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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Limbah Cair Tekstil 

Setiap aktivitas yang dijalankan selalu menghasilkan limbah, yang berupa 

padat, cair ataupun gas. Limbah cair adalah sampah cair dari suatu lingkungan 

masyarakat, terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1%-nya 

berupa benda benda padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik. Limbah 

cair yang dihasilkan oleh proses-proses pabrik dan industri yang mempergunakan 

air dalam jumlah sedang sampai banyak disebut “sampah industri”. Istilah sampah 

industri pada umumnya terbatas pada sampel cair yang karena alasan warna, 

isinya yang padat, kandungan anorganik atau organik, kadar garam, keasaman dan 

sifat-sifat khas mereka yang dapat menimbulkan masalah pencemaran air 

(Mahida, 1984). 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (11) 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran 

air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau 

komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya. 

Adapun klasifikasi mutu air menurut PP Nomor 82 tahun 2001 Pasal 8 

ayat (1) ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu  
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a. Kelas satu, air yang dapat digunakan untuk air baku air minum, 

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut 

b. Kelas dua, air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

c. Kelas tiga, air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air 

tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

d. Kelas empat, air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman 

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

Kandungan zat-zat pencemar dalam limbah tekstil tergantung pada proses 

yang dilakukan yaitu proses pemintalan benang, penenunan dan pencelupan. 

Pemintalan benang adalah proses pembuatan benang dari serat kapas, serat 

poliester atau bahan lainnya. Penenunan adalah penyusunan benang menjadi kain. 

Kain hasil penenunan selanjutnya mengalami proses pencelupan untuk 

meningkatkan nilai komersial kain.  

Proses pencelupan kain pada dasarnya meliputi penghilangan kanji 

(desizing), pelepasan wax (scouring), pengelantangan (bleaching), mercerising 
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dan pencelupan (dyeing). Secara garis besar tahapan dalam produksi tekstil 

disajikan pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Proses Pencelupan Kain (Rahmacandran, 2010) 

 

Desizing merupakan penghilangan sisa-sisa bahan seperti pati dan polivinil 

alkohol. Proses desizing dapat menggunakan asam atau enzim. Scouring 

merupakan penghilangan pengotor-pengotor alami yang terdapat pada kain 
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melalui proses saponifikasi pada pH tinggi. Sabun atau detergen ditambahkan 

selama proses scouring untuk mengendapkan kalsium, magnesium maupun besi 

yang terdapat pada kain. Bleaching merupakan penghilangan zat warna alami 

pada kain yang tidak diinginkan. Mercerising adalah pengolahan kain 

menggunakan larutan alkali pekat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan serat mengikat zat warna dan penampakan kain yang lembut 

(Sunarto, 2008). 

Karakteristik limbah cair yang dihasilkan industri tekstil sangat erat 

hubungannya dengan bahan-bahan yang digunakan dalam tahapan proses 

pembuatan tekstil. Karakteristik dan baku mutu limbah cair industri tekstil 

disajikan seperti pada Tabel 2.1. di bawah ini. 

Tabel 2.1. 

 Karakteristik dan Baku Mutu Limbah Cair Industri Tekstil 

 

Parameter Satuan 

Kadar Maksimum Menurut 

KepMen LH No. 

51/MENLH/10/1995 

Biological oxygen 

demand (BOD) 
mg/L 60,0 

Chemical oxygen 

demand (COD) 
mg/L 150,0 

Total suspended solid 

(TSS) 
mg/L 50,0 

pH - 6,0-9,0 

Warna Pt-Co - 

(Sumber : KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995) 
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2.2. Pengolahan Limbah Cair Tekstil 

