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ABSTRAK 
 

Umi Fatmawati. OPTIMALISASI MODEL IPAL INDUSTRI TEKSTIL 
DENGAN PEMANFAATAN MIKROORGANISME EFEKTIF BIO EDU UNS. 
Skripsi, Surkarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Agustus 2006. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui kemampuan 
Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS dalam proses pengolahan limbah cair 
industri tekstil, (2) mengetahui lama aerasi yang paling optimal dalam proses 
pengolahan limbah cair industri tekstil. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi 
adalah limbah cair industri tekstil hasil simulasi dengan campuran zat warna 
merah merek Red 8 P 6 gr, soda kue (NaOH) 4 gr, dan alginate 3.5 gr dilarutkan 
dalam  1 liter air panas kemudian diencerkan dalam 30 liter air yang akan 
dimasukkan ke dalam model IPAL melalui corong pipa inlet. Sampel diambil dari 
limbah cair yang sudah diolah selama + 48 jam dalam model IPAL sebanyak 1 
liter. Teknik pengumpulan data didapat dari pengukuran parameter warna, TSS, 
pH, COD, BOD, kandungan logam berat (Cu, Cr, Fe). Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1). mikroorganisme 
efektif BIO EDU UNS dapat menurunkan parameter pencemar dari warna merah, 
COD (144 mg/l), kandungan logam berat Cu (0,071 mg/l), Cr (0,108 mg/L) dan 
Fe (11,9 mg/l) menjadi warna kuning jernih, COD (48 mg/l = 66,7%), kandungan 
logam berat Cu (0,047 mg/l = 33,8 %), Cr (sangat kecil = 100%), dan Fe (0,003 
mg/l = 99,9%). (2) hasil pengolahan yang paling optimal dicapai pada perlakuan 
dengan menambahkan Mikrorganisme BIO EDU UNS tanpa aerasi. 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyiroh: 6) 

 

“Manusia tidak akan mendapatkan suatu ilmu kecuali dengan enam hal: 

kecerdasan, kesempatan, kesungguhan dalam mengejarnya, biaya, kedekatan 

dengan guru, dan ketekunan (lamanya waktu)” 

(Hadist Imam Ali. r.a) 

 

“Tak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa kerja keras” 

(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Industri tekstil di Indonesia berkembang sangat pesat, bukan hanya 

industri dalam skala besar yang terus memperluas usahanya, tetapi juga banyak 
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bermunculan home industri tekstil di kota-kota besar, dikarenakan untuk 

memenuhi kebutuhan sandang masyarakat domestik maupun luar negeri yang 

terus meningkat. Industri tekstil yang memproduksi bahan tekstil, produk tekstil 

dan industri pakaian jadi, merupakan penyumbang devisa nomor satu di sektor 

non migas dan nomor tiga setelah minyak bumi dan gas alam. Tuntutan kenaikan 

diharapkan dapat diikuti dengan pemenuhan kewajiban pihak-pihak industri 

terkait untuk setidaknya dapat mereduksi dampak negatif yang mungkin timbul 

yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas air limbah (Atmaji,dkk.1999: 9).  

Limbah tekstil merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses 

pengkanjian, proses penghilangan kanji, pengelantangan, pemasakan, merserasi, 

pencetakan, pewarnaan dan proses penyempurnaan.  

Home Industri  tekstil  di daerah Surakarta bergerak dalam bidang batik 

tulis, cap, dan printing atau sablon, sebagian besar masih membuang limbah 

cairnya langsung ke lingkungan, dan sebagian sudah mengolahnya dengan metode 

yang sangat sederhana, sehingga limbah cair yang dibuang  dikhawatirkan masih 

mencemari lingkungan. 

Karakteristik limbah cair industri tekstil terbagi ke dalam dua klasifikasi 

yaitu: (1) fisik, yang meliputi warna, bau, zat padat dan suhu, (2) kimia, yang 

meliputi zat organik, anorganik dan gas. Ditinjau dari proses produksinya, industri 

tekstil menghasilkan limbah cair dengan volume yang cukup besar. Karakteristik 

limbah cair tersebut adalah berwarna keruh, berbusa, pH tinggi, berwarna, 

konsentrasi BOD tinggi, terdapat kandungan lemak alkali, serta terdapat bahan-

bahan lain dari zat warna dan kandungan logam di dalamnya (Siregar, 2005). 

Industri tekstil pada umumnya mengeluarkan limbah berupa limbah padat 

atau limbah cair. Senyawa yang terdapat dalam limbah cair industri tekstil 

biasanya ada yang merupakan senyawa berbahaya dan tidak berbahaya. Senyawa 

yang berbahaya bagi kehidupan adalah senyawa yang bersifat toksik. Contoh 

senyawa yang dikeluarkan oleh industri tekstil adalah logam berat, diantaranya 

adalah Cr, Ni, Cu, Mn, Pb (Mahida, 1984). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Harjatmi (2004) 

disebutkan bahwa beberapa sungai di wilayah Surakarta yang bermuara ke sungai 
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Bengawan Solo seperti sungai Ngringo terukur kandungan rata-rata logam Cr 

sebesar 0,0141 mg/l, Cu sebesar 0,0355 mg/l, dan Pb sebesar 0,0285 mg/l. Di 

sungai Proyo, terukur kandungan rata-rata lagam Cr sebesar 0,097 mg/l, Cu 

sebesar 0,0115 mg/l dan Pb sebesar 0,0310 mg/l. Penelitian lain oleh Hartono dan 

Santosa (2005) menyebutkan bahwa terjadi pencemaran logam berat Cr di sungai 

Jenes sebesar 0,03 mg/l dan logam Fe sebesar 0,8 mg/l. Berdasarkan hasil 

pengukuran di atas kandungan logam berat dalam perairan tersebut telah melebihi 

baku mutu air. Pencemaran ini diakibatkan oleh limbah cair hasil dari proses 

pewarnaan industri tekstil, batik, dan sablon di wilayah Surakarta dan sekitarnya.  

Limbah warna mengganggu estetika, mengurangi penetrasi cahaya 

matahari ke dalam air dan mempengaruhi fotosintesis serta mengganggu aktifitas 

organisme yang ada di dalamnya. Menurut Astirin dan Winarno (2000:7) 

timbulnya warna pada air buangan disebabkan karena tidak semua zat warna yang 

diberikan akan terserap oleh kain. 

Air limbah industri yang belum terolah dan langsung terbuang ke sungai 

akan mengubah pH air yang dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam 

sungai. Kondisi tersebut akan lebih parah jika daya dukung lingkungan rendah 

seperti dekat air sungai yang debit alirannya kecil. Perubahan pH akan sangat 

mengganggu kehidupan ikan dan hewan air di sekitarnya. 

Kandungan zat warna kimia yang terdapat dalam air akan mempengaruhi 

pH air lingkungan dan kandungan oksigen, maka juga dapat mepengaruhi 

kehidupan organisme yang ada di air, selain itu zat warna kimia bersifat racun, 

dan apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan ikut merangsang tumbuhya 

kanker. 

Kadar BOD yang tinggi akibat limbah industri tekstil menyebabakan 

jumlah oksigen yang terlarut di dalam air menurun, sehingga dapat mengganggu 

kehidupan hewan air dan tumbuhan air. Selain itu, mikroorganisme aerob tidak 

dapat hidup dan berkembang biak, tetapi sebaliknya mikroorganisme anaerob 

akan menjadi aktif memecah bahan-bahan buangan secara anaerob karena tidak 

adanya oksigen. Senyawa-senyawa hasil pemecahan secara anaerob akan 

menimbulkan bau yang sangat menyengat. 
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Pembuangan limbah cair industri tekstil secara kontinyu dan dalam 

kuantitas yang sangat besar dari para pelaku usaha akan menimbulkan berbagai 

dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar para pengusaha industri tekstil  terlalu 

mengenyampingkan masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh 

banyaknya limbah yang dihasilkan dari proses produksiya, mereka membuang 

limbah cairnya dengan cara mengencerkan dengan air yang banyak agar kadar 

kotorannya berkurang (Suara Merdeka, 24 Feb 2003). Para pelaku industri 

menganggap pengolahan limbah akan menghabiskan banyak biaya atau modal 

yang seharusnya digunakan untuk proses produksi. Mereka  hanya lebih fokus 

pada hasil industri yang mendapatkan banyak keuntungan.  

Penanggulangan pencemaran akibat limbah industri tekstil diantaranya 

dapat dilakukan secara terpadu antara bidang fisik, kimia, dan biologi. Cara fisika 

umumnya kurang efektif, sedangkan cara kimia dapat menimbulkan masalah baru 

yaitu timbulnya endapan logam berat (sludge). Alternatif lain  yang lebih 

menguntungkan adalah cara biologi, yaitu dengan aktivitas mikroorganisme yang 

mempunyai efek samping lebih kecil, melalui suatu proses biodegradasi. Cara 

biologi lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan.  

Biodegradasi merupakan proses alami oleh bakteri yang mengkonsumsi 

senyawa organik dan menghasilkan karbondioksida, air, biomassa dan oksidasi 

sebagai hasil lain secara biologi. Bakteri pendegradasi tersebar luas di lingkungan 

alam dan bakteri ini dapat diisolasi juga dari semua tanah kehutanan ladang dan 

rerumputan (Schelegel, 1994). Dari beberapa penelitian sebelumnya, digunakan 

beberapa jenis mikroorganisme yang terbukti mampu mendetoksifikasi senyawa 

logam berat seprti Cr diantaranya adalah: Pseudomnas sp, Escherichia sp, 

Klebsiella sp (Mardiyono, 2005) selain itu ada beberapa jenis kapang yang dapat 

digunakan untuk menghilangkan zat warna tekstil (Astirin dan Winarno, 2000).   

Penelitian ini menggunakan aktifitas Mikroorganisme Efektif BIOEDU 

UNS pada sistem pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS adalah kumpulan strain bakteri yang 

bersifat aerobik penuh dan aerobik fakultatif. Aktivitas enzim dari 
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mikroorganisme ini mampu merombak karbohidrat, protein, lemak, fenol, minyak 

bumi dan selulose Sajidan (2004) dalam Ambarwati (2005). Mikroorganisme ini 

tidak berbahaya, karena diisolasi dari lingkungan alami di sekitar. Sehingga dalam 

penelitian kali ini Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS digunakan sebagai 

pendegradasi bahan pencemar limbah cair industri tekstil sebelum dilepas ke 

lingkungan. Sedangkan untuk mereduksi kadar warna diberikan penamahan isolat 

yang berupa yeast dalam treatment limbah ini. 

Bertolak dari uraian di atas dilakukan penelitian dengan judul 

“OPTIMALISASI MODEL IPAL INDUSTRI TEKSTIL DENGAN 

PEMANFAATAN MIKROORGANISME EFEKTIF BIOEDU UNS”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, dapat 

disusun perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Industri tekstil menghasilkan produk samping berupa limbah 

cair. 

2. Limbah cair yang dihasilkan langsung dibuang ke badan air tanpa melalui 

proses pengolahan limbah. 

3. Pembuangan limbah cair ke badan air dapat mengakibatkan pencemaran air. 

4. Untuk efisisensi dan efektifitas bagi industri dalam pengolahan limbah, maka 

digunakan IPAL dengan pemanfaatan Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS 

sebagai pendegradasi limbah cair. 

C. Pembatasan Masalah 

 

1. Subyek penelitian. 

Beberapa strain mikroorganisme aerob dan aerob fakultatif 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS yang diperoleh dari proses peremajaan 

dalam medium padat dan medium cair LB. 

2. Obyek penelitian. 
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Parameter pencemar meliputi : pH, warna, padatan tersuspensi (TSS), 

kandungan logam (Cu, Cr, Fe), BOD, COD dari limbah cair industri tekstil. 

 

D. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS mampu 

berperan dalam pengolahan limbah cair industri tekstil? 

2. Berapa lamakah aerasi Mikroorganisme Efektif BIOEDU yang paling optimal 

dalam proses pengolahan limbah cair industri tekstil? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui kemampuan Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS dalam 

proses pengolahan limbah cair industri tekstil. 

2. Mengetahui lama aerasi yang paling optimal dalam proses pengolahan limbah 

cair industri tekstil. 

 

F. Manfaat Penelitian 

  

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Memberikan masukan pada pengelola industri tekstil rumah tangga waktu 

aerasi yang optimal dengan pemanfaatan Mikroorganisme Efektif BIOEDU 

UNS dalam proses pengolahan limbah cair industri tekstil dalam  IPAL. 

2. Memberikan informasi pentingnya pengolahan limbah cair industri tekstil 

rumah tangga sebelum pembuangan ke badan air dalam rangka mencegah 

pencemaran yang lebih berat. 
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3. Mendukung penelitian lain yang sejenis untuk membantu pelestarian 

lingkungan. 

 

 

 
 

 
 

 

 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
A. Tinjauan Pustaka 

 
1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

 
a. Pengetian IPAL 

IPAL adalah instalasi yang berfungsi untuk meremidiasi atau 

memperbaiki kualitas air limbah, sehingga air hasil olahan yang dibuang kembali 

ke peraiaran umum tidak berbahaya (Wahyudi, 2003: 18). Dalam penanganan 

kualitas air, pemilihan dan perencanaan sarana untuk pengolahan air limbah perlu 

memperhatikan ciri-ciri: (a) air limbah yang harus diolah, (b) mutu yang harus 

dijaga dalam lingkungan tempat membuang limbah atau dalam upaya penggunaan 

kembali air limbah yang bersangkutan, (c) standar lingkungan yang berlaku atau 

ketentuan untuk pembuangan yang harus dipenuhi masyarakat (Linsley dan 

Franzini, 1991: 53).  

Air limbah dapat  terdiri dari satu atau  lebih parameter pencemar yang 

melampaui ambang batas yang telah ditetapkan.  Kemungkinan di dalamnya 

terdapat minyak, lemak, padatan, alkali, logam berat, bahkan mikroorganisme 

patogen, dan lain-lain, sehingga dalam pengolahannya dibutuhkan kombinasi dari 

beberapa metode dan peralatan. Pada dasarnya pengolahan limbah cair dapat 

dibedakan menjadi  pengolahan menurut tingkatan perlakuan dan karakteristik air 

limbah (Kristanto, 2002: 181).  
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Tujuan utama pengolahan air limbah adalah mengurangi BOD, partikel 

tercampur, serta membunuh organisme patogenik. Selain itu, diperlukan juga 

tambahan pengolahan untuk menghilangkan bahan bahan nutrisi, komponen 

beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasikan agar konsentrasi yang ada 

menjadi rendah. Untuk itu diperlukan pengolahan secara bertahap agar bahan-

bahan tersebut di atas dapat dikurangi antara lain: 1). penyaringan, 2). perajangan, 

3). bak penangkapan pasir, 4). bak penangkap lemak, 5). tangki ekualisasi, 6). 

netralisasi, 7). pengendapan/pengapungan, 8). reaktor lumpur aktif, 9). karbon 

aktif, 10). pengendapan kimiawi, 11). nitrifikasi/denitrifikasi, 12). air striping, 

13). pertukaran ion, 14). saringan pasir, 15). osmosis/elektrodialisis, 16). 

desinfeksi. Perlu diketahui bahwa untuk mengolah air limbah tidak harus 

mengikuti tahap-tahap di atas, akan tetapi perlu diadakan penyesuaian dengan 

kebutuhan yang tersedia (Sugiharto, 1987: 95-96). Secara umum terdapat 

beberapa tahap pengolahan limbah cair, yaitu: (1) pengolahan pendahuluan, (2) 

pengolahan pertama (primary treatment), (3) pengolahan kedua (secondary 

treatment), (4) pengolaha ketiga (tertiary treatment) (Sugiharto, 1987: 95). 

Pengolahan pendahuluan bertujuan untuk memperlancar proses 

selanjutnya, dilakukan dengan cara pengambilan benda-benda terapung dan 

benda-benda mengendap seperti pasir, adapun contoh dalam proses pendahuluan 

meliputi: (a) penyaringan, agar bahan yang berukuran besar dapat tersaring, (b) 

pengendapan dan pemisahan benda-benda kecil, (c) pemisahan endapan  yang 

berupa padatan tersuspensi. 

Pengolahan pertama (primary treatment), bertujuan untuk 

menghilangkan zat padat tercampur melalui pengendapan dan pengapungan. 

Pengendapan adalah kegiatan utama yang dihasilkan dari kondisi yang sangat 

tenang dengan memperlambat aliran. Bahan kimia sepeti gas khlorin dapat 

ditambahkan pada limbah cair yang telah dihilangkan padatan tersuspensinya 

untuk membunuh bakteri penyebab penyakit yang dapat membahayakan 

lingkungan (Sunu, 2001:141). Pengapungan adalah penambahan gelembung gas 

guna meningkatkan daya apung campuran (Sugiharto, 1987: 110) 
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Pengolahan kedua (secondary treatment), pengolahan ini mencangkup 

proses biologis untuk mengurangi bahan-bahan organik melalui mikroorganisme 

yang ada di dalamnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam secondary 

treatment yaitu: proses penambahan oksigen dan proses pertumbuhan bakteri. 

Pengolahan ketiga (tertiary treatment), pengolahan ini dilakukan secara 

khusus sesuai dengan kandungan zat yang terbanyak dalam air limbah, biasanya 

dilaksanakan pada pabrik yang menghasilkan air limbah yang khusus pula 

(Sugiharto, 1987: 97-121). Pengolahan tersier diperlukan ketika pengolahan 

primer dan sekunder belum mampu menghilangkan komponen-komponen organik 

dan anorganik yang terlarut  Pada umumya proses pengolahan tersier seperti:  

absorbsi oleh karbon aktif, pengendapan fosfor dengan menggunakan kapur 

(CaO), elektrodialisis dengan menggunakan listrik dan membran, dan proses 

osmosis berlawanan (Sunu, 2001:145). 

Proses pembuangan air limbah pada umumnya perlu dilakukan 

pengurangan laju alir dan bahan organik. Prinsip yang penting adalah mengurangi 

emisi dan mengembalikan bahan-bahan yang berguna ke dalam sumbernya. IPAL 

yang baik hanya membutuhkan sedikit perawatan, aman dalam pengoprasian, 

hanya memerlukan sedikit biaya dan energi, dan menghasilkan sedikit produk 

sampingan. Instalasi yang rumit tidak selalu merupakan yang terbaik. 

