang tidak mempunyai 

kemampuan meningkatkan daya cuci, tetapi menambah kuantitas. Contoh Sodium 

sulfat. 

 Bahan antiredeposisi (antiedeposition agent) 

Bahan antiredeposisi ialah senyawa yang ditambahkan ke detergen pakaian untuk 

mencegah pengendapan kembali kotoran pada pakaian. Contoh yang paling lazim 

ialah selulosa eter atau ester. 

 Aditif 

Aditif adalah bahan suplemen / tambahan untuk membuat produk lebih menarik, 

misalnya pewangi, pelarut, pemutih, pewarna dst, tidak berhubungan langsung 

dengan daya cuci Detergen. Additives ditambahkan lebih untuk maksud 

komersialisasi produk. Contoh : Enzim, Boraks, Sodium klorida, Carboxy Methyl 

Cellulose (CMC). 

3. Pembuatan Detergen 

Deterjen dapat dibuat dengan mereaksikan asam alkil sulfonat atau asam alkil 

benzensulfonat dengan suatu basa. Berikut ini reaksi-reaksi kimia yang 

menghasilkan deterjen: 
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Gambar 2.1 Reaksi kimia pembuatan detergen 

Rantai karbon (gugus alkil, R) pada struktur di atas dapat berupa rantai lurus 

maupun rantai bercabang. Rantai alkil yang digunakan sebaiknya tidak bercabang 

karena rantai alkil yang bercabang sulit untuk diuraikan oleh mikrooganisme. 

Oleh karena itu, sejak tahun 1965 digunakan alkil benzensulfonat yang tidak 

bercabang. 

 

Gambar 2.2 Percabangan (gugus alkil) molekul detergen 
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4. Bahaya penggunaan detergen 

Surfaktan dapat menyebabkan permukaan kulit kasar, hilangnya 

kelembaban alami yang ada pada permukan kulit dan meningkatkan 

permeabilitas permukaan luar. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa kulit 

manusia hanya mampu memiliki toleransi kontak dengan bahan kimia dengan 

kandungan 1 % LAS dengan akibat iritasi ‘sedang’ pada kulit. Sisa bahan 

surfaktan yang terdapat dalam detergen dapat membentuk chlorbenzene pada 

proses klorinisasi pengolahan air minum PDAM. Chlorbenzene merupakan 

senyawa kimia yang bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan (Adit, 2010). 

Efek paling nyata yang disebabkan oleh limbah laundry atau detergen 

adalah terjadinya eutrofikasi (pesatnya pertumbuhan ganggang dan enceng 

gondok). Limbah Detergen yang dibuang ke kolam ataupun rawa akan memicu 

ledakan pertumbuhan ganggang dan enceng gondok sehingga dasar air tidak 

mampu ditembus oleh sinar matahari, kadar oksigen berkurang secara drastis, 

kehidupan biota air mengalami degradasi, dan unsur hara meningkat sangat 

pesat. Jika hal seperti ini tidak segera diatasi, ekosistem akan terganggu dan 

berakibat merugikan manusia itu sendiri, sebagai contoh saja lingkungan tempat 

pembuangan saluran selokan. Secara tidak langsung rumah tangga pasti 

membuang limbah detergennya melalui saluran selokan ini, dan coba kita lihat, 

di penghujung saluran selokan begitu banyak eceng gondok yang hidup dengan 

kepadatan populasi yang sangat besar (Maswan, 2011). 

2.7.  Surfaktan 

Surfaktan merupakan molekul yang memiliki gugus polar yang suka air 

(hidrofilik) dan gugus non polar yang suka minyak (lipofilik) sekaligus, sehingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrofilik
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lipofilik&action=edit&redlink=1
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dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari minyak dan air. Surfaktan 

adalah bahan aktif permukaan, yang bekerja menurunkan tegangan permukaan 

cairan, sifat aktif ini diperoleh dari sifat ganda molekulnya. Bagian polar 

molekulnya dapat bermuatan positif, negatif ataupun netral, bagian polar 

mempunyai gugus hidroksil semetara bagian non polar biasanya merupakan rantai 

alkil yang panjang. Surfaktan pada umumnya disintesis dari turunan minyak bumi 

dan limbahnya dapat mencemarkan lingkungan, karena sifatnya yang sukar 

terdegradasi, selain itu minyak bumi merupakan sumber bahan baku yang tidak 

dapat diperbarui (Adit, 2010). 