Pengolahan limbah cair dilakukan untuk mengurangi zat pencemar, seperti 

zat organik, senyawa mengandung nitrogen, padatan tersuspensi/terendapkan, 

senyawa garam dan lain-lain. Kebayakan zat pencemar tersebut terutama zat 

organik, merupakan zat penyerap oksigen, sehingga mengurangi kadar oksigen 

terlarut di dalam air dan mengganggu kehidupan biota air. Hasil limbah cair dari 

penyempurnaan kapas biasanya langsung diproses secara biologi, karena proses 

kimia secara koagulasi dan flokulasi membutuhkan banyak koagulan untuk 

menghilangkan BOD yang tinggi. Limbah zat warna biasanya tidak dapat hilang 

pada proses biologi, maka perlu dilakukan proses koagulasi kimia atau absorpsi 

dengan karbon aktif. Untuk mencapai hasil yang baik secara ekonomis perlu 

dilakukan hal-hal berikut :  

a. Perlu dilakukan pemisahan untuk limbah pencelupan yang mengandung 

garam-garam krom atau tembaga yang digunakan untuk tahan luntur pada 

zat warna. Selanjutnya diolah secara proses pengendapan garam-garam 

logam berat dan diberlakukan secara khusus sebagai limbah dari bahan 

beracun berbahaya (B3).  

b. Limbah pencelupan lainnya juga dipisahkan sebelum proses pembilasan, 

untuk diolah khusus secara koagulasi dan flokulasi, baru kemudian 

dicampur dengan limbah lain untuk di proses secara biologi atau secara 

proses penyerapan oleh karbon aktif.  
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c. Perlu dilakukan pengkondisian terhadap limbah cair sebelum pengolahan 

secara biologi antara lain suhu yang sesuai dengan suhu pembiakan 

mikroorganisme (sekitar 35ºC), pH antara 6,5 – 9,5 (Malik, 2005). 

Pengolahan limbah tekstil dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan 

biologi. Proses fisika yang digunakan dalam pengolahan limbah adalah proses 

penyaringan dan adsorpsi. Penyaringan merupakan proses pemisahan padat-cair 

melalui suatu alat penyaring, sedangkan proses adsorpsi dilakukan dengan 

penambahan adsorben seperti zeolit, karbon aktif, serbuk gergaji. Pengolahan 

limbah cair dengan cara adsorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran 

partikel, pH dan lama waktu kontak antara adsorben dengan bahan pencemar 

(Mattioli et al., 2002). 

Pengolahan limbah secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan 

partikel-partikel yang tidak mudah mengendap (koloid), logam-logam berat, dan 

zat organik beracun dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Salah satu 

contoh pengolahan limbah secara kimia adalah koagulasi. Prinsip koagulasi 

adalah penambahan koagulan seperti MgSO4 atau Al2(SO4)3 pada limbah sehingga 

terjadi interaksi antara bahan pencemar dengan koagulan membentuk endapan 

(Said, 2009). 

Pengkajian biodegradasi zat warna tekstil secara biologi lebih banyak 

diarahkan dengan menggunakan bakteri dan jamur. Beberapa bakteri pada kondisi 

anaerob dilaporkan mampu untuk mendegradasi zat warna azo di antaranya 

Aeromonas sp., Pseudomonas sp., dan Flavobacterium sp. Sebaliknya, ada 

beberapa bakteri yang dilaporkan mampu mendegradasi zat warna azo pada 
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kondisi aerob diantaranya adalah Plesiomonas sp. dan Vibrio sp. (Sastrawidana, 

2009). Pada kondisi anaerob degradasi zat warna tekstil menggunakan bakteri 

lebih cepat dibandingkan dengan kondisi aerob, namun kelemahannya yaitu 

menghasilkan amina aromatik yang bersifat lebih toksik dibandingkan dengan zat 

warna azo itu sendiri. Hasil uji toksisitas menunjukkan degradasi limbah tekstil 

pada kondisi anaerob lebih toksik dibandingkan dengan limbah awal 

(Sastrawidana, 2009). 

 

2.3. Rhodamin B 

Rhodamin B merupakan zat warna yang digunakan pada industri tekstil 

dan kertas, sebagai pewarna kain, kosmetika, produk pembersih mulut, dan sabun. 