Unit pengolahan air limbah pada umumnya terdiri atas kombinasi 

pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Yang termasuk proses pengolahan fisika 

antara lain dengan pengolahan menggunakan screen, sieves, dan filter, pemisahan 

dengan memanfaatkan gaya gravitasi (sedimentasi), flotasi, adsorbsi, dan 

stripping. Proses pengolahan yang dapat digolongkan secara kimia adalah 

netralisasi, presipitasi, oksidasi, reduksi, dan pertukaran ion. Sedangkan proses 

pengolahan secara biologi adalah proses yang memanfaatkan aktivitas kehidupan 

mikroorganisme untuk mengurangi polutan, contohnya seperti lumpur aktif 

(active sludge) dan kolam oksidasi (Siregar, 2005: 24). 

b. IPAL Industri Tekstil 
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Pengolahan biologi merupakan metode pengolahan air limbah tekstil 

yang akan lebih efektif jika air limbah dicampur dengan air limbah domestik. Jika 

kandungan zat-zat non- biodegradable (surfaktan, sizing agent, dan dyeing) 

tinggi, dalam hal ini diperlukan penambahan proses kimia-fisika (Siregar, 

2005:93) 

Terdapat beberapa tahap dalam proses pengolahan limbah industri 

tekstil, diantaranya: (1). Pretreatment, meliputi : equalisasi, netralisasi, dan 

cooling. Equalisasi adalah unit untuk menyamakan volume dan konsentrasi air 

limbah pabrik tekstil yang menggunakan proses finishing. Netralisasi adalah 

reaksi antara asam dan basa menghasilakan air dan garam. Netralisasi pada 

seluruh air limbah lebih murah dibandingkan dengan netralisasi parsial. Misalnya 

netralisasi limbah basa dapat dilakukan dengan menggunakan CO2, dan asam 

karbonat murni. Cooling adalah proses pendinginan air limbah yang memiliki 

temperatur tinggi. (2) Pengolahan utama meliputi pengolahan biologis dan 

pengendapan secara kimia dan flokulasi. Pada pengolahan biologis pabrik tekstil 

harus memperhitungkan waktu yang cukup karena kandungan zat-zat yang sulit 

diolah bakteri lebih banyak dari pada yang terdapat pada air limbah domestik. 

Selain itu jumlah nutrien juga harus diperhatikan. Pengendapan secara kimiawi 

bertujuan untuk membuat gumpalan-gumpalan yang leih besar dengan 

penambahan bahan-bahan kimia, misalnya Al2SO4, Fe2Cl3, Fe2SO4, dan 

sebagainya. Sedang flokulasi tujuanya adalah membuat gumpalan yang lebih 

besar dari gumpalan yang dibentuk selama koagulasi dengan penambahan 

polimer. (3) post treatment atau proses terakhir yang meliputi: filtrasi, adsorbsi, 

dan oksidasi. Filtrasi akan meningkatkan efisisensi IPAL, pada proses ini 

menggunakan multistage filter yang berupa pasir dan karbon aktif. Dalam 

pengolahan ini, kondisi media yang aerobik perlu harus dipertahankan, oleh 

karena itu diperlukan aerasi sebelum memasuki filter. Pada proses adsorbsi, bahan 

utama yang sering digunakan adalah karbon aktif (Siregar, 2005:96).  

 

2. Limbah Cair Industri Tekstil 
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a. Pengertian Limbah Cair 

Limbah adalah  materi atau komponen yang dapat berupa padatan (solid 

wastes), cair (liquid wastes), atau gas (gaseous wastes) yang dikeluarkan oleh 

suatu proses industri yang memiliki efek samping negatif (Sugiharto, 1987:2). 

Efek samping yang ditimbulkan dari limbah diantaranya: (1) membahayakan 

kesehatan manusia karena merupakan suatu pembawa penyakit (vehicle), (2) 

merugikan dalam segi ekonomi, karena dapat menimbulkan kerusakan pada 

benda, bangunan maupun tanaman dan peternakan, (3) merusak atau membunuh 

kehidupan dalam air seperti ikan dan binatang peliharaan yang lain, (4) merusak 

keindahan, karena bau busuk dan pemandangan yang tidak sedap. 

 Limbah cair adalah suatu hasil dari suatu proses kegiatan manusia 

berupa zat cair. Limbah cair mempunyai karakteristik yang ditentukan oleh 

kegunaan dan asal sumber air (Britton,1994:9).  Menurut Pelczar dan Chan (1988 

:879) mengatakan bahwa air limbah ialah kumpulan air bekas yang telah dipakai 

oleh suatu masyarakat yang terdiri dari: 1). limbah domestik (rumah tangga); 2). 

limbah industri asal-air seperti asam, minyak, minyak pelumas; 3). air tanah, 

permukaan, dan atmosfer yang masuk ke dalam sistem pembuangan. 

Air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga, industri, 

air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya (Sugiharto, 1987:5) dengan 

demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Air yang 

telah digunakan oleh kegitan industri dan teknologi tidak boleh langsung dibuang 

ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Agar air limbah 

mempunyai kualitas yang sama dengan air di lingkungan, maka harus melewati 

proses daur ulang terlebih dahulu agar dapat digunakan organisme lain di 

lingkungan, tanpa menyebabkan pencemaran. Air yang sudah tercemar maka 

dapat merusak kehidupan biologis  prokariot dan eukariot (Wardana,1995: 74).   

Di dalam kegiatan teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak 

boleh langsung dibuang  ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. 

Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama 

dengan kualitas air lingkungan. 

b. Indikator Pencemaran Air 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvi 

Pencemaran air yaitu masuknya mahluk hidup, zat, energi atau 

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

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukannya (Sunu, 2001:97). Sedang menurut Kristanto (2002: 72) 

pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan 

dari kemurniannya. Jadi, air yang tidak tercemar tidak selalu merupakan air 

murni, tetapi merupakan air yang mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam 

jumlah melebihi batas yang telah ditetapkan sehingga air tersebut dapat digunakan 

secara normal untuk keperluan tertentu, misalnya air minum, peternakan, 

perikanan, pertanian, dan industri. 

Pencemaran akan terjadi bila dalam lingkungan hidup manusia, baik 

fisik dan lingkungan sosialnya terdapat suatu bahan dalam konsentrasi yang besar 

(Wardana, 1995: 71). Bahan tersebut dinamakan polutan atau kontaminan. 

Kontaminan  yang mencemari air digolongkan ke dalam tiga kategori: kimiawi, 

fisik dan hayati. Kontaminan-kontaminan tertentu dalam setiap kategori ini dapat 

mempunyai pengaruh nyata terhadap kualitas air (Pelczar dan  Chan,1988 :868). 

Pengujian yang diperlukan untuk menentukan sifat-sifat air sehingga dapat 

diketahui apakah suatu air  terpolusi atau tidak, antara lain: nilai pH, suhu, warna 

bau, rasa, jumlah padatan, nilai BOD/COD, pencemaran mikroorganisme patogen, 

kandungan minyak, kandungan logam  berat, kandungan radioaktif (Sunu, 

2001:110).   

Apabila semua kegiatan industri dan teknologi memperhatikan dan 

melaksanakan pengolahan air limbah industri dan masyarakat umum juga tidak 

membuang limbah secara sembarangan maka masalah pencemaran air sebenarnya 

tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Sunu (2002: 111) indikator pencemaran air 

dapat diketahui dan diamati  baik secara visual maupun pengujian seperti:  

(a).  Perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen. Air dapat bersifat asam atau 

basa, tergantung pada besar kecilnya pH air atau besarnya konsentrasi ion 

hidrogen dalam air. Keasaman yaitu kemampuan untuk menetralkan basa, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvii 

sedangkan kebasaan yaitu suatu kapasitas air untuk menetralkan asam yang 

disebabkan adanya basa atau garam basa yang terdapat di dalam air. 

(b)  Kesadahan, kesadahan air disebabkan oleh ion-ion magnesium atau kalsium 

yang terdapat di air dalam bentuk sulfat, klorida, dan hidrogen karbonat 

yang dapat bereaksi dengan sabun sehingga sabun kurang berbusa. Air 

normal memiliki kesadahan rendah, kesadahan yang tinggi dapat disebabkan 

karena limbah industri atau struktur geologi tanah. 

(c)  Perubahan warna, bau, dan rasa. Warna air pada umumnya dapat dibedakan 

menjadi warna sejati (true color) yang disebabkan oleh bahan-bahan 

terlarut, dan warna semu (apparent color) disebabkan oleh bahan-bahan 

yang terlarut dan tersuspensi. Bau berasal dari limbah industri atau hasil dari 

degradasi oleh mikroba yang hidup di air. Rasa yang kuat menandakan 

bahwa air telah tercemar oleh polutan. 

 (d)  Adanya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Endapan dan koloid yang 

melayang-layang dalam air akan menghalangi masuknya sinar matahari ke 

dalam lapisan air, karena sinar matahari sangat diperlukan oleh 

mikroorganisme untuk melakukan proses fotosintesis.   Dalam Wardana, 

(1995 :78) dikatakan apabila endapan dan koloidal yang terjadi berasal dari 

bahan buangan organik maka mikroorganisme aerobik yang terlarut di 

dalam air akan berkurang sehingga organisme lain yang memerlukan 

oksigen akan terganggu pula.  
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(e)  Mikroorganisme, mikroorganisme yang terdapat di dalam air limbah dapat 

berupa bakteri, jamur, ganggang, protozoa, dan virus. Bila limbah industri 

yang didegradasi cukup banyak maka mikroorganisme juga akan ikut 

berkembang biak yang berpotensi menyebabkan berkembangnya mikroba 

patogen yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit.  

(f)  Oksigen terlarut, oksigen terlarut (dissolved oksigen) atau DO dapat berasal 

dari proses fotosintesis tanaman air dan dari atmosfir yang masuk ke dalam 

air dengan kecepatan tertentu (Kristanto, 2002: 77). Penurunan kadar 

oksigen terlarut di dalam air merupakan indikasi kuat adanya pencemaran 

air, jadi semakin tinggi tingkat pencemaran air, semakin berkurang kadar 

oksigen terlarut dalam air. 

(g) Kandungan nitrat, amoniak, dan phospor. Nitrogen dalam air akan cepat 

berubah menjadi nitrogen organik atau amoniak nitrogen yang dapat terjadi 

dalam proses pengolahan air kotor secara biologis. Amoniak akan digunakan 

oleh bakteri untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat (Sugiharto, 1987: 34). 

Fosfor dalam air terdapat dalam tiga bentuk yaitu fosfor organik, fosfor 

anorganik, dan senyawa organik terlarut. Adanya fosfor dan nitrogen yang 

tinggi dalam air dapat meningkatkan pertumbuhan algae dan tumbuhan air. 

Pengujian yang berhubungan dengan kandungan oksigen dalam air 

dibedakan menjadi dua, yaitu: BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD 

(Chemical Oxygen Demand). BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang 

dibutuhkan oleh organisme hidup untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-

bahan buangan di dalam air (Kristanto, 2002: 87). Dalam pengujian laboratorium, 
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BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh proses respirasi 

mikroba aerob yang terdapat dalam botol BOD yang diinkubasi selama lima hari 

dalam suhu 20◦C (Effendi, 2003: 121). Sedang COD adalah jumlah oksigen yang 

diperlukan  agar limbah organik yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui 

reaksi kimia oleh kalium bikromat (K2Cr2O) sebagai sumber oksigen menjadi gas 

CO2 dan H2O serta sejumlah ion krom (Kristanto, 2002: 125). 

c. Industri Tekstil 

Tekstil sebagai kata benda diartikan sebagai: pakaian, yang dibuat 

dengan cara ditenun atau dirajut, kain dapat juga berarti serat atau benang untuk 

ditenun atau dirajut menjadi pakaian. Proses tekstil secara umum dapat disusun 

menjadi: a). pemintalan benang (pemrosesan bahan baku menjadi benang); b). 

penenunan, perajutan (proses benang menjadi kain tenun dan rajut); c). 

penyempurnaan (proses kimiawi pada kain untuk menghasilkan kain dengan 

karakteristik tertentu); d). garmen (proses pembuatan pakaian). Akhir-akhir ini 

banyak home industri tekstil yang bergerak dalam bidang penyempurnaan 

terutama pada  proses pencapan dan pewarnaan  

Secara garis besar, proses industri pembuatan tekstil dibedakan menjadi 

dua, yaitu proses kering dan basah. Proses kering meliputi pemintalan dari  

benang pada alat pemintal, pelilitan benang pada kumparan (gulungan), 

penenunan pada weaving mill, rajutan, dan produksi non-woven. Sedang pada 

proses basah meliputi: (a) pencucian, bertujuan untuk mengeluarkan kotoran –

kotoran organik dan anorganik yang dapat mengganggu proses-proses 

selanjutnya, bahan yang digunakan misalnya surfaktan. (b) pemrosesan, yaitu 

pemberian bahan-bahan berlapis pada permukaan produk tekstil atau pemindahan 

bahan-bahan dari serat secara kimia, (c) Rinsing, dilakukan setelah salah satu 

proses dilaksanakan, terutama setelah caustic scouring, bleaching, mercerization, 

dan dyeing. Air limbah yang dihasilkan pada proses ini cukup banyak, (d) 

Finishing, meliputi seluruh proses memasukkan atau menambahkan bahan-bahan 
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tertentu pada tekstil sehingga diperoleh kualitas tertentu. Karakteristik kualitas 

meliputi sentuhan, ketahanan lipatan, anti air, penyusutan awal, ketahanan 

terhadap bakteri, ketahanan terhadap api, ketahanan terhadap oli atau minyak, dan 

anti ngengat. Proses finishing dapat berupa proses basah atau proses kering 

(Siregar, 2005: 86). 

Menurut Siregar (2005:87) dipaparkan proses-proses yang penting dalam 

produksi tekstil antara lain: (1) Caustic scouring, yakni proses pemasakan untuk 

memindahkan kotoran dengan penambahan surfaktan, (2) sizing, yakni proses 

yang dilakukan untuk menyiapkan serat sebelum processing dan mencegah 

hancurnya serat. Bahan yang digunakan adalah kanji, polyvinyl alcohol (PVA), 

dan Carboxymetyl Cellulose (CMC), (3) Bleaching, adalah proses pemutihan 

dengan menggunakan hidrogen peroksida, sodium silikat, dan soda kaustik, (4) 

Mercerization, yakni mencelupkan kain ke dalam larutan soda (NaOH 20%-25%) 

bertujuan untuk mengembangkan serat sehingga memperbaiki penampakan, 

kemampuan menyerap warna, dan  kekuatan serat, (5) Dyeing, atau pewarnaan. 

Beberapa bahan kimia yang penting yang digunakan dalam proses ini adalah vat 

dyes, sulfur dyes, reactive dyes, acid dyes, metal complex dyes, dan basic dyes. 

Penggunaan zat warna tergantung pada materi yang akan diwarnai. Zat warna 

yang digunakan untuk mewarnai beberapa jenis bahan ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Beberapa jenis bahan kimia lain yang ditambahkan adalah surfaktan, asam, basa, 

dan garam, (6) Printing. Pada proses ini, catatan-catatan berwarna diletakkan pada 

kain menggunakan roller  atau mesin pencetak dengan screen. Warna-warna 

dilekatkan dengan menggunakan proses penguapan atau cara pengolahan yang 

lain. 

Zat warna adalah senyawa yang dapat dipergunakan pada suatu bahan 

sehingga berwarna, dan warnanya tidak hilang atau melekat pada saat pencucian, 

penggosokan dan sebagainya (Peni, 2002: 11). Menurut Witt (1976) dalam Peni 

(2002) menyatakan bahwa molekul zat warna merupakan gabungan dari zat 

organik yang tidak jenuh, kromofor sebagai pembawa warna dan auksokrom 

sebagai pengikat antara warna dengan serat. 
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Tabel 1. Penggunaan Zat Warna pada Bahan Tekstil dan Proporsinya. 

Bahan Pewarna Bahan Tekstil Prosentase campuran 

Substantive cotton, rayon, silk 5% - 30% 

Vat cotton, rayon 5% – 20% 

Sulfur cotton, rayon, wool 30% - 40% 

Reactive cotton, rayon, wool 5% - 50% 

Disperse PE, PA, PVC, PVA 8% - 20% 

Acid PA, wool, silk 7% - 20% 

Metal complex PA, PVA, wool, silk 2% - 5% 

Basic PAN 2% - 3% 

Keterangan : 

PE  : polyester PVC  : polyvinyl chloride  PAN : polyacrylonitrile 

PA  : polyamide PVA  : polyvinyl acetate (Siregar, 2005: 188). 

 

Pewarnaan dengan zat warna reaktif akan terikat di dalam serat kain, bila 

pada proses pewarnaan ditambah zat fiksasi seperti: soda abu, soda kue, kaustik 

soda. Zat warna untuk proses pencapan berupa suatu campuran berbentuk pasta 

atau larutan kental yang terdiri dari: zat warna, pengental, dan obat pembantu dari 

soda kaustik untuk menguatkan warna (Peni, 2002: 15). 
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(d) Limbah Industri Tekstil 

Limbah tekstil merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses, antara 

lain: a). pemasakan, tujuannya untuk menambahkan zat pengotor pada serat, yang 

dilakukan dengan penambahan surfaktan berupa bahan organik yang sukar 

diuraikan oleh mikroorganisme, b). pengkanjian, untuk melindungi serat dari 

kerusakan, bahan yang digunakan kanji pati, seperti polivinil alcohol (PVA), 

karboksimetil cellulosa (CMC), enzim, asam.  Pada proses penghilangan kanji  

biasanya memberikan Biological Oxygen Demand (BOD) paling tinggi dibanding 

dengan proses-proses lain, karena kandungan bahan organik dalam limbah 

tersebut sangat banyak. c). pengelantangan, dilakukan dengan penambahan bahan 

kimia seperti hidrogen peroksida, hipoklorit, NaOH, natrium silikat yang dapat 

meracuni biota perairan. d). maserasi, tujuannya untuk memperbaiki kenampakan, 

kekuatan dan daya serap kain terhadap zat warna  dengan direndam dalam  larutan 

campuran minyak nabati, NaOH dan Na2CO3. e). pewarnaan, limbah hasil 

pewarnaan pada industri tekstil mengandung komponen diantaranya sisa zat 

warna (dry stuff), garam (glauber salt), caustic soda, dan bahan-bahan aditif 

seperti urea, sodium, alginate, sodium bicarbonate, serta air (sisa pewarnaan dan 

pencucian). Kurang lebih 24% dari zat warna, 68% dari garam-garam yang 

digunakan pada proses pewarnaan lolos sebagai limbah. Contoh zat warna antara 

lain senyawa-senyawa krom, seperti: Nedlan Blue (0,0 dihidroksiazo), CrCl3, 

K2CrO7, sebagai penguat yaitu: Cr(NO3)3, PbCrO4, CrCl (Suharti, 1999). f). 

pencucian, digunakan detergent katonik, sehingga mengandung  semua sisa bahan 

pewarna dan bahan pembantu akan mengandung sisa detergent.  

Menurut Astirin dan Winarno (2000:8) menyatakan bahwa bentuk 

pencemar lain pada industri batik berupa fenol yang berasal dari lilin atau malam 

serta penggunaan bahan pembantu seperti minyak tanah. Meskipun kadar fenol 

sangat rendah namun dapat mengganggu aktifitas mikrobia, seperti yang 

dikatakan Udianto (1986) dalam Astirin dan Winarno (2000) bahawa fenol dapat 

bersifat toksik pada kehidupan biologi tingkat rendah. 
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Zat aditif  yang digunakan dalam pewarnaan umumnya diminimalkan 

dengan cara fisis berupa koagulasi dan penyaringan, namun warna limbahnya 

secara fisis hampir tidak dapat dihilangkan, hal ini disebabkan zat warna 

mengandung gugus-gugus kromofor yang sangat stabil.  (Gambar 1). Gugus-

gugus ini juga menyebabkan limbah cair industri tekstil hasil pengolahan yang 

sudah jernih menjadi berwarna kembali setelah kurang lebih 5 menit kontak 

dengan udara (teroksidasi). Di samping sulit diuraikan,bahan aditif zat warna juga 

dapat bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker (Atmaji,dkk, 2002: 9) 

 

          

 

Gambar 1. Gugus-gugus Kromofor Zat Warna (Atmaji, dkk, 2002:9). 