Surfaktan banyak ditemui dibahan deterjen, kosmetik, farmasi dan tekstil. 

Produk pangan seperti es krim juga menggunakan surfaktan sebagai bahannya. 

Karena sifatnya yang menurunkan tegangan permukaan, surfaktan dapat 

digunakan sebagai bahan pembasah (wetting agent), bahan pengemulsi (emulsion 

agent) dan sebagai bahan pelarut (solubilizing agent). Adapun jenis – jenis 

surfaktan : 

1. Surfaktan anionik, surfaktan yang bagian alkilnya terikat suatu anion. 

Contohnya garam alkana sulfonat, garam olefin sulfonat 

2. Surfaktan kationik, surfaktan yang bagian alkilnya terikat suatu kation. 

Contohnya garam alkil trimethil amonium, garam dialkil-dimethil amonium, 

garam alkil dimethil benzil amonium. 

3. Surfaktan nonionik, surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. 

Contohnya ester gliserin, ester sorbitan, ester sukrosa, polietilena alkil amina, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidroksil
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkil
http://id.wikipedia.org/wiki/Sintesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Deterjen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil
http://id.wikipedia.org/wiki/Es_krim
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembasah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Emulsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelarut
http://id.wikipedia.org/wiki/Anion
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkana_sulfonat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Olefin_sulfonat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kation
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkil_trimethil_amonium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialkil-dimethil_amonium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkil_dimethil_benzil_amonium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gliserin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorbitan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sukrosa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Polietilena_alkil_amina&action=edit&redlink=1
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glukamina, alkil poliglukosida, mono alkanol amina, dialkanol amina dan 

alkil amina oksida. 

4. Surfaktan amfoter, surfaktan yang bagian alkilnya mempunyai muatan positif 

dan negatif. Contohnya asam amino, betain, fosfobetain. 

2.8 Fosfat (PO4
3-) 

Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah, fosfat di dalam air limbah 

dijumpai dalam bentuk orthofosfat seperti H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3-, polyfosfat 

seperti Na2(PO4)
6- yang terdapat dalam deterjen dan fosfat organik. Semua 

polyfosfat dan fosfat organik dalam air secara bertahap akan dihidrolisa menjadi 

bentuk orthofosfat yang stabil, melalui dekomposisi secara biologi (Hammer, 

1986).  

Orthofosfat merupakan sumber fosfat terbesar yang digunakan oleh 

fitoplankton dan akan diserap dengan cepat pada konsentrasi kurang dari 1 mg/l 

(Reynold, 1993). Pada konsentrasi kurang dari 0.01 mg/l pertumbuhan tanaman 

dan algae akan terhambat, keadaan ini dinamakan oligotrop. Bila kadar fosfat 

serta nutrien lainnya tinggi, pertumbuhan tanaman dan algae tidak terbatas lagi 

disebut eutrofikasi (Alaerts dan Santika, 1987). 

Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi, 

atau terikat di dalam sel organisme dalam air. Dalam air limbah senyawa fosfat 

dapat berasal dari limbah penduduk, industri dan pertanian. Orthofosfat berasal 

dari bahan pupuk yang masuk ke dalam sungai melalui drainase dan aliran air 

hujan. Polyfosfat dapat memasuki sungai melalui air buangan penduduk dan 

industri yang menggunakan bahan detergen yang mengandung fosfat. Fosfat 

organik terdapat dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa  makanan. Fosfat 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukamina,_alkil_poliglukosida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mono_alkanol_amina&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialkanol_amina&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkil_amina_oksida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Betain&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfobetain&action=edit&redlink=1
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organik dapat pula terjadi dari orhofosfat yang terlarut melalui proses biologis 

karena baik bakteri maupun tanaman menyerap fosfat bagi pertumbuhannya 

(Alaerts dan Santika, 1987).  