Nama lain rhodamin B adalah D and C Red no 19. Food Red 15, ADC Rhodamine 

B, Aizen Rhodamine, dan Brilliant Pink (O’neil, 2006). Penggunaan rhodamin B 

dalam industri akan mengakibatkan senyawa tersebut banyak ditemukan dalam 

limbah cair hasil industri. Limbah cair hasil industri tanpa pengelolaan lebih lanjut 

kemudian dialirkan ke sungai-sungai yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk keperluan sehari-hari. Hal ini akan memberikan dampak yang fatal terhadap 

kehidupan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Rhodamin B merupakan 

hasil reaksi antara satu molekul Ptalat anhidrat atau suksinat anhidrat dengan dua 

molekul meta dietilaminofenol seperti reaksi pada Gambar 2.2 berikut  
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Gambar 2.2 

Reaksi pembentukan rhodamin B (Kusuma, 2006) 

 

Sifat-sifat fisik yang dimiliki oleh rhodamin B adalah sebagai berikut : 

Berat molekul   : 479 gr/mol 

Rumus molekul  :C28H31N2O3Cl 

Titik leleh   :165°C 

Kelarutan :sangat larut dalam air dan alkohol, sedikit larut dalam 

asam klorid dan natrium hidroksida 
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Nama kimia   :N-[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3 

ylidene]-N-ethylethanaminium chloride 

Nama lain   :tetraethylrhodamine; D & C Red No. 19; rhodamine B 

chloride; C.I. Basic Violet 10; C.I. 45170 

Bentuk   :kristal bewarna hijau atau serbuk ungu kemerahan 

Rhodamin B berikatan dengan klorin ( Cl ). Atom klorin merupakan 

senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika tertelan, maka senyawa ini 

akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa 

lain dalam tubuh, hal inilah yang bersifat racun bagi tubuh.  Reaksi untuk 

mengikat ion klorida disebut sebagai sintesis zat warna. Disini dapat digunakan 

Reaksi Frield- Crafts untuk mensintesis zat warna seperti triarilmetana dan 

xentana. Reaksi antara ftalat anhidrida dengan resorsinol dengan keberadaan seng 

klorida menghasilkan fluoresein. Apabila resorsinol diganti dengan N-N-

dietilaminofenol, reaksi ini akan menghasilkan rhodamin B (Purnamasari, 2013). 

 

2.4. Biofiltrasi 

Penanganan limbah cair perlu mendapatkan perhatian yang intensif oleh 

semua pihak. Penanganan limbah cair setidaknya dapat meminimalisasi 

kandungan zat-zat polutan terutama bahan organik yang berpotensi merusak 

lingkungan. 

Biofiltrasi merupakan salah satu proses pengolahan air limbah secara 

biologis yang pada prinsipnya melibatkan mikroba sebagai media penghancur 

bahan-bahan pencemar tertentu terutama senyawa organik (Muhamad, 2010). 
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Biofiltrasi memanfaatkan material hidup untuk menangkap dan secara biologis 

mendegradasi polutan didalamnya. Biofiltrasi air limbah domestik merupakan 

proses pengolahan yang unik dibandingkan dengan pengolahan biologis lainnya 

dimana mikroorganisme menempel pada media kontak dan air limbah dialirkan 

melewatinya untuk diolah. Teknologi biofiltrasi ini secara umum dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu (a) sistem konvensional dimana mikroorganisme 

menempel secara alami pada media kontak dan (b) penempelan mikroorganisme 

secara artifisial pada material polimer. Dalam sistem biofiltrasi modern, 

mikroorganisme ditempelkan pada media kontak atau diperangkap dalam 

suatu membran sehingga dapat lebih meningkatkan penyisihan BOD dan padatan 

tersuspensi dibandingkan dengan teknologi biofiltrasi konvensional. 