Limbah yang dihasilkan industri tekstil kebanyakan merupakan limbah 

cair yang berwarna yang sukar dihilangkan, terutama yang berasal dari proses 

pencelupan. Limbah cair industri tekstil yang berwarna juga mengandung logam 

berat misalnya Cr, Cu, Pb, Mn, Zn, Cd (Mahida, 1984).  Pada dasarnya zat warna 

adalah racun bagi tubuh manusia terutama zat warna sintetik, yang banyak 

digunakan dalam industri tekstil.  

 

1).   Krom (Cr) 

Logam Cr berasal dari zat warna jenis direct yang banyak dipakai di 

sebagian besar industri tekstil di wilayah Surakarta (dalam senyawa CrCl3, 

K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu pengikat zat warna, Cr(NO3)3, dan 

PbCrO4 (Suharty, 1999). Persenyawaan yang dibentuk dengan menggunakan 

logam Cr banyak digunakan dala bidang perindustrian, salah satunya untuk 

pembuatan zat warna kuning (Palar, 1994: 141).  Terdapatnya logam krom dalam 

perairan perlu diwaspadai karena tingkat keracunannya yang sangat tinggi dalam 

seluruh aspek kehidupan. Menurut Soeparman dan Soeparmin (2002) Cr dapat 

menyebabkan kanker pada kulit dan alat pernafasan bila kandungan Cr dalam air 
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C 
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lebih dari 0,005 mg/l. Garam khromit dan khromat mengakibatkan iritasi pada 

jaringan luar tubuh manusia. Daya racun yang dimiliki oleh logam krom 

ditentukan oleh valensi ionnya. Ion Cr (VI) merupakan bentuk logam logam krom 

yang paling banyak dipelajari sifat racunnya bila dibandingkan dengan ion-ion 

Cr(II) dan Cr(III). Krom dengan senyawa valensi enam lebih berbahaya bila 

dibandingkan dengan krom yang bervalensi tiga (Sugiharto, 1987: 47) 

2)  .Tembaga (Cu) 

Logam Cu juga banyak digunakan dalam pewarnaan industri tekstil 

terutama turunan senyawa-senyawa karbonat dan senyawa-senyawa dalam bentuk 

(C4H6CuO4), (Cl2Cu), (Cu(OH)2), (Cu(NO3)2), (CuSO4), dan (CuCrO4) (Supriati, 

2004:26). Turunan senyawa-senyawa Cu karbonat, banyak digunakan sebagai 

pigmen, pewarna kuning, insektisida, dan fungisida (Palar, 1994: 64). Senyawa-

senyawa yang dibentuk oleh logam Cu mempunyai bilangan valensi +1 dan +2. 

Logam berat Cu digolongkan ke dalam logam berat esensial yang artinya 

meskipun Cu merupakan logam berat beracun, tapi juga dibutuhkan oleh tubuh 

meski dalam jumlah yang sedikit. Toksisitas yang dimilki oleh Cu baru bekerja 

dan memperlihatkan pengaruhnya bila logam ini telah masuk ke dalam tubuh 

organisme dalam jumlah besar atau melebihi nilai toleransi organisme terkait. 

Biota perairan sangat peka terhadap kelebihan Cu dalam badan air 

tempat hidupnya. Konsentrasi Cu terlarut yang mencapai 0,01 mg/l akan 

mengakibatkan kematian bagi fitoplankton. Kematian tersebut disebabkan daya 

racun Cu telah menghambat aktifitas enzim dalam pembelahan sel fitoplankton. 

Pada manusia keracunan Cu dapat mengakibatkan gangguan pernafasan, 

kerusakan otak, dan keracunan akut (Palar, 1994:69).  

3).   Besi (Fe) 

Logam Fe juga banyak digunakan dalam proses pewarnaan tekstil, bahan 

celupan, industri kimia dalam bentuk senyawa (FeSO4.7H2O), (FeCl3), Fe(NO3)3, 

dan (FeCl2) (Supriati, 2004: 26). Besi ditemukan dalam bentuk kation ferro (Fe2+) 

dan ferri (Fe3+). Pada perairan alami dengan pH sekitar 7 dan kadar oksigen yang 

terlarut cukup, ion ferro yang mudah larut dapat dioksidasi menjadi ferri, dengan 
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melepaskan elektron. Sebaliknya, reduksi ferri menjadi ferro terjadi penangkapan 

elektron. Proses oksidasi dan reduksi ini tidak dipengaruhi oleh kadar oksigen dan 

hidrogen (Effendi, 2003: 162).  

Kadar besi pada perairan alami berkisar antara 0,005 – 0,2 mg/L. Bila 

kadar besi melebihi 1,0 mg/L dianggap berbahaya bagi kehidupan 

mikroorganisme akuatik, juga mengakibatkan karat pada peralatan logam, dan 

warna merah pada porselin, bak mandi, pipa air. Pada tumbuhan besi bersifat 

esensial dan sangat dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk penyusunan sitokrom 

dan klorofil.  

 

3. Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS 

a. Pengertian Mikroorganisme 

Menurut Dwidjoseputro (1998: 5) mikroorganisme adalah semua makluk 

yang berukuran beberapa mikron atau lebih kecil lagi dari satu mikron. Jadi yang 

termasuk golongan ini adalah bakteri, cendawan tingkat rendah, ragi yang 

menurut sistematik masuk bangsa jamur juga, ganggang yang bersahaja, hewan 

bersel satu atau protozoa, virus yang hanya nampak oleh mikroskop elektron, dan 

oleh karenanya dikatakan makhluk ultra-mikroskopik.  

Semua mikroorganisme bereproduksi sendiri, tanpa bantuan organisme 

lain, tidak sepeti virus.  Mikrooganisme mungkin mengisi hampir setiap tempat di 

struktur anatomi.  Yang termasuk golongan ini adalah bakteri, cendawan (fungi) 

kapang, ganggang bersel satu, hewan bersel satu (protozoa) dan virus.  Pemberian 

nama mikroorganisme menunjuk pada wujud jasad yang amat kecil dan sesuai 

dengan isi arti dari sebutan protista (Schlegel.1994:2).  

Semua mikroorganisme memerlukan kondisi lingkungan tertentu untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga terdapat variasi persyaratan 

pertumbuhan untuk spesies yang berbeda. Namun masih dapat dikelompokkan 

atas enam keperluan dasar bagi pertumbuhan dan untuk menunjukkan variasi 

individual yaitu: 1) Waktu, 2) Makanan, 3) Kelembaban, 4) Suhu, 5) Oksigen, 6) 

pH. 
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Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi 

pertumbuhannya. Pada kondisi optimal hampir semua bakteri memperbanyak diri 

dengan pembelahan biner setiap 20 menit (Sherrington, 1981: 244).  Selang waktu  

yang dibutuhkan bagi sel untuk membelah diri atau untuk populasi menjadi dua 

kali lipat disebut sebagai waktu generasi (Pelczar dan Chan, 1986: 149). 

Penelitian tentang siklus kehidupan suatu koloni bakteri (sejumlah besar bakteri 

yang saling mengelompok) diketahui bahwa jika bakteri ditempatkan pada 

medium yang baru, tidak akan ada perbanyakan selama 30 menit. Selama fase lag 

sel melakukan metabolisme dengan cepat, tetapi aktifitas ini hanya menyebabkan 

sedikit kenaikan ukuran sel, bukan untuk peningkatkan jumlah sel. Sel akan 

memperbanyak diri dengan cepat tergantung pada organisme dan kondisi 

lingkungan (Sherrington, 1981: 245).   

Pelczar dan Chan (1986: 150) menjelaskan pertumbuhan mikroba dalam 

suatu medium yang menggambarkan hubungan waktu dan populasi mikroba 

seperti terlihat pada Gambar 2 

 

Semua mikroorganisme memerlukan nutrien yang akan menyediakan: a) 

energi, biasanya diperoleh dari substansi yang mengandung karbon, b) nitrogen 

untuk sintesis protein, c) vitamin dan yang berkaitan dengan faktor pertumbuhan, 

dan d) mineral (Sherrington, 1981: 246). 

Ada dua jenis nutrisi dasar, yaitu nutrisi heterotropik dan nutrisi 

autotropik, sedangkan organismenya dapat bersifat heterotrofik atau autotrofik. 

A 

B 

C 

D 

Waktu, jam 

ket : 
A= Fase lamban 
B= Fase logaritmik 
C= Fase statis 
D= fase kematian 

Gambar 2 Fase-fase Petumbuhan Bakteri (Pelczar dan Chan,   
1987:150). 

populasi 
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Organisme heterotrofik mirip dengan hewan karena mereka memerlukan substansi 

organik komplek, seperti protein dan karbohidrat untuk makanannya. Semua 

jamur dan khamir serta beberapa bakteri, termasuk hampir semua patogen, adalah 

bersifat heterotrofik. Organisme autotrofik mirip dengan tumbuhan, karena 

organisme itu mampu mempergunakan substansi anorganik sederhana sebagai 

makanannya. Ada banyak bakteri bersifat autotrofik sehingga hanya sedikit 

substansi yang tidak bisa mengalami biodegradasi, dalam arti tidak dapat dipecah 

oleh suatu spesies bakteri. Bakteri autotrofik memperoleh energi melalui dua cara: 

a) bakteri kemosintetik seperti bakteri nitrifikasi memperoleh energi dengan 

mengoksidasi senyawa anorganik. Spesies Nitrosomonas mengubah garam 

amonium menjadi nitrit dan spesies Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat, b) 

bakteri fotosintetik memiliki pigmen yang erat kaitannya dengan klorofil yang 

dijumpai pada tumbuhan dan oleh karenanya dapat mempergunakan energi 

matahari. Energi ini dipergunakan untuk mensintesis substansi organik kompleks 

dan senyawa sederhana seperti air dan karbon dioksida. 

Tiap-tiap mikroorganisme memiliki: (1) suhu pertumbuhan maksimal; 

(2) suhu pertumbuhan minimal; (3) suhu pertumbuhan optimal, yaitu suhu yang 

memberikan pertumbuhan terbalik dan perbanyakan diri tercepat. Suhu optimal 

biasanya lebih dekat ke suhu maksimal daripada suhu minimal 

Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mokroorganisme. Bakteri diklasifikasikan menjadi empat kelompok menurut 

keperluan oksigennya: (1) aerob obligat, hanya dapat tumbuh jika terdapat 

persediaan oksigen yang banyak; (2) aerob fakultatif, tumbuh dengan baik jika 

oksigen cukup tapi juga dapat tumbuh secara anaerob; (3) anaerob obligat, hanya 

dapat tumbuh jika ada oksigen; (4) anaerob fakultatif, tumbuh sangat baik jika 

tidak ada oksigen tetapi mereka juga dapat tumbuh secara aerob. 

Hampir semua mikroorganisme tumbuh baik jika pH pangan antara 6,6 

dan 7,5 (netral). Tidak ada bakteri yang tumbuh jika pH dibawah 3,5. (Gaman dan 

Sherrinton, 1993: 244). pH optimum pertumbuhan bagi kebanyakan bakteri 

terletak antara 6,5 dan 7,5. Namun beberapa species dapat tumbuh pada keadaan 

sangat masam, atau sangat alkali. Bila bakteri dikultivasi di dalam suatu media 
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yang mula-mula disesuaikan pH-nya, maka mungkin sekali pH ini akan berubah 

akibat adanya senyawa-senyawa asam atau basa yang dihasilkan selama 

pertumbuhan. Pergeseran pH ini dapat sedemikian besar sehingga menghambat 

pertumbuhan seterusnya ini (Jawetz dkk, 1996: 9). 

 

b. Pengertian Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS 

Mikroorganisme Efektif merupakan kultur campuran berbagai jenis 

mikroorganisme yang bermanfaat (bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, ragi, 

aktinomicetes, dan jamur peragian) yang dapat dimanfaatkan sebagai inokulan 

untuk meningkatkan keragaman  mikrobia tanah. Pemanfaatan EM dapat 

memperbaiki kesehatan dan kualitas tanah, dan selanjutnya memperbaiki 

pertumbuhan dan hasil tanaman. EM merupakan kultur campuran berbagai jenis 

mikrobia yang berasal dari lingkungan alami. Kultur EM mengandung 

mikroorganisme yang secara genetika bersifat asli tidak dimodifikasi. 

Pemanfaatan EM dapat dilaksanakan melalui 4 cara, yaitu: 1) sebagai larutan stok 

EM1, 2) larutan EM5, 3) bokashi EM, dan 4) ekstrak tanaman yang difermentasi 

dengan EM (Sutanto, 2003: 85). 

Teknologi mikroorganisme efektif adalah suatu kultur campuran 

berbagai mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. 

Mikroorganisme efektif diaplikasikan sebagai inokulan untuk meningkatkan 

keragaman dan populasi mikroorganisme dalam tanah. Kultur mikroorganisme 

efektif tidak mengandung mikroorganisme yang secara genetis telah dimodifikasi, 

melainkan campuran berbagai spesies mikroba yang terdapat  dalam lingkungan  

alami. 

Mikroorganisme efektif BIOEDU UNS merupakan kumpulan strain 

bakteri yang bersifat aerobik obligat dan aerobik fakultatif. Jadi mikroorganisme 

ini mampu tumbuh dengan baik jika oksigen cukup, tetapi juga dapat tumbuh 

secara anaerob(Sherrington, 1981: 249). Menurut Sajidan (2004) dalam 

Ambarwati (2005: 3) aktivitas enzimatis dari Mikroorganisme Efektif BIO EDU 
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UNS mampu merombak karbohidrat, protein, lemak, fenol, minyak bumi dan 

selulosa. 

c. Peran Mikroorganisme dalam Pengolahan Limbah 

Air limbah dibuang ke alam, baik ke tanah maupun ke badan air akan 

mengalami proses dekomposisi secara alami yang dilakukan oleh mikroorganisme 

baik organik yang terdapat air limbah dapat menjadi bahan yang stabil dan 

diterima oleh lingkungan. Namun alam memiliki keterbatasan dalam melakukan 

proses tesebut apabila jumlah limbah yang dibuang melebihi kemampuannya atau 

daya dukungnya. Proses dekomposisi air limbah diuraikan sebagai berikut: 1). 

secara anaerobik, dan 2). aerobik (Sunu, 2001: 156).  

Pengolahan secara anaerobik terjadi bilamana bahan organik akan 

dirombak oleh bakteri anaerob menjadi senyawa organik sederhana seperti : 

karbon dioksida atau CO2, metan atau CH4, Hidrogen sulfida atau H2S, Amonia 

atau NH3 (Gambar.3) Unsur-unsur ini menyebabkan bau busuk yang cukup 

menyengat (Hadiharja, 1997: 69). Bau disebabkan karena adanya peruraian secara 

anaerob oleh organisme, yang terjadi karena kurang atau tidak adanya oksigen, 

mengingat sebelum limbah cair dibuang ke lingkungan, limbah diendapkan lebih 

dahulu dalam kolam pengendapan selama kurang lebih satu bulan (Astirin dan 

Winarno,2000:8). Dalam proses ini air limbah menjadi keruh, kotor, berbau 

busuk, serta terjadi pengendapan lumpur cukup besar. Proses perombakannya 

berjalan dalam waktu yang cukup lama.  

 

Gambar 3. Oksidasi Anaerob (Effendi, 2003: 118). 

 
 
 
Bahan Organik + Bakteri  

Sel Baru 

Alkohol + bakteri 
dan asam 

Sel Baru 

CH4, H2S, 
NH3, CO2, 
dan H2O  
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Pengolahan secara aerobik, dimana bahan organik terlarut akan 

dirombak oleh bateri aerob dan fakultatif menjadi energi, gas, bakteri baru dan 

bahan buangan akhir yang stabil seperti: karbon dioksida (CO2), nitrat (NO3), 

sulfat (SO4), dan senyawa organik stabil (Hadiharja, 1997: 69). Pengolahan ini 

akan berlangsung jika tersedia cukup oksigen (Gambar 4). Bentuk 

mikroorganisme dalam air limbah yang diolah secara aerobik dapat dibedakan 

dalam dua metode, seperti: metode lumpur aktif dan metode pengolahan biofilm 

(Sunu, 2001: 157). 

 

Gambar 4. Oksidasi Aerob (Effendi, 2003: 118). 

 

Mikroorganisme menggunakan limbah untuk mensintesis bahan selular 

baru dan menyediakan  energi untuk sintesis (Gambar 5). Organisme juga dapat 

menggunakan suplai makanan yang sebelumnya sudah terakumulasi secara 

internal atau endogenes.   

 

 

 

 

Gambar 5. Penggunaan Limbah untuk Sintesis Energi (Jennie, 1990: 37). 

 

Bila pertumbuhan terhenti, mikroorganisme mati dan lisis melepaskan 

nutrien dari protoplasmanya untuk digunakan oleh sel-sel yang masih hidup dalam 

suatu proses respirasi seluler autoksidatif atau endogenes seperti pada Gambar 6. 

 

 
Bahan Organik + Bakteri + Oksigen  
 

Sel baru 

CO2, NH3, H2O 

Limbah yang dapat dimetabolisme dan 
mengandung energi + Mikroorganisme 

Produk akhir + 
 lebih banyak 
mikroorganisme. 
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Gambar 6.  Proses Penggunaan Nutrien pada Mikroorganisme (Jennie, 

1990: 37). 
 

Adanya bahan limbah, metabolisme mikroba akan berlangsung 

memproduksi sel-sel baru dan energi dan padatan mikroba akan meningkat. Bila 

tidak ada makanan, respirasi endogenes akan berlangsung lebih banyak dan akan 

terjadi pengurangan padatan oleh mikroba (Jennie,1990: 37). 

 Menurut Chatib (1986) dalam Astirin dan Winarno (2000) menyatakan  

bahwa bakteri mempunyai kemampuan untuk melakukan sintesis sel baru dalam 

limbah yang mengandung senyawa organik yang kompleks. Sebagian dari zat 

organik digunakan untuk membuat protoplasma, sebagian lagi menjadi senyawa-

senyawa berenergi rendah. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair 

tekstil maupun limbah domestik dengan memanfaatkan mikroorganisme dan 

aerasi dalam IPAL maupun skala laboratorium telah banyak dilakukan 

sebelumnya. 

a. Romayanto (2005) tentang pengolahan limbah domestik dengan aerasi dan 

penambahan bakteri Pseudomonas putida. Penelitian ini membandingkan 

efektifitas pengolahan limbah dalam IPAL Kedung Tungkul Mojosongo 

dengan pengolahan menggunakan bioreaktor yang divariasikan dengan lama 

waktu aerasi dan dosis penambahan bakteri Pseudomonas putida. Parameter 

yang diukur meliputi: pH, BOD, TSS, dan minyak lemak. 