Builders, salah satu yang paling banyak dimanfaatkan di dalam Detergen 

adalah fosfat. Fosfat memegang peranan penting dalam produk detergen, sebagai 

softener air. Bahan ini mampu menurunkan kesadahan air dengan cara mengikat 

ion kalsium dan magnesium. Berkat aksi softenernya, efektivitas dari daya cuci 

Detergen meningkat. Fosfat yang biasa dijumpai pada umumnya berbentuk 

Sodium Tri Poly Fosfat (STPP). Fosfat tidak memiliki daya racun, bahkan 

sebaliknya merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan mahluk hidup. 

Tetapi dalam jumlah yang terlalu banyak, fosfat dapat menyebabkan pengkayaan 

unsur hara (eutrofikasi) yang berlebihan di badan air, sehingga badan air 

kekurangan oksigen akibat dari pertumbuhan algae (phytoplankton) yang 

berlebihan yang merupakan makanan bakteri. Populasi bakteri yang berlebihan 

akan menggunakan oksigen yang terdapat dalam air sampai suatu saat terjadi 

kekurangan oksigen di badan air dan pada akhirnya justru membahayakan 

kehidupan mahluk air dan sekitarnya (Adit, 2010) 

 

2.9 Pengolahan Limbah Biologis dengan Suspensi Aktif (Lumpur Aktif) 

 Dalam penanganan air limbah, mikroorganisme merupakan dasar 

fungsional untuk sejumlah proses penanganan. Proses penanganan air limbah 

secara biologi terdiri dari campuran mikroorganisme yang mampu 

memetabolisme limbah organic. Salah satu proses pengolahan limbah 

mikroorganisme adalah dengan munggunakan suspense aktif  (lumpur aktif). 
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Lumpur aktif merupakan proses pengolahan biologis secara aerobic dengan 

menggunakan sistem suspended growth. Mikroorganisme yang berada dalam 

bentuk suspense bekerja dengan mengikat substrat organic kemudian 

menguraikan dengan enzim eksoseluler sehingga menjadi larut. Dari proses 

pemecahan senyawa – senyawa organic, mikroorganisme mendapat sumber 

karbon dan energi. 

 Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme terpenting dalam sistem 

penanganan limbah karena kultur bakteri dapat digunakan untuk menghilangkan 

bahan organic yang tidak diinginkan dari air limbah. Oleh karea itu, diperlukan 

jumlah bakteri yang cukup untuk mengurai bahan – bahan tersebut. Bakteri itu 

sendiri akan berkembang biak apabila jumlah makanan yang terkandung 

didalamnya cukup tersedia, sehingga pertumbuhan bakteri dapat dipertahankan 

secara konstan (Laksmi, 1990). 

 Dalam sistem biologis, bakteri menggunakan limbah untuk mensintesis 

bahan pembentuk sel baru dan menyediakan energy untuk sintesis. Bakteri juga 

dapat menggunakan suplai makanan yang sebelumnya sudah terakumulasi secara 

internal untuk respirasi dan cadangan itu akan digunakan  apabila tidak ada 

sumber makanan dari luar. Sintesis dan respirasi endogenus berlangsung secara 

simultan dalam sistem biologis dan sintesis akan berlangsung lebih banyak 

apabila terdapat makanan eksogenus yang berlebihan, sedangkan respirasi 

endogenus akan mendominasi bila suplai makanan eksogenus sedikit atau tidak 

ada. Adanya bahan organic (makanan), metaboolisme mikroba akan menghasikan 

sel – sel baru dan energi serta padatan mikroba akan meningkat (Sugiaharto, 

1987). 
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2.10 Proses Stabilisasi 

 Sebelum limbah diproses dalam sistem biofilter perlu dilakukan suatu 

perlakuan untuk membantu mengurangi beban pencemar yang akan diterima oleh 

sistem biofilter tersebut. Salah satu perlakuan yang dapat digunakan adalah 

dengan menggunakan proses stabilisasi. Stabilisasi limbah merupakan salah satu 

metode sederhana untuk mengurangi kandungan polutan dalam air limbah 

terutama dengan pengendapan. 