Lebih jauh lagi, penyisihan BOD dan padatan tersuspensi dalam air limbah dapat 

tercapai dengan baik apabila mekanisme dan parameter yang mempengaruhi 

kekuatan penempelan biofilm pada permukaan artifisial dapat diketahui dan 

dikontrol (Djonoputro et al, 2012). 

Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilter dilakukan dengan 

cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor biologis yang telah diisi dengan 

media penyangga untuk pengembangbiakkan mikroorganisme dengan atau tanpa 

aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. 

Biofiler yang baik adalah menggunakan prinsip biofiltrasi yang memiliki struktur 

menyerupai saringan dan tersusun dari tumpukan media penyangga yang disusun 

baik secara teratur maupun acak di dalam suatu biofilter. Adapun fungsi dari 

media penyangga yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya bakteri yang 
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akan melapisi permukaan media membentuk lapisan massa yang tipis (biofilm) 

(Herlambang, 2003). 

Biofiltrasi telah banyak digunakan dalam pengolahan limbah cair, seperti 

limbah cair industri tahu, dimana COD turun hingga 62% (Husin, 2008) , limbah 

pabrik alkohol (Suwarno et al, 2003) serta penelitian penelitian Suyasa dan 

Dwijani (2007) dimana sistem biofiltrasi mampu menurunkan nilai BOD sebesar 

93,63% dan COD sebesar 56,50 % pada limbah pencelupan. Menurut Rittmann 

dan McCarty (2001), biofiltrasi juga dapat  diaplikasikan dalam pengolahan 

limbah cair bahan-bahan kimia, domestik, bahan  makanan, soft drink, landfill 

leachate dan industri farmasi. Selain limbah cair organik, metode biofiltrasi 

mampu menyerap logam berat Cr hingga 92% (Ulvin, 2005).  

 

2.5. Rhizodegradasi 

Rhizodegradasi merupakan bagian dari proses fitoremediasi dengan 

pelepasan produk ke zona akar. Rhizodegradasi yaitu penguraian zat-zat 

kontaminan oleh aktivitas mikroba (ragi, fungi atau bakteri) yang berada disekitar 

tumbuhan. Mikroba mengkonsumsi dan menguraikan atau mengubah bahan 

organik untuk dipergunakan sebagai bahan nutrient (Schnoor, 2005). Beberapa 

jenis mikroorganisme dapat menguraikan bahan organik seperti minyak atau 

larutan yang berbahaya bagi manusia dan mengubah bahan-bahan berbahaya 

tersebut menjadi 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 nutrient bagi 
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mikrobia tanah dan penambahan nutrient akan memacu aktivitas mikrobia tersebut 

(Sudrajat, 2010). 

 

 

Gambar 2.3  

Proses rhizodegradasi (EPA, 2000) 

 

Mekanisme rhizodegradasi yaitu dengan cara 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) yaitu gula, alcohol, asam. Eksudat itu 

merupakan makanan mikroba yang menguraikan polutan maupun biota tanah 

lainnya. Proses ini adalah tepat untuk dekontaminasi zat organik (EPA, 2000). 
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2.6. Ipomea crassicaulis 

Ipomoea crassicaulis lebih dikenal di daerah Jawa dengan nama 

kangkungan. Tumbuhan yang berasal dari Amerika Tengah ini, dulunya banyak 

ditanam sebagai tanaman hias, namun kini telah mengalami naturalisasi dan 

tumbuh di sembarang tempat (Lingga, 1992). Tumbuh di daerah yang lembab, 

khususnya daerah yang memiliki kadar air yang tinggi. Di pinggiran sungai, 

pinggir jalan dan di areal persawahan. Pertumbuhannya yang cepat kadang 

membuat orang menganggap bahwa tanaman ini adalah tanaman pengganggu 

(gulma) sehingga harus dimusnahkan.  