 Didapatkan hasil yang paling baik pada penurunan BOD sebesar 89,19% dan 

minyak lemak sebesar 93,18% pada perlakuan dengan menggunakan 

bioreaktor dengan aerasi oksigen sebanyak 2 l/menit selam 216 jam dan 

penambahan Pseudomonas putida 10%. Sedang untuk penurunan kadar TSS 

Mikroorganisme produk akhir + lebih sedikit mikroorganisme. 
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sebesar 90,77% terjadi pada bioreaktor dengan lama aerasi 216 jam dan 

penambahan Pseudomona putida 5%. 

b. Mardiyono (2005) tentang reduksi Cr(VI) limbah cair industri tekstil oleh 

bakteri Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, dan Klebsiella 

pneumonia. Dengan hasil penelitiannya terjadi perubahan warna karena 

aktifitas mikroorganisme dan penurunan BOD, COD sebesar 40%. TSS 

sebesar 1%, dan pengurangan kadar logam berat Cr yang terkandung dalam 

zat warna limbah tekstil. 

c. Harini dan Astirin (2001) tentang efektifitas pengurangan kadar warna 

Limbah cair industri batik dengan ekstrak khamir (Saccaromyces sp). 

Penelitian ini dilakukan dengan penambahan ekstrak khamir yang diaerasi dan 

tanpa aerasi. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan kadar BOD, 

COD dan perubahan absorbansi warna. 

 

C. Kerangka Berpikir 
 

Limbah cair industri tekstil yang mengandung berbagai macam bahan 

kimia akan menimbulkan pencemaran lingkungan bila tidak diolah sebelum 

dibuang. Bertitik tolak dari kesadaran akan arti penting untuk menjaga kelestarian 

lingkungan, maka pengolahan limbah cair industri tekstil sangat diperlukan. Salah 

satu macam pengolahan limbah adalah secara biologi yang melibatkan 

Mikroorganisme efektif BIO EDU UNS sebagai pendegradasi bahan buangan dari 

kegiatan industri sebelum dibuang ke air lingkungan. 

Industri tekstil mengandung beberapa bahan pencemar yang berasal dari 

proses pengkanjian, pewarnaan, pencucian, pengecapan dan penyempurnaan yang 

berupa kanji, asam, NaOH, Na2CO3, minyak nabati, alkali, natrium nitrit, fenol, 

hidrokarbon dan zat warna yang mengandung senyawa krom, tembaga dan besi 

harus direduksi supaya tidak berbahaya bagi lingkungan dan organisme lain. 

Penanganan limbah dilakukan pada seperangkat model IPAL dengan 

penambahan Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS 2,5% dari volume limbah. 

Kemudian diaerasi selama 0 jam, 4 jam, 8 jam, dan 12 jam. Setelah melewati 
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proses aerasi, untuk setiap perlakuan lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 48 

jam. Dari hasil pengamatan perubahan warna  yang terbaik kemudian dilakukan 

uji TSS, kandungan logam (Cu,Cr,Fe), COD, dan BOD melalui uji  laboratorium. 

Analisa dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian sebelum dan sesudah 

perlakuan dengan standar baku mutu air  limbah industri  berdasarkan Peraturan 

Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tanggal 30 Juli 2004. 

Berdasarkan  kerangka berpikir di atas dapat dibuat skema berpikir seperti pada 

Gambar 7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Skema Kerangka Berpikir 

Limbah cair industri  tekstil 

IPAL 

Aerasi 0 jam, 4 jam,  8 jam, 12 jam 

Inkubasi 48 jam 

Uji pH, warna,  TSS, 
kandungan logam (Cu, 
Cr, Fe), COD, dan 
BOD 

Kultur EM 
Bio-Edu 
2,5% 

Standar Baku Mutu Air 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disusun 

paradigma penelitian seperti pada Gambar 8. 

 

 

 

Gambar 8. Paradigma Penelitian 

Keterangan: 
X  = Limbah cair industri tekstil dengan penambahan Mikroorganisme 

Efektif     BIO EDU UNS. 
Y1 =  Aerasi 0 jam 
Y2  =  Aerasi 4 jam 
Y3  =  Aerasi 8 jam 

X 

Y1 

Y4 

Y3 

Y2 

XY1 

XY2 

XY3 

XY4 
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Y4  =  Aerasi 12 jam 
XY1  =  Hasil pengolahan limbah cair industri tekstil dengan waktu aerasi 0  

jam 
XY2  =  Hasil pengolahan limbah cair industri tekstil dengan waktu aerasi 4 

jam 
XY3  =  Hasil pengolahan limbah cair industri tekstil dengan waktu aerasi 8 

jam 
XY4  =  Hasil pengolahan limbah cair industri tekstil dengan waktu aerasi 12 

jam 
 
 

 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Pekerjaan yang berkaitan dengan peremajaan dan perbanyakan 

Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi 

Program Biologi P. MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Begitu juga tempat aplikasi Mikroorganisme Efektif 

BIO EDU UNS dalam model IPAL industri tekstil dilakukan di laboratorium 

Program Biologi P. MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

Pengujian parameter pencemar berupa TSS, COD, dan kandungan logam 

(Cr, Cu, dan Fe) dilaksanakan di Laboratorium Balai Pengujian Konstruksi dan 

Lingkungan (BPKL) Yogyakarta, sedangkan pengujian parameter BOD 

dilaksanakan di laboratorium Program Biologi P. MIPA Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

2. Waktu Penelitian 
a. Tahap Persiapan 
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Tahap ini meliputi penyusunan proposal, seminar proposal, persiapan 

alat dan bahan dilaksanakan pada bulan Januari-April 2006. 

b. Tahap Penelitian 

Tahap ini meliputi semua kegiatan eksperimen, pengukuran  

parameter, dan pengambilan data penelitian, yang dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juli 2006. 

c. Tahap Analisis Data dan Penulisan 

Tahap ini merupakan tahap analisis data hasil percobaan, dan 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan, yang dilaksanakan pada bulan Juli-

Agustus 2006. 

 

B. Metode penelitian 

 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif eksploratif 

yang dilaksanakan di laboratorium.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
Agar hasil penelitian ini dapat dibandingkan secara kualitatif antara inlet 

dan outlet maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah 

tekstil hasil simulasi dengan campuran zat warna merah merek Red 8 P 6 gr, soda 

kue (NaOH) 4 gr, dan alginate 3.5 gr dilarutkan dalam  1 liter air panas kemudian 

diencerkan dalam 30 liter air yang akan dimasukkan ke dalam model IPAL 

melalui corong pipa inlet. 

2. Sampel 

Air limbah yang sudah mengalami pengolahan dalam model IPAL 

selama + 48 jam yang keluar dari pipa outlet ditampung dan diambil sebagai 

sampel sebanyak 1 liter untuk keperluan uji parameter meliputi warna, pH, TSS, 

COD, BOD, logam Cu, Cr, dan Fe.  

D. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hasil yang didapat dari pengukuran parameter pH, warna, TSS, BOD, COD, 

logam Cr, Cu, dan Fe secara deskriptif kualitatif. 

Variabel penelitian:  

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lama waktu aerasi limbah 0 

jam, 4 jam, 8 jam, dan 12 jam ketika berada dalam bak aerasi setelah penambahan 

mikroorganisme. 

 

 

2.  Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas air limbah hasil 

pengolahan dalam model IPAL dengan parameter: 1) pH, 2) warna, 3) TSS, 4) 

COD, 5) BOD, 6) logam Cr, 7) logam Cu, dan 8) logam Fe. 

 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1). Seperangkat 

alat peremajaan bakteri (autoklaf, timbangan analitik, Erlenmeyer 100 ml, cawan 

petri, tabung reaksi, gelas ukur, gelas beker, jarum ose, inkubator, magnetic 

stirrer, bunsen, pipet mikro, dan tip steril), 2) Seperangkat alat IPAL, 3) aerator, 

4) seperangkat alat pengambilan sampel (botol dan ember), 5) seperangkat alat 

pengukur pH (pH meter, botol flakon, gelas beker, botol plastik), 6) Seperangkat 

alat pengukur BOD (botol BOD, erlenmeyer 500 ml,  buret, statif, gelas beker 100 

ml, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 5 ml, gelas ukur 100 ml, labu ukur 1 lt, pipet 

ukur 1 ml, pipet ukur 5 ml, pipet tetes, jerigen, aerator), 7) seperangkat alat ukur 

TSS (kertas saring whatman No.1, corong, Erlenmeyer hisap, oven, desikator, 

timbangan analitik), 8) seperangkat alat pengukur kadar logam berat (set alat 

AAS, lampu katoda cekung, Erlenmeyer 100 ml)  
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2. Bahan 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

aquadest, trypton, yeast ekstrak, agar putih, tepung gaplek, pewarna merk Red 8P, 

soda kue, alginate, alkohol, kapas, karet gelang, alumunium foil, kertas label, 

plastik tahan panas, dan Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS, larutan buffer 

phosphate, larutan pengencer (FeCl3, CaCl2, dan MgSO4 ), larutan MnSO4.H2O, 

larutan alkali yodida azida, larutan amilum,H2SO4, larutan sodium tiosulfat 0,025 

N, larutan K2Cr2O7 0,025 N, larutan HNO3. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan eksperimen  laboratoris. 

1. Sterilisasi dan Pembuatan Media 

Proses ini diawali dengan pembuatan medium padat (LB) dimana: 3 gr 

tripton, 1,5 gr yeast ekstrak, 1,5 gr NaCl, dan 4,5 gr agar ditambahkan aquades 

200 ml kemudian campuran tersebut diaduk sampai homogen, erlenmeyer ditutup 

dengan kertas alumunium, setelah itu medium disterilisasi dengan sterilisator  uap 

atau autoclaf, pada 121°C selama 15 menit (Hadiutomo, 1993: 51) setelah 

disterilisasikan medium dituangkan dalam 18 cawan petri. 

Selain medium padat, juga disiapkan medium cair dengan cara: 2 gr 

tripton, 1 gr yeast ekstrak, 1 gr NaCl dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan 

ditambah 200 ml aquades, campuran tersebut diaduk sampai homogen, kemudian 

dimasukkan ke dalam 18 tabung reaksi dengan ukuran masing-masing 10 ml, 

untuk mengurangi kontaminasi ditutup dengan menggunakan kertas alumunium, 

medium disterilisasi dengan sterilisator uap atau autoklaf pada 121°C selama 15 

menit. (Hadiutomo,1993: 51). 

 

2. Penghitungan Jumlah Bakteri 

Masing-masing strain BIO EDU UNS yang terdapat dalam ependof 

diinokulasikan sebanyak 2 ose ke dalam tabung reaksi berisi 10 ml medium cair 
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LB, kemudian diinkubasi dalam suhu 37 0 C selama 16 jam. Setelah selesai 

inkubasi, dilakukan pengenceran bertingkat 10-1, 10-2,10-3, 10-4, 10-5, 10-6, dan   

10-7, kemudian untuk pengenceran 10-7 dipipet secara aseptis sebanyak 0,1 ml 

menggunakan pipet mikro dan dimasukkan ke dalam cawan petri secara aseptis, 

lalu dituangkan dalam medium padat LB yang sudah disiapkan dengan metode 

cawan tuang secara aseptis, lalu diratakan dengan menggunakan segitiga perata 

dengan gerakan seperti angka delapan, kemudian didiamkan hingga padat 

selanjutnya diinkubasi dalam suhu 370 selam 24 jam dengan posisi terbalik. 

Koloni bakteri yang terbentuk dihitung dengan menggunakan metode cawan 

hitung (Hadioetaomo,1993). Jumlah bakteri masing-masing strain BIO EDU UNS 

yang didapatkan mencapai 108 sel/ml. Hasil penghitungan jumlah koloni 

dimasukkan ke rumus massa sel. 

Rumus Massa Sel  = jumlah koloni x _________1000 ml_________ x 107 sel/ml. 

                                               

 

3. Peremajaan dan Perbanyakan Bakteri 

Biakan masing-masing  bakteri yang telah diinokulasikan ke dalam10 ml 

medium LB cair dan diinkubasi dalam suhu 370 C selam 16 jam. Dari meduim LB 

cair dilakukan sterak sebanyak 1 ose pada medium agar cawan yang telah 

disiapkan dengan cara aseptis, kemudian diinkubasi dalam suhu 370 C selama 24 

jam, biakan murni ini dijadikan sebagai kultur kerja. Untuk perbanyakan strain, 

biakan bakteri diambil dari kultur kerja secara aseptis sebanyak 1 ose dan 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi 100 ml medium LB cair, kemudian 

diinkubasi dalam suhu 370 C selama 16 jam.  

 

4. Pembuatan Media Carrier Tapioka 

Disiapkan tapioka dengan gilingan kasar (tepung gaplek) sebanyak 1000 

gr yang telah disterilkan dengan autoklaf agar mikroorganisme lain yang terdapat 

di dalamnya mati. Tepung gaplek steril dituangi dengan campuran 9 strain 

mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS sebanyak 500 ml, dicampur rata, dan 

ditunggu hingga mengering selam 1 jam sehingga konsentrasi Mikroorganisme 

Volume pengambilan (0,1 ml) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 l 

Efektif BIO EDU UNS dalam media carrier gaplek menjadi 104 - 105 sel/ml. 

Setelah kering campuran gaplek dan Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS 

diinokulasikan ke dalam limbah cair dalam IPAL. 

 

5. Perlakuan 

Air limbah yang digunakan adalah air limbah simulasi yang dibuat dari 

campuran zat warna merah merek Red 8 P, asam alginate, dan soda kue  

kemudian ditambahkan air sebanyak 30 liter. Limbah dimasukkan ke dalam 

model IPAL melalui corong pipa inlet hingga memenuhi bak aerasi. Biakan 

mikroorganisme berupa 1000 gr Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS yang 

terdapat dalam media carier gaplek diinokulasikan ke dalam limbah. Kegiatan 1-5 

diulangi dengan cara yang sama tetapi  dibedakan waktu aerasi yaitu 0 jam, 4 jam, 

8 jam, dan 12 jam. Pada proses aerasi digunakan aerator dengan masukan udara 

sebesar 2 l/menit. Bila proses aerasi berakhir, aerator dimatikan dan limbah 

didiamkan hingga waktu tinggal limbah dalam bak aerator  24 jam. Setelah 24 

jam, limbah dialirkan ke bak inkubasi dengan waktu tinggal 24 jam. Setelah 2 x 

24 jam, limbah dialirkan menuju ke bak filtrasi, dan outlet hasil pengolahan dan 

filtrasi ditampung dalam ember. Proses pengaliran limbah dari bak satu ke bak 

selanjutnya melalui pipa diusahakan dengan mengontrol debit yang sama. Dari 

bak penampungan outlet diambil 1 lt limbah untuk diuji parameter fisika dan 

kimia di laboratorium. 

 

6. Pengukuran Parameter  

 

Pengukuran Warna 

Pengukuran warna air limbah sebelum dan sesudah pengolahan dalam 

model IPAL dilihat secara manual, dengan penglihatan mata secara langsung. 

Pengukuran pH. 

Seperangkat pH meter disiapkan, elektroda dipasang sebagai rangkaian 

utuh. Sebelum digunakan, pH meter dikalibrasi dengan cara elektroda dimasukkan 

ke dalam buffer pH = 4. Angka yang ditunjukkan pH meter disetel pada angka 4 
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dengan memutar knop standart dize control kemudian dilakukan ulangan pada 

pH=7. Setelah elektroda dicuci dengan akuadest segera dimasukkan ke dalam 

contoh air yang dianalisis pH-nya. Nilai pH dapat secara langsung terbaca pada 

petunjuk pH (SNI, 2005). 

Pengukuran BOD 

Larutan pengencer dibuat  dengan kompsisi 10 ml larutan FeCl3 + 10 

ml larutan CaCl2 + 10 ml larutan MgSO4 + larutan buffer phosphat + 10 liter 

akuadest, kemudian larutan pengencer diaerasi sampai jenuhdengan oksigen, pH 

diatur antara 6,5 – 8,2 dengan penambahan asam atau basa. Pembuatan larutan 

amilum dengan komposisi 2 gr amilum + 100 ml akuadest panas. Sampel diambil 

sebanyak 3 ml kemudian diencerkan dengan 200 ml larutan pengencer sampai 

memenuhi botol BOD (Astirin dan Winarno, 2000). DO diukur pada hari ke nol 

sebelum inkubasi dan hari ke lima setelah inkubasi. Pengukuran DO dengan cara: 

contoh uji + 1 ml MnSO4 + 1 ml Alkali Iodida Azida, ujung pipet tepat di atas 

permukaan larutan, ditutup segera dan dihomogenkan hingga terbentuk gumpalan 

sempurna, dibiarkan gumpalan mengendap hingga 5-10 menit + 1 ml H2SO4, 

ditutup dan dihomogenkan hingga endapan larut sempurna, pipet 50 ml ke dalam 

erlenmeyer 150 ml, titrasi dengan Na2S2O3 dengan indicator amilum/kanji sampai 

warna biru hilang. 

 

 
Keterangan : 
X0 = DO sampel pada saat t = 0 hari 
X5 = DO sampel pada saat t = 5 hari 
B0 = DO blanko pada saat t = 0 hari 
B5 = DO blanko pada saat t = 5 hari 
P = derajat pengenceran (Astirin dan Winarno, 2000: 37)). 
 

Pengukuran COD 

Mengitung BOD5 = (X0 – X5) – (B0 –B5)(1-P) 
    P 

Menghitung DO (mg/l) =    V (ml Na2S2O3) x (N Na2S2O3) x 8000_________ 
Vol. botol – (V MnSO4) + V Alkali Iodida Azida)  
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Diambil 20 ml sampel, diambil akuadest untuk membuat blanko 

sebanyak 20 ml, dan ditambahkan 20 ml air sampel dengan 10 ml K2Cr2O7 0,25 N 

dan sepucuk sendok HgSO4 dan 30 ml H2SO4, kemudian dipanaskan selama 2 

jam, mendinginkannya dan dipindahkan ke dalam gelas beker, kemudian 

ditambahkan 3 tetes indikator feroin, selanjutnya dititrasi dengan larutan FAS 

[Fe(NH4)2(SO4)2] sampai warna berubah menjadi coklat. 

 

 
Keterangan:  
A = volume hasil titrasi blanko 
B = volume hasil titrasi sampel (Astirin dan Winarno, 2000: 38). 
 

 

Pengukuran TSS 

Prinsip kerja pengukuran zat tersuspensi (TSS) adalah dengan cara 

menimbang berat residu di residu di dalam contoh yang tertahan pada kertas 

saring whatman dan telah dikeringkan pada suhu 105 0 C hingga diperoleh berat 

tetap.  