 Stabilisasi merupakan unit operasi untuk memisahkan fasa cair atau fasa 

padat dari fasa cair yang didasarkan pada berat jenis partikel. Apabila berat jenis 

partikel lebih kecil dari cairannya maka partikel akan terendapkan secara spotan, 

sedangkan partikel padat atau cair yang berat jenisnya lebih besar dari cairannya 

dipisahkan dengan bantuan gelembung udara (Metcalf, 1991). 

 

2.11 Biofiltrasi 

 Biofiltrasi adalah suatu cara pemurnian limbah dengan bantuan bahan 

pengendalian biologis seperti menggunakan bantuan tanaman maupun 

mikroorganisme yang sangat efektif dan tidak membahayakan perairan, bahkan 

dapat menyerap logam berat seperti Mg dan lainnya (Muhammad, 2010). 

Pengolahan limbah secara biologi dapat dilakukan dengan proses biofiltrasi 

menggunakan tanaman air sebagai media penyerap. Pertimbangan digunakannya 

proses biofiltrasi ini disebabkan proses biofiltrasi memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya sangat efektif, biaya pembuatan kolam biofiltasi relative murah, 

tanaman untuk biofiltrasi cepat tumbuh dan mudah dipelihara, serta tidak 

membutuhkan operator yang memiliki keahlian khusus. 
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 Biofiltrasi juga dapat menggunakan tanaman dengan sistem akar sebagai 

media filtrasi (Rhizodegradasi). Akar tanaman akan memberikan lingkungan yang 

cocok utuk pertumbuhan mikroba. Mikroba tertentu dalam jumlah banyak 

seringkali ditemui disekitar akar. Interaksi antara mikrba dengan akar tanaman 

dapat mencukupi kebutuhan unsur hara yang penting baik untuk tanaman maupun 

mikrobanya. Tanaman yang digunakan sebagai biofiltrasi memiliki kemampuan 

yang berbeda – beda tergantung daya serap bahan organiknya (Sumastri, 2009). 

2.11.1 Tanaman yang Digunakan 

Heliconia atau bunga pisang-pisangan adalah jenis tanaman hias khas 

tropis, sering disebut sebagai pisang hias, termasuk golongan Musaceae. 

Heliconia sering digunakan sebagai penghias taman di rumah, perkantoran, hotel, 

sampai pelengkap rangkaian bunga. Ada beberapa jenis Heliconia diantaranya 

Heliconia Densiflora adalah bunga pisang-pisangan yang bentuk bunganya seperti 

cakar kepiting dan berwarna jingga kekuningan dan mudah didapat, berikutnya 

Heliconia Rostrata adalah bunga pisang-pisangan yang bunganya merah dan 

kuning serta muncul menggantung seperti buah pisang. 

Heliconia Densiflora adalah bunga pisang-pisangan yang bentuk bunganya 

tegak seperti cakar kepiting dan berwarna jingga kekuningan serta mudah didapat. 

Sementara Heliconia Rostrata adalah bunga pisang-pisangan yang bunganya 

merah dan kuning serta muncul menggantung seperti buah pisang. Perbanyakkan 

kedua jenis Heliconia ini cukup menggunakan anakan (tunas) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_hias
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
http://id.wikipedia.org/wiki/Musaceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pisang
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Gambar 2.3 Tanaman Heliconia (pisang - pisangan) 

Heliconia juga merupakan tanaman yang tidak rewel, cocok ditanam 

dalam pot maupun tanah, baik indoor maupun outdoor. Ia bisa tumbuh baik di 

dataran rendah maupun dataran tinggi sampai ketinggian 2.000 meter dari 

permukaan laut dengan suhu 13-30 derajat celcius. Sebagai tumbuhan khas tropis, 

Heliconia mudah tumbuh jika langsung terkena sinar matahari. 