Habitat Ipomea crassicaulis berupa semak, tumbuh tegak atau condong, 

bergetah putih seperti air susu. Tinggi dapat mencapai lebih dari 2 m., tumbuh 

pada ketinggian sekitar 1-1000m dpl. Akar I.crassicaulis berkayu, kompak, ulet, 

bentuk kerucut, memanjang ke bawah, warna putih-coklat, panjang 0,15-1,0 m, 

diameter 1-2,5 cm. Batang I. crassicaulis berkayu, bulat, kompak, permukaan 

batang banyak lentisel, bergetah, tinggi batang 1,5-2,5 m, diameter 0,5-3 cm. 

Tangkai daun I. crassicaulis berongga, licin, panjang 5-7 cm, diameter 3-5 mm 

Helai daun I.crasssicaulis bentuk jantung, ujung runcing, pangkal berlekuk, 

pertulangandaun menyirip, permukaan licin, tepi rata,ukuran helai 5-20x4-14 cm 

(Suratman, 2000). Tanaman ini memiliki warna daun hijau, dengan daun 

berbentuk waru atau daun pada umumnya, bentuk bunga seperti trompet dengan 

warna bunga ungu. Ditunjukkan dalam Gambar 2.4 
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Gambar 2.4 

Ipomea crassicaulis 

 

Tanaman ini dapat diperbanyak dengan cara mengambil sebagian 

rumpunnya, salah satunya dengan cara stek batang. Varietas Ipomea lainnya yang 

banyak dikenal yaitu Ipomoea horsfalliae, I. alba, I. leari, I. melanotricha, I. 

setosa, I. nil. Taksonomi tumbuhan Ipomoea crassicaulis adalah sebagai berikut : 

 Divisi  : Angiospermae 

 Kelas  : Dycotiledone 

 Bangsa  : Convolvuales 

 Suku  : Convolvulaceae 

 Jenis  : Ipomea 

 Spesies  : Ipomoea crassicaulis 

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan  pengolahan limbah dengan 

sistem biofiltrasi menggunakan tanaman Ipomea crassicaulis dapat menurunkan   
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COD 83,93%, nitrat  55,54% , pH 36,43% (Angraeni, 2014), BOD 83,30 %, TDS 

87,02 % dan klorida 91,67 % (Sudyadnyana, 2012). 

 

2.7. Peranan Mikroorganisme Dalam Pengolahan Biologis 

Dalam pengolahan biologis keberadaan mikroorganisme sangat 

dibutuhkan karena proses tidak akan berlangsung tanpa kehadiran 

mikroorganisme pengurai. Bakteri, jamur, alga, protozoa, crustacea dan virus 

adalah mikroorganisme yang berperan penting dalam proses pengolahan air 

buangan. Diantara mikroorganisme yang memegang peranan terpenting adalah 

bakteri dan juga yang paling banyak digunakan dalam proses pengolahan air 

buangan, sehingga struktur sel mikroorganisme lainnya dapat disamakan dengan 

bakteri (Metcalf & Eddy, 1991).  

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari suatu proses  pengolahan 

air limbah secara biologis diperlukan desain sistem  pengolahan yang efektif. 

Untuk mendapatkan desain yang efektif diperlukan faktor-faktor berikut : 

1. Kebutuhan nutrisi mikroorganisme. 

2. faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 

3. Metabolisme mikroorganisme 

Hubungan antara pertumbuhan mikroorganisme dan pemakaian substrat 

Berdasarkan temperatur untuk tumbuh dan berkembang  biak, maka 

mikroorganisme dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :  

1. Mikroorganisme Psikofilik, yaitu mikroorganisme yang hidup dan tumbuh pada 

temperatur (10 – 30)ºC, dengan temperatur optimal (12 –18) ºC.  
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2. Mikroorganisme Mesofilik, yaitu mikroorganisme yang hidup dan tumbuh pada 

temperatur (20 – 50) ºC, dengan temperatur optimal (25 –40) ºC.  