Langkah awal adalah penimbangan kertas saring kosong dengan cara: 

kertas saring diletakkan pada alat penyaring (corong dan erlenmeyer hisap). 

Kertas saring dibilas dengan akuades sebanyak 20 ml, pembilasan diulangi hingga 

bersih dari partikel-partikel halus pada kertas saring. Kemudian kertas saring 

diambil dan diletakkan di atas gelas arloji dikeringkan dalam oven dengan suhu 

1050 C selama 1 jam. Setelah itu kertas saring didinginkan dengan desikator 

selama 10 menit kemudian ditimbang kemudian ditimbang. Langkah-langkah di 

atas diulangi hingga diperoleh berat tetap (kehilangan berat < 4%) dimisalkan B 

mg. 

Tahap penyaringan sampel dan penimbangan zat tersuspensi dilakukan 

dengan cara: disiapkan kertas saring yang telah diketahui beratnya pada alat 

penyaring. Diambil larutan sampel sebanyak 50 ml dikocok hingga merata dan 

dimasukkan ke dalam alat penyaring, kemudian residu TSS dibilas dengan air 

Penghitungan COD = (A+B) x 8000 x N FAS  mg/l 
    20 
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suling sebanyak 10 ml dan dilakukan 3 kali pembilasan, dan ditaruh di atas gelas 

arloji, kemudian dikeringkan dalam suhu 1050 C selama 1 jam. Setelah itu, kertas 

saring didinginkan dalam desikator selam 10 menit. Tahap pengeringan dan 

pendinginan diulangi hingga diperoleh berat tetap (kehilangan berat 4%) 

dimisalakn A mg. Penghitungan kadar TSS dengan cara: 

 
Keterangan:  
A = berat kertas saring berisi residu tersuspensi dalam mg 
B = berat kertas saring kosong dalam mg (SNI 2005) 
 

Pengukuran Kandungan Logam Berat (Cu, Cr, dan Fe) 

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kandungan 

logam berat dalam sampel air, yaitu: (1) pengoprasian alat, (2) standarisasi, (3) 

analisa sampel. Alat yang digunakan dalam mengukr kandungan logam berat 

adalah spektrofotometer AAS (Atomic Absorbans Spectrofotometer). 

Pengoprasian alat diawali dengan memasang lampu katode cekung yang sesuai 

dengan logam yang akan di analisis. Slit diatur  sesuai dengan panjang gelombang 

pada harga tertentu tergantung pada yang akan diukur. Alat dihidupkan dan diukur 

besar arus, instrumen dibiarkan untuk pemanasan kurang lebih lima menit. Udara 

dan asetilen dialirkan dengan kecepatan tertentu dan dinyalakan. Akuadest yang 

telah diasamkan dengan 1,5 ml HNO3 p/l diatomosasikan dan diperiksa sampai 

didapat base line 0. Instrumen siap dioperasikan jika analisa telah selesai, nyala 

dimatikan dengan menutup aliran asetilen dulu baru udara. 

Tahap standarisasi dilakukan dengan membuat deret larutan standart 

(minimal 6) masing-masing unsur yang dianalisa. Kemudian dibuat kurva 

kalibrasi absorbansi versus konsentrasi untuk setiap unsur, dan mencari 

persamaan garis (regresi linier). 

Sampel sebelum dianalisa didestruksi lebih dahulu dengan mengambil 

10 ml sampel ditambah 10 ml HNO3, dipanaskan di atas hot plate pada suhu 800 C 

(jangan sampai mendidih), sampai didapat larutan bening kemudian dijadikan 

volume tertentu. Atomizer dibilas dengan akuabides yang mengandung 1,5 ml 

Residu tersuspensi = (A-B) x 1000 
   ml contoh 
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HNO3 p/l beberapa saat sehingga didapat base line 0. Sampel yang telah bening 

dikabutkan dan dicatat harga absorbansinya. Kadar dapat diukur dengan 

memasukkan pada persamaan garis dari larutan standart yang dibuat, dan 

konsentrasi sampel pada awal dapat dicari (SNI, 2005). 

 

E. Teknik Analisa Data 

 

Kualitas air limbah sebelum dan sesudah diolah dalam IPAL ditinjau 

dari parameter fisik warna dan pH dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif 

berdasarkan hasil pengamatan langsung. Untuk parameter TSS, COD, serta 

kandungan logam berat (Cu, Cr, Fe) digunakan analisis deskriptif kualitatif 

berdasarkan hasil pengujian di laboratorium, dan dibandingkan perubahannya 

sebelum dan setelah mengalami perlakuan. Sedang analisa parameter BOD 

didapatkan dari pengukran DO (Demand Oksigen) dari sampel dan blanko selama 

0 hari dan 5 hari. Kemudian dihitung nilai BOD, dan dibandingkan perubahannya 

sebelum dan sesudah perlakuan. Selain itu juga hasil pengukuran ini dibandingkan 

dengan standar baku mutu air yang berlaku yaitu baku mutu kualitas air bagi 

kegiatan industri dan kegiatan usaha lainnya yang belum ada baku mutunya 

berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 Tahun 2004. 

Teknik ini digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang ada dalam 

pengamatan dan menghubungkan dengan teori-teori yang melandasinya.  

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 
A. Deskripsi Data 

 
Hasil Penelitian dari penelitian dan pengolahan limbah cair industri 

tekstil dengan pada model IPAL dengan penambahan Mikroorganisme Efektif 

BIOEDU UNS dengan perbedaan lama aerasi dengan parameter pH, warna, TSS, 
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BOD, COD, dan kandungan logam (Cu, Cr, Fe) diperoleh data sebagai berikut 

(Tabel 2). 

 

Tabel 2.  Hasil Analisis Pemeriksaan Parameter Limbah Cair Industri 
Tekstil yang Meliputi: Warna, TSS, pH, COD, BOD, Kandungan 
Logam Berat (Cu, Cr, Fe). 

Outlet No Parameter Satuan Inlet 
A B C D 

Baku 
Mutu 
Air 

1. Warna  Merah  Jernih Jernih Jernih Jernih - 
2.  TSS mg/L 9 12 56 22 34 100 
3. pH  6,88 7,81 8,0 7,6 7,5 6-9 
4. COD mg/L 144 48 96 133 134 100 
5. BOD mg/L 8,2 12,1 14,5 9,3 7,8 50 
6. Cu mg/L 

Cu 
0,071 0,047 0,148 0,086 0,060 2 

7. Cr6+ mg/L 
Cr 

0,108 tt 0,113 0,090 0,057 0,1 

8. Fe Mg/L 11,9 0,003 0,137 0,060 0,04 5 
 
Keterangan:  
A = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 0 jam 
B = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 4 jam 
C = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 8 jam 
D = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 12 jam. 

 
Terdapat banyak industri tekstil skala kecil atau biasa disebut home 

industri tekstil yang bermunculan di wilayah Surakarta, sebagai akibat 

perkembangan industri untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. 

Sebagian besar home industri tekstil di Surakarta, hanya bergerak dalam bidang 

industri pencelupan atau pencetakan, maupun industri pakaian jadi atau pabrik 

akhir (finishing mill) sehingga bahan baku yang digunakan berupa kain hasil 

penenunan, zat warna, dan bahan-bahan kimia campuran zat warna. Untuk proses 

pemintalan benang, perajutan, penenunan dilakukan oleh industri tekstil dengan 

skala yang lebih besar.   

Limbah yang dihasilkan dari home industri tekstil sebagian besar berasal 

dari proses pewarnaan dengan pencelupan dan pengecapan. Sebagian bahan 

pewarna tergantung pada jenis serat dan warna yang diinginkan. Misalnya pada 
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proses pewarnaan kain polyester dengan pewarna dispersi golongan azo, zat 

warna yang digunakan harus memiliki sifat tahan sublimasi tinggi, yang 

tersublimasi penuh pada suhu di atas 2100 C (Trotman, 1975) dalam Isminingsih, 

dkk (2002). Terdapatnya sisa zat warna di dalam limbah cair diakibatkan adanya 

zat warna yang tidak terserap pada saat  proses fiksasi pada suhu tinggi, dan larut 

pada saat  proses pencucian maupun pembilasan. Pada proses pencucian, volume 

air yang digunakan sangat besar +  9000 liter setiap kali pencucian. Seiring 

peningkatan jumlah produksi, maka dalam sehari dapat dilakukan tiga kali proses 

pewarnaan dan diikuti proses pencucian setiap pagi, siang, dan sore. Sehingga 

total limbah yang cair yang dihasilkan industri ini dapat mencapai + 27.000 – 

30.000 liter per hari (Industri Batik Sakura, 2006). Oleh para pelaku usaha 

industri tekstil limbah cair yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai atau 

saluran yang menuju ke badan air di sekitarnya. Hal tersebut telah memperparah 

kondisi lingkungan perairan di wilayah Surakarta. 

Pengolahan limbah cair industri tekstil pada penelitian ini dilakukan 

dalam model IPAL sederhana yang terdiri dari tiga buah bak, yaitu: 1). bak aerasi, 

2) bak inkubasi, dan 3) bak filtrasi atau penyaringan. Model IPAL ini dibuat dari 

bahan kaca, besi penyangga, pipa, sambungan pipa yang dirangkai sedemikian 

rupa seperti pada gambar 9. Pembuatan perangkat ini diadaptasi dari instalasi 

pengolahan limbah tekstil yang biasa didirikan di pabrik-pabrik tekstil skala besar, 

tetapi model ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengolahannya. Model IPAL 

yang dirangkai ini merupakan instalasi gabungan dari proses fisika (filtrasi, 

koagulasi dan flokulasi) dan biologi (dengan menggunakan mikroorganisme dan 

aerasi). 
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Gambar 9. Model IPAL 

 

Pengolahan limbah yang dilakukan pada bak model IPAL dilaksanakan 

dalam waktu + 48 jam. Dalam waktu sekitar dua hari diharapkan kadar pencemar 

dari limbah dapat berkurang karena aktifitas Mikroorganisme Efektif BIOEDU 

UNS yang ditambahkan pada proses pengolahan limbah. Terdapat tiga tahap 

utama dalam proses ini, yaitu: 1) aerasi, 2) inkubasi, dan 3) filtrasi. 

Limbah cair yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah limbah cair 

simulasi dimana terdapat campuran zat warna 6 gr, soda kue (NaOH)  4 gr, dan 

asam alginate 3,5 gr yang dilarutkan dalam 1 liter air panas kemudian diencerkan 

sampai 30 liter. Volume pada masing- masing bak sama yaitu + 30 liter dan bak 

diatur dengan ketinggian berbeda. 

Limbah dimasukkan ke bak aerasi melewati pipa corong inlet, kemudian 

ditambahkan  Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS 108 sel/ ml yang sudah 

ditaburkan ke 1000 gr tepung gaplek. Dosis penambahan Mikroorganisme Efektif 

BIOEDU UNS 108 sel/ ml dilakukan bedasarkan penelitian sebelumnya 

(Lampiran 1). Kemudian diaerasi dengan lama waktu yang berbeda-beda yaitu: 0 

jam, 4 jam, 8 jam, dan 12 jam. Aerasi bertujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan polutan dengan menambahkan jumlah oksigen. Proses aerasi 
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dapat mempercepat atau memperpendek waktu tinggal dalam proses penguraian 

senyawa polutan (Sugiharto, 1987). Waktu tinggal limbah dalam bak aerasi 

selama 24 jam, setelah melalui proses aerasi limbah dialirkan menuju bak 

inkubasi dengan menambahkan limbah baru melalui corong pipa inlet yang 

menuju ke bak aerasi, sehingga volumenya akan bertambah, dan tumpahan air 

akan mengalir ke bak inkubasi. Debit aliran pada pipa IPAL diusahakan selalu 

konstan sekitar 0,1 liter/s. Di dalam bak inkubasi, limbah didiamkan selama 24 

jam, agar padatan dan kotoran dapat terendap. Setelah selesai masa inkubasi, 

limbah dialirkan menuju ke bak penyaringan. 

Penyaringan adalah pengurangan lumpur atau partikel koloid dari air 

limbah dengan melewatkan pada media yang porous (Sugiharto, 1987: 121). 

Tahap penyaringan merupakan pengolahan ketiga dari air limbah setelah 

mengalami proses biologis, fisika, dan kimia. Menurut Linsley dan Franzini 

(1991: 299) menyebutkan bahwa penyaringan atau filter konvensional yang 

biasanya digunakan terdiri dari suatu dasar berupa pecahan batu, terak besi, atau 

kerikil yang berukuran 2 hingga 4 inchi (5 hingga 10 cm). Air limbah dituangkan 

ke permukaan filter secara terputus-putus dengan satu atau beberapa distributor 

dan merembes ke bawah di mana akan terkumpul dan dialirkan melalui suatu alur 

pelepasan. Dalam  bak filtrasi laju aliran diperlambat agar waktu tinggal dalam  

penyaring lebih lama sehingga kadar pencemar, partikel-partikel terlarut dan zat 

warna dapat tersaring melewati susunan lapisan dari lapisan atas ke bawah yang 

terdiri dari:  pasir aktif  (5 cm), butiran zeolit  (5 cm), lapisan arang aktif (10 cm),  

dan zeolit dengan ukuran partikel 2-4 inchi.  

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Kulitas air  seperti yang telah tertera pada Tabel 2. merupakan hasil 

analisis sampel air sebelum dan sesudah perlakuan pada model IPAL dengan 

penambahan Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS dalam bentuk butiran kasar 

tepung tapioka. Dari tabel tersebut dapat dilihat perubahan berupa penurunan 

maupun kenaikan kadar pencemar setelah mengalami perlakuan. Hasil 
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pengolahan (inlet) dibandingkan dengan baku mutu kualitas air limbah bagi 

kegiatan industri dan kegiatan usaha lainnya yang belum ada baku mutunya 

golongan I Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004. 

 

1. Warna 

Warna adalah ciri kualitatif yang dapat dipakai untuk mengkaji kondisi 

umum air limbah . Warna perairan biasanya dikelompokkan menjadi dua yaitu 

warna sesungguhnya (true color) dan warna tampak (apparent color). Warna 

sesungguhnya adalah warna yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut. 

Sedangkan warna tampak adalah warna yang tidak hanya disebabkan oleh bahan-

bahan terlarut, tetapi juga bahan tersuspensi (Effendi, 2003:61). 

Warna dalam limbah cair yang digunakan dalam penelitian ini termasuk 

warna sesungguhnya karena berupa larutan homogen zat warna dan bahan 

pembantu lainnya dalam air. Zat warna yang digunakan adalah merek Red 8 P 

merupakan zat warna dispersi golongan azo yang tahan fiksasi pada suhu tinggi 

(Isminingsih, 2002:35). Rumus struktur molekul zat warna seperti disajikan pada 

Gambar.10 

 

 

Gambar 10. Struktur Molekul Zat Warna Golongan Azo 

 (Isminingsih, 2002). 

 

Bahan pewarna pada proses pewarnaan dan pencapan industri tekstil 

merupakan jenis senyawa organik heterosiklik (Effendi, 2003:116), yaitu senyawa 

organik yang berupa ikatan cincin karbon yang terdiri atas lima atom karbon dan 

salah satu elemen bukan atom karbon dengan tiga ikatan ganda (double bonds). 
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Gambar 11. Perubahan Warna Limbah Sebelum dan Sesudah Pengolahan 

 

Gambar 11. menunjukkan bahwa pada pengolahan limbah cair industri 

tekstil terjadi perubahan warna dari warna merah (I) menjadi jernih kekuningan 

setelah mengalami perlakuan + 48 jam. Hasil pengamatan yang paling bagus 

adalah pada perlakuan tanpa aerasi (A), pada perlakuan lain (B,C,D) yang 

menggunakan proses aerasi juga terjadi perubahan warna yang tidak jauh berbeda 

dengan perlakuan tanpa aerasi. Perubahan warna dalam waktu + 48 jam ini terjadi 

karena aktifitas enzimatis dari penambahan mikroorganisme efektif BIOEDU 

UNS pada proses pengolahan limbah dalam model IPAL. Adanya 

mikroorganisme ini dapat berperan dalam pemutusan rantai siklik pemberi warna 

(cromophore), maka warna akan hilang demikian juga bila terjadi penjenuhan 

pada ikatan rangkap ataupun pemutusan ikatan rangkap (Bergbauer.et all, 1991) 

dalam Astirin dan Winarno (2000). Dari penelitian sebelumnya oleh Astirin dan 

Winarno (2000) dinyatakan bahwa proses pengurangan zat warna dengan 

menggunakan khamir lebih efektif dilakukan pada kondisi tanpa oksigen, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis khamir yang dapat tumbuh dalam media 

limbah cair industri tekstil adalah jenis yang fermentatif. 

Penurunan kadar zat warna, selain diakibatkan oleh aktifitas 

mikroorganisme juga dapat terjadi karena adsorbsi zat warna tekstil oleh lapisan 

arang aktif yang terdapat dalam bak filtrasi. Menurut Sunu (2001) adsorbsi adalah 

I A B C D 

Keterangan : 
I  : Limbah awal (inlet) 
A : Limbah aerasi 0 jam 
B : Limbah aerasi 4 jam 
C : Limbah aerasi 8 jam 
D : Limbah aerasi 12 jam 
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proses melekatnya molekul polutan atau ion pada permukaan zat padat 

(adsorben), tanpa melalui reaksi kimia dan memiliki daya kejenuhan yang bersifat 

disposal (sekali pakai buang) atau dibersihkan dahulu, kemudian digunakan lagi.  

Pembersihan arang aktif dapat dilakukan dengan cara perendaman dalam larutan 

asam atau basa. Arang aktif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

batok kelapa dengan ukuran partikel 200-300 mesh, dan bersifat basa. Hasil 

penelitian oleh Pranoto, dkk (2002) menyimpulkan bahwa ukuran karbon aktif 

yang paling optimum dalam proses adsorbsi zat warna tekstil didapat pada ukuran 

karbon aktif > 200 mesh dengan waktu kontak optimum 30 menit. 

Adsorbsi zat warna tekstil bersifat fisik, di mana zat warna akan terjebak 

di dalam pori-pori karbon aktif tanpa mengalami ikatan kimia. Ada kemungkinan 

terjadi pembentukan lapisan jamak (multilayer) pada lapisan karbon aktif serta 

ikatan yang tidak kuat atau bersifat reversible karena pengaruh gaya Van Der 

Walls yang terjadi antara permukaan karbon aktif dengan zat warna tekstil 

(Pranoto, 2002:15). 