Pengaturan cahaya sangat diperlukan, terutama bibit yang baru ditanam. 

Tanaman muda hanya memerlukan cahaya sekitar 25-35 persen. Pada fase ini 

tanaman membutuhkan naungan sehingga kondisinya terlihat segar. 

Heliconia termasuk dalam keluarga Heliconiaceae. Dari penampilan 

fisiknya seringkali Heliconia Densiflora sering disamakan dengan Bunga Bird of 

Paradise (family Strelitziaceae). Bunga Bird of Paradise mengandung warna ungu 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
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atau kebiruan, tunggal dan tidak bercabang-cabang. Ketiganya sama-sama 

termasuk dalam ordo Zingiberales. (Alfred, 2004) 

 Family : Musaceae 

 Genus : Musa 

 Spesies : paradisiaca 

 Nama binomial : Musa paradisiaca 

2.11.2 Biofiltrasi Ekosistem Buatan (Saringan Pasir) 

 Saringan pasir bertujuan untuk mengurangi kandungan bahan – bahan 

padat yang ada di air dan kandungan lumpur. Umumnya, air kotor yang akan 

disaring oleh pasir mengandung bahan padat dan endapan lumpur. Ukuran pasir 

untuk menyaring bermacam – macam, tergantung jenis bahan pencemar yang 

akan disaring. Semakin besar bahan padat yang perlu disaring, semakin besar 

ukuran pasir yang digunakan. 

 Saringan pasir hanya mampu untuk menahan beban padat terapung dan 

tidak bisa menyaring virus dan bakteri pembawa penyakit. Untuk itu air yang 

melewati saringan pasir masih harus disaring lagi oleh media lain. Saringan pasir 

ini harus dibersihkan secara teratur pada waktu tertentu (Untung, 1995). 

2.11.3 Rhizodegradasi 

 Rhizodegradasi adalah penguraian zat – zat kontaminan oleh aktivitas 

mikroba seperti ragi, fungi, atau bakteri yang berada disekitar akar tumbuhan. 

Mikroorganisme (ragi, fungi, atau bakteri) mengkonsumsi dan mengurai atau 

mengubah bahan organik untuk digunakan sebagai bahan nutrient. Beberapa jenis 

mikroorganisme dapat mengurai bahan organik seperti minyak atau larutan yang 

berbahaya bagi manusia dan mengubah bahan – bahan berbahaya tersebut menjadi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Musaceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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bahan kurang berbahaya melalui proses degradasi. Senyawa – senyawa alami 

yang dilepaskan oleh akar tumbuhan seperti zat gula, alkohol, dan asam yang 

mengandung karbon organik berfungsi sebagai sumber nutrien bagi mikroba tanah 

dan penambahan nutrient akan memacu aktivitas mikroa tersebut (Kurniawan, 

2008). 

 Adapun mekanisme dari rhizodegradasi yaitu tumbuhan mengeluarkan dan 

mentransportasikan oksigen dan air ke dalam tanah. Tumbuhan juga menstimulasi 

biodegradasi melalui mekanisme lain seperti penyetopan metabolisme lain dan 

mentransportasikan oksigen atmosfer ke dalam daerah akar. Polutan diuraikan 

oleh mikroba dalam tanah, yang diperkuat/sinergis oleh ragi, fungi, dan zat – zat 

keluaran akar tumbuhan (eksudat) seperti gula, alcohol, dan asam. Eksudaat 

merupakan makanan mikroba yang menguraikan polutan maupun biota tanah 

lainnya (Kurniawan, 2008). 

2.11.4 Kapasitas Pengolahan Biosistem Tanaman 

 Kapasitas pengolahan dari saringan pasir tanaman merupakan suatu 

ukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan dari suatu ekosistem 

buatan seperti ekosistem dalam buatan dalam bak pengolahan saringan pasir 

tanaman, dalam menyerap suatu pencemar. Kapasitas pengolahan didefinisikan 

sebagai suatu kemampuan sistem dalam menurunkan kadar zat pencemar per 

satuan volume bak (sistem) per satuan waktu. Kapasitas pengolahan ini dapat 

diketahui dengan mengukur penurunan kadan pencemar tertentu selama waktu 

tinggal air limbah pada bak pengolahan dan volume dari bak pengolahan 

(ekosistem buatan) itu sendiri. Kapasitas pengolahan ditentukan untuk waaktu 
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tinggal yang menghasilkan efektivitas tertinggi dari ekosistem buatan dalam 

menurunkan kadar pencemar (Sugianthi, 2011). 