3. Mikroorganisme Thermofilik, yaitu mikroorganisme yang hidup dan tumbuh 

pada temperatur (35 – 75) ºC, dengan temperatur optimal (55 – 65) ºC . 

(Kusnadi, 2003). 

Menurut BPPT, mikroorganisme mengalami proses metabolisme yang 

terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi 

(reaksi endergonik) dan terjadi pada proses sintesa mikroorganisme. Sedangkan 

proses katabolisme yang terjadi pada proses oksidasi dan respirasi merupakan 

reaksi eksergonik karena melepaskan energi. Proses transformasi substrat 

berlangsung dalam suatu kelompok protein yang berperan sangat penting dalam 

proses biologis, yaitu enzim yang bersifat katalis.  

 

2.8. Parameter Kualitas Air  

2.8.1. Total Dissolved Solid (TDS)  

TDS (Total Dissolved Solid) atau padatan terlarut total adalah bahan-bahan 

terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring Milipore dengan 

ukuran pori-pori 0,4µm (Bambang, 1996). Total padatan terlarut dapat pula 

merupakan konsentrasi jumlah ion kation (bermuatan positif) dan anion 

(bermuatan negatif) di dalam air. Analisa padatan terlarut total merupakan 

pengukuran kualitatif dari jumlah ion terlarut, tetapi tidak menjelaskan sifat atau 

hubungan ion. Selain itu, pengujian tidak memberikan wawasan dalam masalah 

kualitas air yang spesifik. Padatan terlarut total digunakan sebagai uji indikator 
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untuk menentukan kualitas umum dari air. Sumber padatan terlarut total dapat 

mencakup semua kation dan anion terlarut (Oram, B.,2010). 

Sumber utama untuk TDS dalam perairan adalah limpahan dari pertanian, 

limbah rumah tangga, dan industri. Unsur kimia yang paling umum adalah 

kalsium, fosfat, nitrat, natrium, kalium dan klorida. 

Banyak zat terlarut yang tidak diinginkan dalam air. Mineral, gas, zat 

organik yang terlarut mungkin menghasilkan warna, rasa dan bau yang secara 

estetis tidak menyenangkan. Beberapa zat kimia mungkin bersifat racun, dan 

beberapa zat organik terlarut bersifat karsinogen. Dua atau lebih zat terlarut 

khususnya zat terlarut dan anggota golongan halogen akan bergabung membentuk 

senyawa yang bersifat lebih dapat diterima daripada bentuk tunggalnya (Effendi, 

2003). 

2.8.2. Total Suspended Solid (TSS) 

TSS (Total Suspended Solid) atau padatan tersuspensi total adalah bahan-

bahan tersuspensi dan tidak terlarut dalam air. TSS dapat juga diartika residu dari 

padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2μm 

atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. TSS menyebabkan kekeruhan pada 

air akibat padatan tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap (Bambang, 

1996). Semakin tinggi padatan tersuspensi yang terkandung dalam suatu perairan 

maka perairan tersebut semakin keruh. Kekeruhan pada perairan yang tergenang 

(lentik) lebih banyak disebabkan oleh bahan tersuspensi yang berupa koloid dan 

partikel-partikel halus, sedangkan pada sungai yang sedang banjir disebabkan 

karena adanya larutan tersuspensi yang terbawa arus air. TSS merupakan tempat 
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berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang heterogen, dan berfungsi sebagai bahan 

pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan 

produksi zat organik di suatu perairan (Tarigan dan Edward, 2003). 

TSS terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil 

dari sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel 

mikroorganisme, dan sebagainya (Nasution, 2008). Yang termasuk TSS adalah 

lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfida, ganggang, bakteri dan jamur. TSS 

umumnya dihilangkan dengan flokulasi dan penyaringan.  