Menurut Suparman dan Soeparmin (1985), limbah industri tekstil yang 

langsung dibuang ke sungai dapat menimbulkan pencemaran berupa: perubahan 

warna, bau dan rasa pada air, terhambat dan hilangnya aktivitas biologi perairan, 

pencemaran tanah dan air tanah, serta perubahan fisik tumbuhan, binatang dan 

manusia oleh zat kimia. Zat warna yang terlarut dalam air dapat menghalangi 

penetrasi sinar matahari di badan air, sehingga air di bagian dalam tidak 

memperoleh sinar matahari dan proses fotosintesis akan terganggu (Effendi, 2003: 

62). Terganggunya proses fotosintesis, akan menghambat laju pembentukan 

biomassa dan berkurangnya oksigen yang dihasilkan oleh organisme yang 

melakukan fotosintesis di peraiaran seperti: tumbuhan tingkat tinggi, alga, dan 

beberapa kelompok bakteri  sehingga  dapat memutus rantai makanan komunitas 

biotik di peraiaran (Siregar, 2005: 10). Namun terjadinya perubahan warna air 

limbah menjadi jernih belum sepenuhnya merupakan indikator dalam perbaikan 

kualitas air. Kemungkinan masih terdapat kandungan polutan lain. Untuk 

mengetahui seberapa besar penurunan kadar polutan dalam limbah perlu 

dilakukan analisis parameter selain warna, yaitu: TSS, COD, BOD, dan 
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kandungan logam berat (Cu, Cr, Fe). Dalam baku mutu  kualitas air golongan I 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tidak 

dicantumkan baku mutu warna air yang layak dibuang ke perairan, dalam Effendi 

(2003: 62) disebutkan bahwa perairan yang baik adalah peraiaran yang tidak 

berwarna. 

 

2. TSS (Padatan Tersuspensi Total)   

 TSS adalah bahan-bahan tersuspensi dengan diameter partikel >1 

mikrometer yang tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45 

mikrometer. TSS dapat berupa lumpur,  pasir halus serta jasad-jasad renik  yang 

terbawa ke badan air (Effendi, 2003: 64).  

Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa kualitas inlet dan outlet untuk 

parameter TSS dalam percobaan pada model IPAL masih memenuhi baku mutu  

kualitas air golongan I Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2004. Kadar TSS pada limbah masukan (inlet) tergolong redah tercatat 9 mg/l, hal 

ini disebabkan  karena limbah yang dipakai adalah limbah simulasi yang dibuat 

dengan membuat larutan homogen antara zat warna, soda kue, dan asam alginate. 

Namun, setelah diberi perlakuan dengan penambahan mikroorganisme efektif 

BIOEDU UNS yang berupa serbuk yang ditaburkan di atas permukaan limbah, 

menyebabkan kadar TSS naik. Kenaikan TSS tertinggi pada perlakuan  dengan 

aerasi 4 jam sebesar 56 mg/l dan kenaikan terendah pada perlakuan tanpa aerasi 

sebesar 12 mg/l, sehingga untuk pengoptimalan pengurangan kadar TSS dapat 

dilakukan tanpa penambahan oksigen bebas pada pengolahan limbah  Untuk 

mengetahui perubahan kadar TSS sebelum dan sesudah perlakuan dapat dilihat 

dalam histogram berikut Gambar 12. 
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Gambar 12. Histogram Hubungan antara Lama Aerasi dengan Kadar TSS 

 

Kenaikan TSS disebabkan karena adanya partikel-partikel halus yang 

tidak dapat mengendap dari butiran gaplek yang telah dicampur mikroorganisme 

yang lolos dari bak penyaringan. Selain itu, kenaikan TSS dapat berasal dari 

jumlah sel-sel mikroorganisme yang semakin banyak. Hal ini terlihat pada 

perlakuan dengan aerasi 4 jam di mana dengan penambahan oksigen pada fase 

logaritmik bakteri akan memacu pertumbuhan sel-sel  bakteri menjadi semakin 

banyak. Seperti yang disebutkan oleh Linsley dan Franzini (1991: 259) bahwa 

adanya aerasi dalam limbah menyebabkan  mikroorganisme mengoksidasi 

sebagian dari bahan limbah organik menjadi karbondioksida dan air, kemudian 

mensintesakan bagian yang lain menjadi sel-sel mikroorganisme yang baru. 

Kandungan bahan padat terlarut ditentukan dengan mengeringkan serta 

menimbang residu yang didapat dari pengeringan contoh air. Residu dianggap 

sebagai kandungan total bahan terlarut dan tersuspensi dalam air (Effendi, 

2003:64). Bila residu dinyalakan, maka bahan padat yang akan teruapkan akan 

terbakar. Bahan padat teruapkan ini diperkirakan adalah bahan-bahan organik. 

Sekitar 40 % dari bahan padat yang ada pada kebanyakan limbah berada dalam 

keadaan terapung. Bahan padat ini dapat mengambang atau mengendap dan dapat 

membentuk tumpukan lumpur yang berbau bila dibuang ke perairan. 
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Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan tidak akan bersifat 

toksik, akan tetapi jika berlebihan dapat meningkatkan nilai kekeruhan yang 

selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan 

akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan. Padatan organik 

dapat terurai oleh oksidasi mikroorganisme, sedangkan padatan anorganik 

tersuspensi yang dihasilkan industri terlalu banyak akan menimbulkan 

berkurangnya penggunaan air serta dapat merusak berbagai habitat ekologis 

organisme di perairan. 

 

3. pH 

 Sebagai pengukur sifat keasaman atau kebasaan air digunakan nilai pH 

yang didefinisikan sebagai logaritma dari negative konsentrasi ion hidrogen  

dalam mol per liter (Linsley dan Franzini, 1991).  Komsentrasi ion hidrogen (pH) 

dapat menunjukkan tingkatan kualitas air maupun limbah. 

 Tabel 2 menunjukkan bahwa pH pada air limbah sebelum dan sesudah 

pengolahan dalam IPAL untuk semua variasi lama waktu aerasi memenuhi 

standar baku mutu air golongan I Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 

10 Tahun 2004 sebesar 6,0 – 9,0. Untuk memperjelas perubahan pH dari hasil 

eksperimen disajikan dalam bentuk histogram seperti pada Gambar13. 

 

 

Gambar 13. Histogram Hubungan antara Lama Aerasi  
dengan pH 
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Gambar 13 di atas menunjukkan bahwa pH pada limbah masukan (inlet) yang 

terukur sebesar 6,88. Setelah mengalami perlakuan dalam IPAL terjadi perubahan 

pH menjadi 7,5 – 8,0. Dari Gambar 12. di atas menunjukkan semakin lama waktu 

aerasi, pH semakin menurun, tetapi penurunan pH masih memenuhi standar baku 

mutu.  

 pH awal limbah cair industri tekstil bersifat asam karena dalam 

pembuatan limbah diberi campuran alginate yang merupakan jenis asam yang 

berfungsi sebagai zat aditif dalam proses finishing tekstil, selain itu keasaman 

dapat juga diakibatkan karena terdapat asam mineral dengan jumlah yang cukup 

tinggi pada air yang digunakan berupa komponen besi sulfur (Fe2S) dalam udara 

yang terlarut dalam air  akan membentuk H2SO4 dan besi (Fe) yang larut (Sunu, 

2001; 112).  

Sebelum diadakan eksperimen dengan menggunakan model IPAL, 

dilakukan penelitian skala laboratorium (dalam botol atau belum menggunakan 

perangkat IPAL) untuk menguji efektifitas mikroorganisme yang digunakan dan 

perubahan warna dan pH yang paling optimal (Lampiran 2). Dari hasil penelitian 

awal ini disimpulkan bahwa campuran mikroorganisme efektif BIOEDU UNS 

dapat menurunkan kadar zat warna dalam waktu 24 jam, tetapi pH air menjadi 

asam 4,0 – 5,8. Hal ini dikarenakan terdapat golongan khamir yang dapat 

menurunkan pH, karena khamir memfermentasikan bahan-bahan organik yang 

berupa glukosa menjadi alkohol dan asam laktat.  Keasaman pH limbah dapat 

diatasi dengan melewatkan limbah dalam bak filtrasi yang tersusun dari lapisan 

pasir dan arang aktif. Untuk pengaktifan arang aktif dalam penelitian ini, arang 

direndam dalam larutan basa NaOH 0,5 %, sehingga air yang dilewatkan melalui 

arang aktif pH akan naik. Selain itu pada perlakuan lain peningkatan pH dapat 

dilakukan dengan penambahan  senyawa kapur (Sugiharto, 1987). 

Air limbah yang tidak netral menyulitkan kelangsungan proses biologi, 

sehingga memerlukan proses penetralan. Kadar pH 4,5 – 6,0 sangat 

mempengaruhi komunitas biologi perairan, diantaranya: terjadinya penurunan 

nilai keaneragaman dan komposisi jenis plankton, perifiton, dan bentos sehingga 
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menyebabkan penurunan kemelimpahan total dan biomassa zooplankton dan 

bentos, pertumbuhan alga hijau semakin banyak, dan proses nitrifikasi terhambat 

(Effendi, 2003: 74). 

 Kadar pH yang baik adalah kadar yang masih memungkinkan 

kehidupan mahluk hidup di dalam air. Menurut Sunu (2001) organisme yang 

merombak bahan organik akan menyesuaikan diri pada kisaran pH 6,5 – 8,3. 

Pertumbuhan hampir semua mikroorganisme sangat tinggi pada pH 6 – 8 dan 

hampir semua bakteri menyukai kondisi netral, karena kondisi asam yang kuat 

atau alkali dapat menghambat aktifitas mikroorganisme. 

 

4. BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

 Pengukuran bahan pencemar organik dalam suatu perairan dapat berupa 

uji BOD. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhakan oleh mikroba aerob 

untuk mengoksidasi bahan organik menjadi karbondioksida dan air (Effendi, 

2003:120). Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa untuk parameter BOD pada 

inlet dan outlet setelah perlakuan semuanya di bawah baku mutu kualitas air 

limbah golongan I menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 

tahun 2004 yaitu sebesar  50 mg/L. BOD inlet tercatat 8,2 mg/L dan terjadi 

kenaikan pada saat pengolahan dalam IPAL tanpa aerasi sebesar 12,1 mg. Pada 

aerasi 4 jam kadar BOD semakin naik menjadi 14,5 mg/L, tetapi pada perlakuan 

dengan aerasi 8 jam kadar BOD turun menjadi 9,3 mg/L, dan pada penambahan 

aerasi 12 jam. BOD semakin menurun mencapai nilai 7,8 mg/L (Gambar 14). 

Analisa parameter BOD didapatkan dari pengukran DO (Demand Oksigen) dari 

sampel dan blanko selama 0 hari dan 5 hari (Lampiran 4). 
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Gambar 14. Histogram Hubungan antara Lama Aerasi dengan BOD 

 

Gambar 14. di atas menunjukkan bahwa penurunan BOD yang paling 

optimal terjadi pada perlakuan dengan waktu aerasi 12 jam. Kenaikan kadar BOD 

pada perlakuan tanpa aerasi disebabkan karena adanya penambahan 

mikroorganisme, sehingga mikroorganisme mengkonsumsi oksigen untuk 

menjalankan proses pembusukan biologis secara aerobik dari limbah dan terus 

berlangsung sampai semua limbah terkonsumsi. Menurut Mahida (1984) 

hancurnya bahan organik menjadi CO2  dan amoniak oleh mikroorganisme pada 

tahap awal akan akan mengakibatkan penurunan nilai oksigen terlarut, sehingga 

nilai BOD tinggi. Dalam  Linsley dan Franzini (1991) juga dikemukakan bahwa 

kehadiran material organik dalam jumlah besar dapat merangsang pertumbuhan 

pertumbuhan jumlah populasi mikroorganisme perairan. Jika limbah organik yang 

dilepaskan ke perairan semakin banyak, nilai BOD juga semaikin meningkat. Hal 

ini akan mengakibatkan menurunnya kandungan oksigen yang terlarut di dalam 

air, sehingga terjadi defisiensi oksigen. 

Menurunya nilai BOD juga dipengaruhi oleh lama aerasi limbah. Hal ini 

disebabkan karena adanya penambahan jumlah oksigen dalam air, sehingga suplai 

oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme dalam mendegradasi senyawa 

organik dalam limbah masih banyak. Semakin lama proses areasi, semakin 

banyak oksigen yang terlarut dalam air sehingga masih banyak terdapat oksigen 

bebas yang tidak digunakan oleh mikroorganisme  untuk proses oksidasi dan 
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mengakibatkan nilai BOD semakin turun. Selain itu penurunan nilai BOD pada 

ekperimen ini juga dikibatkan karena adanya penurunan jumlah bahan organik 

sebagai substrat dan menurunnya jumlah bakteri yang menguraikan bahan organik 

dalam limbah menjadi CO2 dan amoniak. Pada penelitian ini penurunan BOD 

masih belum maksimal karena waktu aerasi masih terbatas selama 12 jam. 

Mikroba memanfaatkan bahan organik sebagai sumber makanan pada 

proses dekomposisi bahan organik dari suatu rangkaian reaksi biokimia yang 

kompleks yang meliputi reaksi katabolisme dan anabolisme dengan melibatkan 

enzim (Effendi, 2003: 121). Terdapat tiga macam reaksi yang terjadi pada saat 

perubahan biologis dari bahan organik dalam air limbah, yaitu: oksidasi, 

persenyawaan, dan respirasi endogen. Proses oksidasi akan berlangsung dimana 

sebagian limbah dioksidasi menjadi produk akhir untuk mendapatkan energi guna 

pemeliharaan sel serta pembentukan serat sel–sel yang baru. Proses persenyawaan 

dimana beberapa bagian limbah diubah menjadi serat sel baru dengan 

mempergunakan sebagian energi yang dilepaskan selama proses oksidasi. 

Respirasi endogen yaitu sel-sel baru memakan serat selnya sendiri untuk 

mendapatkan energi guna pemeliharaan sel (Linsley dan Franzini, 1991: 253).  

Penambahan mikrooganisme efektif BIOEDU UNS ada limbah cair 

indstri tekstil menunjukkan bahwa mikroorganisme ini mampu melakukan 

biodegradasi terhadap bahan bahan organik dari limbah.  

 

5. COD (Chemical Oxygen Demand) 

Tabel 2. menunjukkan bahwa terjadi perubahan kadar COD pada inlet 

dan outlet air limbah setelah mengalami perlakuan dalam IPAL selama + 48 jam. 

Berdasrkan hasil analisis limbah masukan pada IPAL (inlet)  memiliki kadar COD 

sebesar 144 mg/L. Nilai ini melebihi baku mutu air limbah golongan I menurut 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 sebesar 100 mg/L. 

Pada limbah hasil perlakuan (outlet) dalam IPAL dengan penambahan 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS, penurunan COD yang paling optimal 

dicapai pada perlakuan dengan lama waktu aerasi 0 jam mencapai 48 mg/L, kadar 
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ini sudah memenuhi baku mutu air limbah golongan I. Hasil perlakuan lain dapat 

dilihat pada Gambar 15.  

 

 

Gambar 15. Histogram Hubungan antara Lama Aerasi dengan COD 

 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian 

ini suplai oksigen tidak mempercepat  proses biodegradasi air limbah, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mikrorganisme yang mampu bertahan dan melakukan 

biodegradasi limbah cair adalah mikroorganisme yang bersifat fermentatif, yakni 

dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik tanpa aerasi. 

 Nilai COD menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan 

untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi 

secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis menjadi CO2 dan 

H2O. Pada prosedur penetuan COD, oksigen yang dikonsumsi setara dengan 

jumlah dikromat yang digunakan  uintuk mengoksidasi air sampel. (Effendi, 

2003:126). Sehingga pengukuran COD tidak menunjukkan besarnya limbah yang 

dapat dioksidasi oleh bakteri atau mikroorganisme lain. 

Uji COD merupakan suatu reaksi oksidasi kimia yang menirukan 

oksidasi biologi di alam yang biasanya menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari 

nilai BOD karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan 

mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD (Fardiaz, 1992: 38). Pada 

limbah industri tekstil yang digunakan dalam penelitian ini nilai COD juga lebih 
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tinggi dari nilai BOD, karena  agen bakteri dan mikroorganisme hanya mampu 

mengoksidasi zat organik seperti lemak dan senyawa hidrokarbon aromatik dalam 

limbah menjadi CO2 dan H2O, sedang agen kimia  seperti kalium dikromat 

(K2Cr2O7) dapat mengoksidasi lebih banyak zat. 

Terdapatnya senyawa klor dalam dalam perairan dapat dapat bereaksi 

dengan senyawa kalium dikromat sehingga dapat mengganggu pengujian COD 

maupun BOD. Untuk mencegah reaksi tersebut dapat dilakukan dengan 

penambahan merkuri sulfat sekitar sepuluh kali jumlah klor (Sunu, 2001: 125). 

Perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak diinginkan bagi 

kepentingan perikanan dan pertanian. Berdasarkan standar baku yang ditetapkan 

oleh WHO/UNESCO (1992) nilai COD pada perairan yang tidak tercemar 

biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan pada perairan yang tercemar dapat lebih 

dari 200 mg/L. 

 

6. Cr (Krom) 

Hasil pengukuran kandungan Cr pada inlet dan outlet limbah cair 

industri tekstil yang diolah dalam model IPAL dengan penambahan 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS ditunjukkan dalam histogram berikut 

Gambar 16. 
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Gambar 16. di atas menunjukkan terjadinya perubahan kandungan Cr 

dalam inlet maupun outlet limbah cair industri tekstil. Berdasarkan hasil analisis 

kandungan Cr dalam inlet sebesar 0,108 mg/L, kandungan ini sudah melampaui 

baku mutu kualitas air limbah golongan I menurut Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 yaitu sebesar 0,1 mg/L. Dengan adanya 

perlakuan dalam IPAL kandungan Cr dapat diturunkan hingga mencapai titik 

tidak terdeteksi atau sangat kecil pada perlakuan tanpa aerasi. Penurunan 

kandungan Cr juga terjadi pada perlakuan dengan lama waktu aerasi 8 jam dan 12 

jam. Aerasi selama 8 jam kandungan Cr berkurang menjadi 0,090 mg/l, 

sedangkan pada aerasi 12 kandungan Cr dapat berkurang menjadi 0,057 mg/l. 

Hasil kandungan Cr yang dicapai pada perlakuan ini  sudah memenuhi ambang 

batas standar baku mutu air limbah. Namun pada perlakuan dengan lama waktu 

aerasi 4 jam kandungan Cr naik sebesar 0,005 mg/l, kenaikan kecil ini 

kemungkinan dapat diakibatkan karena tercampurnya bahan limbah pasca olahan 

dengan limbah baru yang ditambahkan dalam model IPAL yang masih memiliki 

kandungan logam Cr yang cukup tinggi. Dari data di atas dapat disimpulkan 

bahwa penurunan kandungan Cr pada limbah cair industri tekstil yang paling 

optimal dapat dilakukan dengan tanpa aerasi. 

Menurut Nordberg., et.al (1986) dalam Putra (2006) disebutkan bahwa 

dalam logam berat jika sudah terserap ke dalam tubuh maka tidak dapat 

dihancurkan tetapi akan tetap tinggal di dalamnya hingga nantinya dibuang 

melalui proses ekskresi. Hal serupa juga terjadi apabila suatu lingkungan terutama 

di perairan telah terkontaminasi (tercemar) logam berat maka proses 

pembersihannya akan sulit sekali dilakukan.  