 

2.12  Sperktofotometer UV-Vis 

 Spetrofotometer UV-Vis mempelajari serapan atau emisi radiasi 

elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang. Spektrum UV-Vis juga 

disebut spektrum elektronik, karena terjadi sebagai hasil interaksi radiasi UV-Vis 

terhadap molekul yang mengakibatkan molekul tersebut mengalami transisi 

elektronik. Informasi yang dapat diperoleh dari spektra UV-Vis antara lain adanya 

gugus berikatan rangkap atau terkonjugasi yang mengadsorpsi radiasi 

elektromagnetik di daerah UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis memiliki dua daerah 

pengukuran yaitu daerah radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 220 – 380 

nm dan daerah radiasi sinar tampak (visible) pada panjang gelombang 380 – 780 

nm (Muhammad dan Achmad, 1990). 

 Apabila suatu radiasi elektromagnetik dikenakan pada suatu larutan 

dengan intensitas radiasi semula (I0) maka sebagian radiasi tersebut akan 

diteruskan (It), dipantulkan (Ir), dan diabsorpsi (Ia), sehingga : 

 I0 = It + Ir + Ia 

Harga Ir ± 40% dengan demikian dapat diabaikan karena pengerjaannya dengan 

metode spektrofotometri UV-Vis dipakai larutan pembanding sehingga : 

  I0 = It + Ia 

 Hitungan serapan suatu molekul atau atom dengan jumlah molekul atau 

atom tersebut dirumuskan dalam hokum Lambert – Beer. Hukum Lambert 

menyatakan bahwa fraksi serapan sinar tidak tergantung dari kekuatan sumber 
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cahaya. Menurut Hukum Beer bahwa penyerapan sinar oleh suatu molekul atau 

atom sebanding dengan jumlah molekul atom yang menyerap. Dari hokum 

Lambert – beer dapat diketahui hubungan antara transmitansi atau absorbansi 

terhadap intensitas radiasi atau konsentrasi zat yang dianalisis dan tebal larutan 

yang mengabsorpsinya sebagai : 

 T = It / I0 

 A = Log 1/T = ɛ bc 

Dengan ɛ = koefisien absorpsi ( cm-1 mol-1L), b = tebal lapisan medium (cm), c = 

konsentrasi atom dalam medium (mol/L-1), dan A = absorbansi. Sebagian besar 

teknik yang digunakan untuk analisis kuantitatif didasarkan pada metode kurva 

kalibrasi. Kurva kalibrasi merupakan plot antara konsentrasi (ppm) dengan 

absorbansi (Ewing, 1985). 

 Kurva kalibrasi dibuat dari larutan standar yang mengandung unsur logam 

yang sama dengan unsur yang akan ditetapkan. Analisis kuantitatif dengan 

menggunakan kurva kalibrasi diperoleh dengan mengukur absorbansi sederetan 

konsentrasi larutan standar. Untuk senyawa yang mengikuti hokum Lambert – 

Beer, plot antara konsentrasi terhadap absorbansi merupakan garis lurus yang 

mengikuti persaamaan regresi linier y = a +bx, dimana y adalah jumlah serapan, x 

adalah konsentrasi, b adalah slope, dan a adalah intersep. Nilai serapan larutan 

sampel kemudian diekstrapolasi sehingga memotong sumbu x (sumbu 

konsentrasi), sehingga kadar sampel dapat ditentukan (Ewing, 1985). 

Contoh kurva kalibrasi adalah sebagai berikut :   
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Gambar 2.4 Contoh Kurva Kalibrasi 