Material tersuspensi mempunyai efek yang kurang baik terhadap kualitas 

badan air karena dapat menyebabkan menurunkan kejernihan air dan dapat 

mempengaruhi kemampuan ikan untuk melihat dan menangkap makanan serta 

menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air. Endapan tersuspensi dapat juga 

menyumbat insang ikan, mencegah telur berkembang. Ketika suspended solid 

tenang di dasar badan air, dapat menyembunyikan telur dan terjadi pendangkalan 

pada badan air sehingga memerlukan pengerukan yang memerlukan biaya 

operasional tinggi. Kandungan TSS dalam badan air sering menunjukan 

konsentrasi yang lebih tinggi pada bakteri, nutrien, pestisida, logam didalam air 

(Margareth, 2009). 

Kandungan TSS yang tinggi dapat dipengaruhi oleh kadar besi (Fe), 

Mangan (Mn), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan zat-zat lain yang tersuspensi 

dalam air.  
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2.8.3. pH (Derajat Keasaman) 

Derajat keasaman merupakan gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen 

dalam perairan. Secara umum nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat 

keasaman atau kebasaan suatu perairan. Perairan dengan nilai pH = 7 adalah 

netral, pH < 7 dikatakan kondisi perairan bersifat asam, sedangkan pH > 7 

dikatakan kondisi perairan bersifat basa (Effendi, 2003).  

Secara alamiah, pH perairan dipengaruhi oleh konsentrasi karbondioksida 

(CO2) dan senyawa bersifat asam. Semakin banyak CO2 yang dihasilkan dari hasil 

respirasi, reaksi secara bertahap melepaskan ion H
+
 yang menyebabkan pH air 

turun. Reaksi sebaliknya terjadi pada peristiwa fotosintesis yang membutuhkan 

CO2, sehingga menyebabkan pH air naik. Pada peristiwa fotosintesis, fitoplankton 

dan tanaman air lainnya akan mengambil CO2 dari air sehingga mengakibatkan 

pH air meningkat pada siang hari dan menurun pada waktu malam hari. 

Larutan asam bersifat korosif. pH juga mempengaruhi toksisitas suatu 

senyawa kimia. Senyawa amoniak yang dapat terionisasi banyak ditemukan di 

perairan dengan pH rendah. Biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH. Standar 

baku pH untuk kehidupan biota akuatik adalah sekitar 7-8.5. (Mackereth et al, 

1989).  

Adanya karbonat, bikarbonat dan hidroksida akan menaikkan kebasaan air, 

sementara adanya asam-asam mineral bebas dan asam karbonat menaikkan 

keasaman suatu perairan. Limbah buangan industri dan rumah tangga dapat 

mempengaruhi nilai pH perairan (Mahida, 1993). 
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Karena pH mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan tumbuhan 

dan hewan akuatik, maka pH suatu perairan seringkali dipakai sebagai petunjuk 

baik atau buruknya perairan sebagai lingkungan hidup. 

Pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2.  

Pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan 

 

Nilai pH  Pengaruh Umum  

6,0 – 6,5  

 

a. Keanekaragaman plankton dan bentos sedikit 

menurun. 

b. Kelimpahan total, biomassa dan produktivitas tidak 

mengalami perubahan. 

5,5 – 6,0  

 

a. Penurunan nilai keanekaragaman plankton dan 

bentos semakin tampak. 

b. Kelimpahan total, biomassa dan produktivitas masih 

belum mengalami perubahan yang berarti. 

c. Alga hijau berfilamen mulai tampak pada zona 

litoral.  

5,0 – 5,5  

 

a. Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis 

plankton, perifiton dan bentos semakin besar.  

b. Terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa 

zooplankton dan bentos.  

c. Alga hijau berfilamen semakin banyak.  

d. Proses nitrifikasi terhambat . 

4,5 – 5,0  

 

a. Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis 

plankton, perifiton dan bentos semakin besar.  

b. Penurunan kelimpahan total dan biomassa 

zooplankton dan bentos. 

c. Alga hijau berfilamen semakin banyak.  

d. Proses nitrifikasi terhambat.  

(Sumber : Effendi (2003)) 