Penurunan kandungan logam Cr pada hasil perlakuan pada limbah cair 

tekstil dengan menggunakan mikroorganisme seperti di atas merupakan suatu 

proses bioremoval, yaitu terjadinya akumulasi dan konsentrasi polutan dari suatu 

perairan pada material biologi (Suhendrayatna, 2001) yang selanjutnya  setelah 

melalui proses recovery material mikroorganisme ini dapat dibuang dan ramah 

terhadap lingkungan. Sedangkan mekanisme untuk membentuk ikatan antara 
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logam berat dengan mikroorganisme  disebut bioabsorbsi, di mana material 

biologi dapat mengakumulasikan logam berat melalui media metabolisme atau 

jalur psiko-kimia. Proses bioabsorbsi ini dapat terjadi karena adanya material 

biologi (biosorben) dan adanya larutan yang mengandung logam berat (dengan 

afinitas tinggi) sehingga mudah terikat pada biosorben (Putra, 2006). Sebagian 

besar mekanisme pembersihan logam berat oleh mikroorganisme adalah proses 

pertukaran ion yang dapat dirumuskan sebagai berikut. (Gambar 17) 

 

 

Gambar 17. Proses Pertukaran Ion Logam Berat oleh Mikroorganisme 
(Putra, 2006). 

 
 

Berdasarkan cara pengambilan  (absorbsi) logam berat oleh 

mikroorganisme dapat dibedakan menjadi dua macam (Suhendrayatna, 2001), 

yaitu: 1). Passive uptake, dan 2). Active uptake. Passive uptake terjadi ketika ion 

logam berat mengikat dinding sel dengan dua cara yang berbeda, pertama 

pertukaran ion di mana ion monovalen dan divalent seperti Na, Mg, dan Ca pada 

dinding sel digantikan oleh ion-ion logam berat, kedua adalah formasi kompleks 

antara ion-ion logam berat dengan fungsional group seperti carbonyl, amino, 

thiol, hydroxyl, phosphate, dan hydro-carboxyl yang berbeda pada dinding sel. 

Proses ini terjadi bolak-balik dan cepat. Proses bolak-balik ikatan ion logam berat 

di permukaan sel ini dapat terjadi pada sel mati dan sel hidup dari suatu biomassa, 

dan dapat berjalan lebih efektif pada pH tertentu dan kehadiran ion-ion lainnya 

dalam media di mana logam berat dapat terendapkan sebagai garam yang tidak 

terlarut. 

Active uptake dapat terjadi pada berbagai tipe sel hidup. Mekanisme ini 

secara stimultan terjadi sejalan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan 

mikroorgnisme atau akumulasi intraseluler ion logam. Logam berat juga dapat 

diendapkan pada saat proses metabolisme dan ekskresi. Proses ini tergantung  

energi yang terkandung dan sensifitasnya terhadap parameter-parameter yang 

berbeda seperti pH, suhu, kekuatan ikatan ion, cahaya, dll (Suhendrayatna, 2001). 

A2+ + (B-biomassa)         B2+ + (A-biomassa) 
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Di sisi lain, biosorbsi logam berat pada sel hidup terbatas dikarenakan oleh 

akumulasi ion yang menyebabkan racun terhadap mikroorganisme, sehingga 

dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme. 

Penelitian sebelumnya oleh Mardiyono (2005) tentang reduksi Cr 

heksavalen limbah cair industri tekstil dengan bakteri menyatakan bahwa 

pengguanaan bakteri Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, dan 

Escherichia sp dapat menurunkan kadar Cr. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

viabilitas atau kemampuan dan daya tahan hidup  ketiga bakteri tersebut dalam 

media yang mengandung krom. 

Cr adalah salah satu logam berat yang dapat dijumpai di perairan  berupa 

kromium trivalen (Cr3+) dan kromium heksavalen (Cr6+), namun dalam perairan 

yang memilki pH>5 kromium trivalen tidak ditemukan. Apabila masuk ke 

perairan kromium trivalen akan dioksidasi menjadi kromium heksavalen yang 

lebih toksik. Kromium trivalent biasanya terserap dalam partikel, sedangkan 

kromium heksavalen tetap berada dalam bentuk larutan (Effendi, 2003: 177). 

Logam berat Cr banyak digunakan dalam industri tekstil sebagai zat 

pewarna, bahan pencelupan, penyamakan, penguat zat warna dll, dalam bentuk 

senyawa seperti:  CrCl3, K2CrO7, Cr(NO3)3, PbCrO4, CrCl (Suharti, 1999).  

Persenyawaan yang dibentuk dengan menggunakan logam Cr banyak digunakan 

dala bidang perindustrian, salah satunya untuk pembuatan zat warna kuning 

(Palar, 1994: 141). Keracunan kromium dapat mengganggu fungsi hati, ginjal, 

pernafasan, dan mengakibatkan terjadinya kerusakan kulit (Effendi, 2003: 178). 

Toksisitas Cr dipengaruhi oleh bentuk oksidasi Cr, suhu, dan pH. Kadar Cr yang 

diperkirakan aman bagi kehidupan akuatik adalah sekitar 0,05 mg/L, kadar Cr 0,1 

mg/L dianggap berbahaya bagi kehidupan organisme air. 

 

7. Cu (Tembaga) 

Hasil pengukuran kandungan Cu pada inlet dan outlet limbah cair 

industri tekstil yang diolah dalam model IPAL dengan penambahan 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS ditunjukkan dalam histogram berikut 

Gambar 18. 
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Gambar 18. Histogram Hubungan antara  Lama Aerasi dengan 
Kandungan Cu 

 

Histogram 18. di atas menunjukkan adanya perubahan kandungan logam 

berat Cu dalam limbah cair industri tekstil sebelum dan sesudah pengolahan, 

perubahan tersebut dapat berupa penurunan maupun kenaikan kadar Cu dalam 

perlakuan yang dibedakan oleh waktu aerasinya. Berdasarkan hasil analisis, 

kandungan Cu dalam limbah masukan (inlet) sebesar 0,071 mg/L. Kadar ini masih 

dibawah ambang batas standar baku mutu air limbah golongan I menurut 

Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 yaitu sebesar 2 

mg/L. Setelah melalui pengolahan dalam model IPAL dengan ditambahkan 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS hasil yang paling optimal dicapai adalah 

pada perlakuan tanpa aerasi yaitu sebesar 0,047 mg/L, atau mengalami penurunan 

sebesar 33,94%. Pada perlakuan lain dengan aerasi 12 jam juga terjadi  sedikit 

penurunan menjadi 0,060 mg/l. Sedangakan pada perlakuan dengan lama aerasi 4 

jam dan 8 jam terjadi kenaikan menjadi 0,148 mg/l dan 0,086 mg/l. Kenaikan ini 

dapat diakibatkan karena terakumulasinya bahan-bahan limbah dalam IPAL pada 

perlakuan sebelumnya yang masih tertinggal dalam bak penyaringan dan ikut 

lolos dalam peralukan aerasi 4 jam dan aerasi 8 jam. Dapat juga disebabkan 

karena kondisi mikroorganisme yang tidak mampu bekerja optimal pada kadar 

oksigen yang jenuh atau pH lingkungan yang terlalu asam, sehingga pertumbuhan 

bakteri terhambat (Suhendrayatna, 2001). Keasaman dalam limbah dapat 
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diakibatkan karena adanya starin khamir yang ditambahkan sebagai pendegradasi 

warna. Strain khamir mengoksidasi senyawa organik menjadi alkohol dan 

karbondioksida, meningkatnya jumlah karbondioksida dapat menjadikan kondisi 

menjadi asam (Pelczar dan Chan, 1987). Hal lain dapat disebabkan karena kadar 

Cu dalam perairan yang terlalu tinggi dapat  mengakibatkan terakumulasinya ion 

Cu pada sel mikroorganisme yang jumlahnya terbatas dan dapat menyebabkan 

racun oleh mikroorganisme, sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat 

(Suhendrayatna, 2001). 

   Penurunan kandungan logam berat Cu yang terjadi pada perlakuan 

dengan penambahan Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS tanpa aerasi juga 

merupakan mekanisme bioremoval logam berat, yaitu pada saat ion logam berat 

tersebar di permukaan sel, maka ion logam berat akan mengikat pada bagian 

permukaan sel berdasarkan kemampuan daya afinitas kimianya secara passive 

uptake maupun active uptake. Dalam  Suhendrayatna (2001) disebutkan beberapa 

mikroorganisme jenis kapang dapat mengabsorbsi logam berat Cu(II) secara 

passive uptake, diantaranya: Mucor mucedo, Rhizopus stolonifer, Aspergillus 

oryzae dan  kapang yang dapat mengabsorbsi secara active uptake adalah 

Saccharomyces cereviceae. Sedangkan menurut Ritaningsih  (2004) dalam 

Anwaruddin (2004) disebutkan bahwa bakteri Pseudomonas sp, Escherichia coli, 

dan Klebsiella sp dapat hidup dan tumbuh dalam media yang diberi penambahan 

logam berat Cu dengan konsentrasi 5, 10, 15 ml/100 ml media. Maka, secara 

logika dengan daya hidup  yang lebih besar, tentunya akan lebih banyak jumlah 

mikroorganisme yang hidup, sehingga kemampuan menyerap atau mengabsorsi 

logam dalam lingkungan yang mengandung logam berat juga lebih besar. 

Logam berat Cu yang berasal dari limbah hasil pewarnaan dapat berupa 

senyawa-senyawa: (Cl2Cu), (Cu(OH)2), (CuSO4), dan (Cu(NO3)2) menurut Endah 

Sawitri (1995) dalam Supriati (2004: 22). Turunan senyawa-senyawa Cu 

karbonat, banyak digunakan sebagai pigmen, pewarna kuning, insektisida, dan 

fungisida (Palar, 1994: 64). Kehadiran tembaga dalam limbah industri biasanya 

dalam bentuk ion bivalen Cu (II) sebagai produk hidrolitik (Suhendrayatna, 2001). 
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Logam berat Cu digolongkan ke dalam logam berat esensial artinya 

meskipun Cu merupakan logam berat beracun, unsur logam ini sangat dibutuhkan 

tubuh meski dalam jumlah yang sedikit (Palar, 1994: 64). Pada tumbuhan, 

termasuk algae, tembaga berperan sebagai penyusun Plastocyanin yang berfungsi 

dalam transport elektron dalam proses fotosintesis. Defisisensi tembaga pada 

manusia dapat mengakibatkan anemia, namun jika kadar tembaga berlebihan 

dapat mengakibatkan air menjadi berasa jika diminum dan dapat mengakibatkan 

kerusakan hati, kerusakan otak, dan menurunya kerja ginjal (Effendi, 2003: 188). 

Toksisitas Cu akan memperlihatkan pengaruhnya bila logam ini telah masuk ke 

dalam tubuh organisme dalam jumlah besar atau melebihi toleransi organisme 

terkait.  Kadar Cu di peairan bila melebihi 50 mg/L akan menyebabkan 

biomagnifikasi yaitu terakumulasinya Cu dalam tubuh biota perairan akibat 

terjadinya konsumsi Cu dalam jumlah yang berlebihan, sehingga tidak mampu 

dimetabolisme oleh tubuh (Palar, 1994: 66). 

 

8. Fe (Besi) 

Hasil pengukuran kandungan Fe pada inlet dan outlet limbah cair 

industri tekstil yang diolah dalam model IPAL dengan penambahan 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS ditunjukkan dalam histogram berikut 

Gambar 19. 
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Gambar 19. di atas menunjukkan adanya penurunan kandungan Fe 

dalam limbah cair setelah mengalami perlakuan dalam IPAL selama + 48 jam 

dengan penambahan mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS. Dari hasil analisis 

laboratorium kandungan Fe dalam limbah masukan (inlet) sebesar 11,9 mg/L. 

Nilai ini melebihi ambang baku mutu air limbah golongan I menurut Peraturan 

daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 yaitu sebesar 5 mg/L. Setelah 

diolah dalam model IPAL, kandungan Fe dapat berkurang menjadi 0,003 mg/L 

dengan perlakuan tanpa aerasi. Sedangkan dengan penambahan aerasi selama 4 

jam menurunkan kandungan Fe menjadi 0,137 mg/L , aerasi 8 jam kandungan Fe 

berkurang menjadi 0,060 mg/L, dan aerasi 12 jam kandungan Fe juga semakin 

berkurang menjadi 0,04 mg/l. Kandungan Fe dari semua hasil pengolahan limbah 

cair ini memenuhi baku mutu air, sehingga aman bila air limbah dibuang ke 

lingkungan. Kadar Fe yang tinggi dalam penelitian ini disebabkan karena berasal 

dari logam berat Fe yang terlarut dalam air yang berbentuk senyawa-senyawa 

seperti: (FeSO4.7H2O), (Fe(SO4)3.9H2O), (FeCl3), (Fe(NO3)3) dan (FeCl2) 

(Sawitri, 1995: 13). Dalam Effendi (2003: 163) menyebutkan bahwa kadar Fe 

yang tinggi dapat menyebabkan warna merah. Senyawa Fe juga bayak digunakan 

untuk bahan celupan, pewarna tekstil.  

Penurunan kandungan Fe dalam limbah cair dapat terjadi karena adanya 

mekanisme biosorbsi logam berat Fe oleh Mikroorganisme (biosorben) yang ada 

dalam limbah (Suhendrayatna, 2001). Sedangkan menurut Triatmodjo dkk (2001) 

dalam Mardiyono (2005) menyatakan bahwa proses biologi untuk mengambil ion 

logam berat dari larutan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu adsorbsi logam pada 

permukaan sel mikroorganisme, penyerapan ion masuk ke dalam sel, dan 

transformasi kimia ion logam oleh mikroorganisme.  

Pengolahan limbah yang dilakukan pada penelitian ini telah menurunkan 

kandungan logam Fe dalam air limbah, hal ini dikarenakan adanya kontak oksigen 

yang menyebabkan oksidasi ion ferro (Fe2+) menjadi ion Ferri (Fe3+) sehingga 

kadar Fe menjadi berkurang (Effendi, 2003: 163). Kadar Fe melebihi 1,0 mg/L 

dianggap membahayakan kehidupan organisme akuatik. 
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 Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat  bahwa hasil terbaik dari 

pengolahan limbah cair industri tekstil dalam model IPAL dengan penambahan 

Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS dicapai pada perlakuan dengan lama 

aerasi 0 jam. Pada perlakuan tersebut beberapa parameter pencemar dapat 

diturunkan meliputi warna, COD, kandungan logam berat Cr, Cu, dan Fe, dimana 

limbah awal berwarna merah, COD sebesar 144 mg/l, kandungan logam berat Cr 

sebesar 0,108 mg/l, Cu sebesar 0,071 mg/l, dan Fe sebesar 11,9 mg/l menjadi 

warna jernih, COD dapat diturunkan menjadi 48 mg/l atau prosentase penurunan 

sebesar 66,7 %, kandungan logam berat Cr menjadi tidak terdeteksi atau 

prosentase penurunan sekitar 100 %, logam berat Cu menjadi 0,047 mg/l atau 

prosentase penurunan sebesar 33,8 %, dan logam berat Fe menjadi 0,003 mg/l 

atau prosentase penurunan sekitar 99,9 %. Hasil penurunan parameter di atas telah 

memnuhi standar baku mutu air limbah golongan I menurut Peraturan Daerah 

Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004. 

Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS adalah campuran dari beberapa 

strain mikroorganisme yang bersifat aerob dan aerob fakultatif, sehingga ketika 

mikrorganisme ini diinokulasikan ke dalam limbah yang mengandung logam 

berat, kemampuan hidupnya juga berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nugroho (2001:8) bahwa terdapat perbedaan toleransi terhadap logam berat, yang 

diakibatkan karena adanya perbedaan kemampuan bakteri dalam menghilangkan 

sifat toksik logam berat yang bersangkutan. 

Tersedianya oksigen yang cukup dalam limbah akan digunakan oleh 

mikrrorganisme untuk mengoksidasi sebagian dari bahan limbah organik menjadi 

karbondioksida dan air, dan juga untuk membentuk sel-sel yang baru (Linsley dan 

Franzini, 1991: 259). Sehingga menyebabkan kenaikan laju pertumbuhan 

mikroorganisme dalam limbah.  

Proses aerasi yang dilakukan dala penelitian ini menggunakan aerator 

yang memiliki kapasitas 2 l/m dalam memompa udara. Besarnya volume udara 

yang diberikan  tidak sebanding dengan luas permukaan bak aerasi sehingga 

terbentuk gelembung udara menyebabkan adanya busa yang menutupi permukaan 

limbah. Menurut Sugiharto (1987: 161) busa merupakan salah satu masalah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxix 

negatif  yang timbul karena adanya aerasi. Busa yang menutupi seluruh 

permukaan bak aerasi menyebabkan terhalangnya  sirkulasi gas di luar dan di 

dalam limbah. Gas karbondioksida yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama 

respirasi tidak mengalami pertukaran dengan udara luar, semakin banyak 

karbondioksida yang dihasilkan menyebabkan kejenuhan  dan lingkungan menjadi 

asam, menurut Kordi (1997) dalam Harini dan Astirin (2001) hal ini terjadi karena 

penyediaan oksigen yang cukup dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan, 

sehingga mikrorganisme dapat melakukan aktifitas fotosintesis dan respirasi  yang 

membentuk reaksi berantai sebagai berikut: 

CO2 + H2O          H2CO3         H
+ + HCO3-         2H+ + CO3

2-     

Semakin banyak karbondioksida yang dihasilkan oleh proses respirasi, maka 

reaksi bergerak ke kanan dan secara bertahap melepaskan ion H+ yang 

menyebabkan pH air turun. Mikroorganisme tidak mampu hidup dalam 

lingkungan  dengan kondisi pH yang terlalu asam (Harini dan Astirin, 2000) 

sehingga polutan tidak dapat didegradasi secara maksimal. 

   

C. Pemahaman Kosep Perubahan dan Pencemaran Lingkungan 

 

Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menekankan 

pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. 

Kompetensi yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional mencangkup 

komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kreativitas, 

kesehatan akhlak, ketakwaan dan kewarganegaraan. Sistem pengajaran tersebut  

telah diberlakukan dan dikenal dengan Kurikulam Berbasis Kompetensi (KBK). 

Dalam pengajaran Biologi siswa SMA, kemampuan guru dalam membuat variasi 

metode penagjaran sangat diutamakan, baik secara teoritis maupun konseptual 

guna mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut. 

Perubahan dan pencemaran lingkungan merupakan materi pokok yang 

tercantum dalam Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Biologi Siswa SMA 

Kelas X Semester 2. Meskipun terdapat banyak contoh kasus tentang pencemaran 
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lingkungan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun kajian 

tentang perbaikan lingkungan bagi siswa SMA kelas X masih sangat minim.  

Mengingat terbatasnya sumber bahan belajar bagi siswa SMA kelas X 

mengenai pokok bahasan perubahan dan pencemaran lingkungan, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai ilustrasi dan pengkayaan materi dalam menambah 

pemahaman siswa pada pokok bahasan perubahan dan pencemaran lingkungan, 

selain itu dapat memudahkan memahami sub pokok bahasan tentang pencemaran 

lingkungan dan penanganan limbah.  Sehingga diharapkan siswa dapat memahami 

pentingnya pengolahan limbah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. 

 

1. Organisasi Materi 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang usaha untuk mengatasi 

masalah lingkungan yaitu pengolahan limbah cair industri tekstil dengan 

pemanfaatan mikroorganisme dalam model IPAL. Penelitian ini juga dapat 

diaplikasikan dalam skala industri terbukti efektif dalam pengolahan limbah cair 

dan menurunkan kadar polutan dalam limbah cair. Penelitian ini merupakan 

contoh kasus mengenai usaha untuk  mengatasi masalah lingkungan maupun 

kajian bioteknologi dalam remidiasi lingkungan yang termasuk materi pokok bagi 

siswa SMA kelas X semester 2, pada sub pokok bahasan pencemaran lingkungan 

dan usaha untuk mengatasi masalah lingkungan. Alur pemahaman konsep pada 

kedua sub pokok bahasan di atas dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut: 
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Gambar 20.   Alur Pemahaman Konsep Perubahan dan Pencemaran 
Lingkungan Siswa SMA Kelas X 

 
 
 

2. Ilustrasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limbah cair industri tekstil 

dapat diolah dalam model IPAL dengan pemanfaatan Mikroorganisme Efektif 

BIO EDU UNS, dengan beberapa parameter pencemar meliputi: warna, TSS, pH, 

BOD, COD, kandungan logam berat (Cu, Cr, Fe) dapat diturunkan, sehingga air 

limbah hasil olahan dapat dibuang ke lingkungan atau ke badan air dengan aman, 

dan dapat mengurangi polusi perairan. Hasil penelitian yang terbaik adalah pada 

perlakuan tanpa aerasi (aerasi 0 jam) seperti yang tercantum dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Pengolahan Limbah pada Aerasi 0 jam 

No Parameter  Satuan Inlet Outlet (Aerasi 
0 jam) 

Baku Mutu 

1 Warna - merah jernih - 
2. TSS mg/L 9 12 100 
3. pH - 6,88 7,81 6-9 
4. COD mg/L 144 48 100 
5. BOD mg/L 8,2 12,1 50 
6. Cu mg/L 

Cu 
0,071 0,047 2 

7. Cr mg/L Cr 0,108 tt 0,1 
8. Fe mg/L Fe 11,9 0,003 5 

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat 

model IPAL yang terdiri dari tiga buah bak, yaitu: bak aerasi, bak inkubasi, dan 

bak filtrasi terangkai seperti pada Gambar 8. Masing-masing bak memiliki 

peranan tertentu dalam mengurangi kadar pencemar air limbah. Perangkat model 

IPAL ini diadaptasi dari IPAL sesungguhnya yang terdapat dalam industri tekstil 

skala besar.  

 

3. Charta Pengajaran Materi Pokok Perubahan dan Pencemaran 

Lingkungan di SMA Kelas X 

 Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas, pemahaman tentang 

konsep perubahan dan pencemaran lingkungan khususnya pada sub pokok 

bahasan  pencemaran lingkungan dan penanganan limbah dapat diberikan. 

Kegiatan belajar yang akan dilaksanakan selain menggunakan hasil penelitian 

sebagai bahan ajar secara teori, siswa juga akan melakukan observasi di lapangan 

tentang pencemaran lingkungan dan upaya untuk mengurangi pencemaran 

lingkungan misalnya memperkenalkan peran IPAL dalam pengolahan air limbah. 

Rencana Pembelajaran (RP) yang akan dilakukan dan lembar tugas portofolio 

sebagai salah satu jenis tagihan terlampir pada Lampiran 7 dan 8. Secara 

sistematis, pemahaman tersebut dapat dibuat dalam charta, sebagai berikut: 
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Gambar 22.  Charta Pengajaran Materi Pokok Perubahan dan Pencemaran       
Lingkungan 
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dapat dijelaskan berdasarkan kajian logis dari hasil penelitian ini. Upaya 

perbaikan kualitas air limbah, biasanya dilakukan dalam IPAL. Dalam penelitian 

ini untuk pengoptimalan pengolahan limbah dilakukan dengan penambahan 

Mikroorganisme Efektif BIOEDU UNS sebagai pendegradasi limbah sehingga 
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warna, COD, kandungan logam berat (Cr, Cu, Fe) dapat berkurang. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu kajian tentang perbaikan lingkungan 

yang menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi tingkat polusi terhadap 

lingkungan yang mengacu pada proses bioremidiasi. 

 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Pemberian Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS pada pengolahan limbah 

cair industri tekstil dalam model IPAL dapat menurunkan parameter 

pencemar yang meliputi warna, COD, Kandungan Logam (Cu,Cr,Fe). 

2.  Hasil pengolahan yang paling optimal dicapai pada perlakuan dengan 

menambahkan Mikrorganisme BIO EDU UNS tanpa aerasi. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan 

sebagai wacana dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang biologi dan 

para pemerhati lingkungan hidup, selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai 

materi tambahan untuk pengajaran biologi pada pokok bahasan Perubahan dan 

Pencemaran Lingkungan di SMA kelas X semester 2. Penelitian ini diharapkan 

dapat juga dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian yang akan datang. 

 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan oleh 

perusahaan industri tekstil sebagai acuan dalam sistem pengolahan limbah industri 
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yang  murah dan ramah lingkungan sebelum dibuang ke lingkungan untuk  

mengurangi gangguan ekosistem perairan. 

 

3. Implikasi dalam Dunia Pendidikan 

Implikasi dalam dunia pendidikan dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan tambahan pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan di 

Universitas. 

b. Sebagai bahan tambahan pada mata pelajaran Biologi siswa Sekolah 

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum pada pokok bahasan  

Perubahan dan Pencemran Lingkungan SMA kelas X semester 2 

. 

C. Saran 

Berdasrkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka 

peneliti menyarankan: 

1. Penurunan kadar pencemar dalam limbah cair industri tekstil dianjurkan 

dengan menambahkan Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS.  

2. Perlu adanya penelitian khusus tentang mekanisme, metabolisme, dan jenis-

jenis mikroorganisme BIO EDU UNS dalam kemampuannya mengabsorbsi 

logam berat dalam perairan. 

3. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang penggunaan strain mikroorganisme 

Efektif BIOEDU UNS dalam mendegradasi limbah cair selain limbah 

industri tekstil. 

4. Perlu adanya penelitian untuk mengetahui kemampuan Mikroorganisme 

Efektif BIO EDU UNS  bila diberi perlakuan dengan aerasi yang lebih dari 

12 jam. 

5.  Perlu kajian khusus tentang IPAL khusus industri tekstil agar mampu 

mengolah limbah secara optimal.    

  

 

Lampiran 1.  
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Tabel 4.  Data Induk Hasil Analisis Pemeriksaan Parameter Limbah Cair 
Industri Tekstil yang Meliputi: Warna, TSS, pH, COD, BOD, 
Kandungan Logam Berat (Cu, Cr, Fe). 

Outlet No Parameter Satuan Inlet 
A B C D 

Baku 
Mutu 
Air 

1. Warna  Merah  Kuning  
jernih 

Kuning 
jernih 

Kuning 
jernih 

Kuning 
jernih 

- 

2.  TSS mg/L 9 12 56 22 34 100 
3. pH  6,88 7,81 8,0 7,6 7,5 6-9 
4. COD mg/L 144 48 96 133 134 100 
5. BOD mg/L 8,2 12,1 14,5 9,3 7,8 50 
6. Cu mg/L 

Cu 
0,071 0,047 0,148 0,086 0,060 2 

7. Cr6+ mg/L 
Cr 

0,108 tt 0,113 0,090 0,057 0,1 

8. Fe Mg/L 11,9 0,003 0,137 0,060 0,04 5 
Keterangan:  
A = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 0 jam 
B = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 4 jam 
C = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 8 jam 
D = Perlakuan pada model IPAL dengan waktu aerasi 12 jam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxvii 

Tabel 5. Hasil Penghitungan Jumlah Sel Mikroorganisme Efektif pada Inkubasi 
16 jam pada Medium Cair LB. 

No. Strain Jumlah Sel (sel/ml) 
1. Strain 1 114 x 108 
2. Strain 2 96 x108 
3. Strain 3 47 x 108 
4. Strain 4 65 x 108 
5. Starin 5 51 x 108 
6.  Strain 6 26 x 108 
7. Strain 7  90 x 108 
8. Strain 8 34 x 108 
9. Strain 9 74 x 108 
10 Strain 10 50 X 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. 
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Tabel 6. Hasil Penelitian Awal dalam Menentukan Lama Waktu Perubahan 
Warna dalam Limbah dengan Penambahan Molase (M), Urea (U), dan 
BIO EDU (BE)  

No. Pengamatan Campuran pH Warna 

Limbah (L) 6,85 merah 

L + BE 5 % 6,24 merah keruh 
L + BE 2,5 % 6,23 merah keruh 
L + M + U + BE 5% 5,98 merah kecoklatan 

1. 0 jam 

L + M + U + BE 2,5% 6,07 merah kecoklatan 
Limbah (L) 6,85 merah 

L + BE 5 % 4,8 merah keruh 
L + BE 2,5 % 4,7 Merah keruh 
L + M + U + BE 5% 4,78 merah kecoklatan 

2 24 jam 

L + M + U + BE 2,5% 4,71 merah kecoklatan 
Limbah (L) 6,85 merah 

L +  BE 5 % 4,64 Kuning keruh 
L + BE 2,5 % 4,57 Kuning keruh 
L +  M + U + BE 5% 4,36 merah kecoklatan 

3. 48 jam 

L +  M + U + BE 2,5% 4,52 merah kecoklatan 
Limbah (L) 6,85 Merah 

L + BE 5 % 4,04 Kuning keruh 

L + BE 2,5% 4,16 Kuning keruh 

L + M + U + BE 5% 4,11 merah kecoklatan 

4. 96 jam 

L + M + U + BE 2,5% 4,36 merah kecoklatan 

 
Berdasarkan hasil percobaan di atas perubahan warna yang nyata terjadi 

pada perlakuan dengan penambahan Mikroorganisme Efektif BIOEDU 2,5% pada 

pengamatan 48 jam, warna limbah yang semula merah menjadi berwarna merah 

kekuningan. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. 
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Tabel 7.  Hasil Pengukuran DO (Demand Oxygen) pada Limbah Selama 5 Hari. 

DO Sampel DO Blanko No. Perlakuan 
0 hari 5 hari 0 hari 5 hari 

BOD 
(mg/l) 

1. Limbah awal 6,4 3,7 9,1 6,5 8,2 
2. Limbah aerasi 0 Jam 5,5 2,8 9,1 6,5 12,1 
3. Limbah Aerasi 4 jam 7,4 4,6 9,1 6,5 14,5 
4. Limbah Aerasi 8 Jam 6,0 3,3 9,1 6,5 9,3 
5. Limbah Aerasi 12 jam 7,8 5,1 9,1 6,5 7,8 

 
Perhitungan BOD: 

  

Keterangan : 

X0  = DO sampel 0 hari 

X5  = DO sampel 5 hari 

Y0  = DO sampel 0 hari 

Y5  = DO sampel 5 hari 

P  = Derajat Pengenceran (0,015) 

Perhitungan BOD pada Limbah: 

1. BOD limbah awal   = (6,4-3,7) – (9,1 – 6,5)(1 – 0,015)  mg/l 

     0,015 

    = 8,2 mg/l 

 

2. BOD limbah aerasi 0 jam  = (5,5 – 2,8) – (9,1 – 6,5)(1 -0,015) mg/l  

      0,015 

    = 12,1 mg/l 

 

3. BOD limbah aerasi 4 jam  = (7,4 -4,6) – (99,1- 6,5)(1-0,015) mg/l 

      0,015 

    = 14,5 mg/l 

4. BOD limbah aerasi 8 jam  = (6,0 – 3,3) – (9,1 – 6,5)(1 – 0,015) mg/l 

 
BOD = (X0 – X5) – (Y0 – Y5) (1 – P) 
 
                                P 
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      0,015 

    = 9,3 mg/l 

 

5. BOD limbah aerasi 12 jam = (7,8 – 5,1) – (9,1 – 6,5)(1 – 0,015) mg/l 

      0,015 

    =7,8 mg/l 
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Lampiran 5.  

Tabel 8. Baku Mutu Air Limbah (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 
10 Tahun 2004) 

Golongan Baku Mutu air Limbah No. Parameter Satuan 
I II 

 FISIKA 
1. Temperatur oC 38 38 
2. TDS mg/L 2000 4000 
3. TSS mg/L 100 200 
 KIMIA 
1. pH  6,0 -9,0  
2. Besi terlarut (Fe) mg/L 5 10 
3. Mangan terlarut (Mn) mg/L 2 5 
4. Barium (Ba) mg/L 2 3 
5. Tembaga (Cu) mg/L 2 3 
6. Seng (Zn) mg/L 5 10 
7. Krom heksavalen 

(Cr6+) 
mg/L 0,1 0,5 

8. Krom total (Cr) mg/L 0,5 1 
9. Kadmium (Cd) mg/L 0,05 0,10 
10. Raksa (Hg) mg/L 0,002 0,005 
11. Timbal (Pb) mg/L 0,1 1 
12. Timah (Sn) mg/L 2 3 
13. Arsen (As) mg/L 0,1 0,5 
14. Selenium (Se) mg/L 0,05 0,5 
15. Nikel (Ni) mg/L 0,2 0,5 
16. Kobalt (Co) mg/L 0,4 0,6 
17. Sianida (CN) mg/L 0,05 0,5 
18. Sulfide (H2S) mg/L 0,05 0,1 
19. Flourida (F) mg/L 2 3 
20. Klorin bebas (Cl2+) mg/L 1 2 
21. Amoniak bebas 

(NH3_N) 
mg/L 1 5 

22. Nitrat (NO3-N) mg/L 20 30 
23. Nitrit (NO2-N) mg/L 1 3 
24. BOD5 mg/L 50 100 
25. COD mg/L 100 250 

 
Keterangan: 
Golongan I  : Baku mutu limbah industri rumah tangga 
Golongan II  : Baku mutu limbah industri besar, indstri logam berat,dll. 
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Lampiran 6. Foto-foto Penelitian.  
 

 
Gambar 20. Mikroorganisme Efektif BIO EDU UNS dalam Media Cair LB 

 
 

 
Gambar 21. Tepung Tapioka (gaplek) sebagai Media Carrier BIO EDU UNS 

 
 

 
Gambar 23. Limbah dalam Model IPAL. 
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Gambar 24. Pengolahan 24 jam 

 

 
Gambar 25. Pengolahan 48 jam 

 

 
Gambar 26. Perbandingan Warna Sebelum dan Sesudah Pengolahan.  
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Lampiran 7. 

RENCANA PEMBELAJARAN 

 

A. IDENTITAS  

Mata Pelajaran   : Biologi 

Materi Pokok   : Pencemaran dan Perubahan Lingkungan 

Pertemuan Minggu ke  : 1 

Waktu     : 2 x 45 menit 

Kelas/ semester  : X/ 2 

B. STANDAR KOMPETENSI  

Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi 

dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

C. KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan pemanfaatan daur ulang limbah untuk kepentingan 

umum. 

D. INDIKATOR 

1. Menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. 

2. Memjelaskan salah satu contoh pencemaran lingkungan dan 

memberikan berberapa contoh usaha untuk mengatasi masalah 

pencemaran lingkungan. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Materi Pokok : Pencemaran Lingkungan dan Perubahan  

Lingkungan. 

2. Uraian Materi : Daur Ulang Limbah. 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

Buku bahan ajar penunjang materi Biologi 

Gambar dan foto-foto limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Charta dan Skema dalam Proses Pengolahan Limbah Cair. 

G. . STRATEGI PEMBELAJARAN  

Pendekatan  : Contextual Teaching and Learning 

Metode  : Diskusi Informasi  
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H. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

No Kegiatan Guru dan Siswa Waktu 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

  

 

 

 

3. 

Pendahuluan  

v Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

v Guru memberikan motivasi kepada siswa  

v Siswa  menyiapkan kelompok dan menyiapkan bahan 

diakusi 

Kegiatan Inti 

v Guru membagikan lembar diskusi 

v Siswa melakukan diskusi secara berkelompok tentang 

macam-macam pencemaran lingkungan dan berbagai 

usaha untuk mengatasinya.  

v Guru mengawasi jalannya diskusi 

v Siswa menginformasikan hasil diskusi melalui 

presentasi di depan kelas. 

Penutup  

v Siswa membuat kesimpulan  

5 menit 

 

 

 

 

35 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

I. PENILAIAN 

Post test   

J. REFERENSI 

Diah, A., Muslim, C., Manaf, S., dan Winarni, E. W. 2004. Biologi SMA 

untuk Kelas X. Jakarta: Esis 

Pratiwi, D. A., Maryati, S., Srikini., dan Suharno. 2004. Buku Penuntun 

Biologi SMA Untuk Kelas I. Jakarta: Erlangga. 

Priadi, A dan Silawati, T. 2004. Sains Biologi Kelas I SMA. Jakarta: 

Yudistira. 
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Lampiran 8. 

LEMBAR PORTOFOLIO 
 
 

A.  IDENTITAS  

 Mata Pelajaran   : Biologi 

 Materi Pokok  : Pencemaran dan Perubahan Lingkungan 

 Pertemuan Minggu ke  : 2 

 Kelas/ semester  : X/ 2 

 

B. TUJUAN: 

 1.  Memberikan contoh-contoh pencemaran di lingkungan sekitar tempat 

tinggal. 

 2.  Menjelaskan upaya-upaya masyarakat yang dilakukan untuk mengatasi 

masalah pencemaran lingkungan. 

C.  ALAT DAN BAHAN : 

 Lingkungan sekitar tempat tinggal 

 Alat Tulis  

 Buku Laporan Praktikum 

 Alat dokumentasi (kamera) 

D. CARA KERJA: 

 1. Pilihlah  lokasi di sekitar tempat tempat tinggalmu yang mengalami 

masalah pencemaran lingkungan. 

 2. Deskripsikan jenis-jenis masalah lingkungan yang terjadi, dan berbagai 

penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. 

 3. Untuk memperkuat hasil observasi berikan gambar/foto/hasil wawancara 

tentang masalah lingkungan yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu. 

 4. Uraikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

mengatasi masalah pencemaran tersebut. 

 5. Laporkan hasil observasi. 
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E.  LAPORAN HASIL OBSERVASI 

  Lokasi  : 

 Tanggal  : 

No  Pencemaran yang Terjadi Penyebab Pencemaran 

   

   

   

   

   

  

 Upaya penanggulangan masalah pencemaran lingkungan: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

F. PENILAIAN PORTOFOLIO 

Jenis Tagihan Aspek Penilaian Total 
Score 

1.  Pemilihan Lokasi     
2. Deskripsi masalah pencemaran     
3.  Pengambilan dokumentasi      
4. Penjelasan yang logis tentang 

penaggulangan masalah 
pencemaran lingkungan 

    

 
 

Guru Biologi 
 

Umi Fatmawati 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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