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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Limbah Cair 

 Secara sederhana limbah cair dapat didefinisikan sebagai air buangan 

yang berasal dari aktivitas manusia dan mengandung berbagai polutan yang 

berbahaya baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan 

sumbernya, limbah cair dapat dibedakan atas limbah rumah tangga dan limbah 

industri, sedangkan polutan yang terdapat dalam limbah dapat dibedakan atas 

polutan organik dan polutan anorganik dan umumnya terdapat dalam bentuk 

terlarut atau tersuspensi (Uyun, 2012). 

 Polutan yang terdapat dalam limbah cair merupakan ancaman yang 

cukup serius terhadap kelestarian lingkungan, karena di samping adanya polutan 

yang beracun terhadap biota perairan, polutan juga mempunyai dampak terhadap 

sifat fisika, kimia, dan biologis lingkungan perairan. Dengan kata lain, 

perubahan sifat-sifat air akibat adanya polutan dapat mengakibatkan 

menurunnya kualitas air sehingga berdampak negatif terhadap kelestarian 

ekosistem perairan dalam berbagai aspek (Uyun, 2012).  

 

B. Karakteristik Limbah Cair 

 Limbah cair dapat didefinisikan sebagai sampah berwujud cair yang 

dihasilkan dari proses industri atau kegiatan lain yang dilakukan oleh manusia. 

Limbah cair dapat dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan asal 

limbahnya yaitu, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri 

(Uyun, 2012). Apabila limbah cair dibuang langsung ke perairan tanpa diolah 
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terlebih dahulu, maka akan menimbulkan berbagai dampak pada biota perairan, 

sifat kimia dan sifat fisika air. 

 Sifat fisika yang bekaitan dengan pencemaran air adalah suhu, warna, 

bau, rasa dan kekeruhan. Suhu air limbah umumnya lebih tinggi dibandingkan 

suhu air normal, karena kadar oksigen terlarut dalam limbah lebih rendah dari 

pada kadar oksigen terlarut pada air normal. Timbulnya warna pada air 

disebabkan oleh adanya bahan organik terlarut dan tersuspensi termasuk 

diantaranya yang bersifat koloid. Dengan demikian, diketahui bahwa intensitas 

warna berbanding lurus dengan konsentrasi polutan dalam limbah, yang artinya 

intensitas warna dapat memperlihatkan kualitas suatu limbah. Bau dan rasa pada 

air limbah timbul karena adanya penguraian bahan-bahan organik terlarut secara 

mikrobiologis. Kekeruhan adalah ciri lain dari limbah cair yang disebabkan oleh 

partikel tersuspensi dalam limbah yang menimbulkan dampak negatif paling nyata 

yaitu turunnya daya serap air akan cahaya matahari, sehingga proses kehidupan 

biota perairan terganggu (Uyun, 2012). 

 Selain sifat fisika, polutan dalam limbah juga akan mempengaruhi sifat 

kimia air yaitu adanya perubahan derajad keasaman (pH) serta tingginya nilai 

Biological Oxygen Demand (BOD) dan nilai Chemical Oxygen Demand (COD) 

limbah. Derajad keasaman air merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi aktivitas kehidupan dalam perairan. Terjadinya perubahan pH 

pada air tercemar adalah akibat dari penguraian berbagai polutan organik yang 

terdapat dalam limbah, sehingga akan mempengaruhi nilai COD dan BOD. pH, 

COD dan BOD ketiganya merupakan parameter kualitas limbah karena dapat 
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menyatakan kadar oksigen yang dibutuhkan dalam menguraikan polutan organik 

dalam limbah (Uyun, 2012). 

 Di dalam air terdapat berbagai jenis mikroorganisme seperti candawan, 

alga, bakteri, protozoa, dan virus, yang memanfaatkan bahan organik yang ada 

dalam limbah sebagai media untuk pertumbuhannya. Hal tersebut mengakibatkan 

air limbah tidak layak digunakan dan dikonsumsi (Uyun, 2012). 

 

C. Proses Laundry 

 Laundry merupakan proses kompleks yang melibatkan antara beberapa 

faktor fisik dan kimiawi. Pada proses ini kotoran yang melekat pada pakaian 

dibersihkan dengan mempergunakan air dan deterjen. Tahapan yang terjadi pada 

proses ini adalah kotoran yang melekat pada pakaian akan dilepaskan oleh larutan 

deterjen dan dilanjutkan dengan stabilisasi air yang berisi kotoran supaya kotoran 

tersebut tidak menempel kembali pada permukaan pakaian. Kemampuan 

membersihkan pakaian dalam roses laundry sangatlah tergantung pada beberapa 

faktor seperti jenis bahan pakaian, jenis kotoran, kualitas air, peralatan mencuci, 

dan komposisi deterjen (Suwahdendi, 2016). Diantara faktor tersebut yang 

memegang peranan penting adalah komposisi deterjen.  

 Air pada proses laundry berfungsi sebagai pelarut bagi deterjen dan 

kotoran yang menempel di pakaian. Air juga berfungsi sebagai media perpindahan 

untuk komponen tanah yang terlarut maupun terdispersi. Proses laundry dimulai 

dengan membasahi dan penetrasi larutan deterjen pada pakaian yang kotor. Air 

mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi yaitu 72 mN/m padahal 

proses pembasahan pakaian dapat berjalan lebih cepat dan efektif jika tegangan 



10 
 

permukaannya berkurang sampai 30 mN/m. Pada proses inilah peranan dari 

surfaktan sebagai bahan baku deterjen untuk menurunkan tegangan permukaan 

(Suwahdendi, 2016). 

 Kualitas air yang jelek dapat mempengaruhi proses pencucian dan 

menimbulkan masalah pada mesin cuci. Ion kalsium dan magnesium yang 

bertanggung jawab terhadap kesadahan air dapat menimbulkan terbentuknya 

endapan. Endapan ini disebabkan oleh terbentuknya residu pada proses laundry 

dan dapat membentuk kerak pada mesin cuci sehingga berakibat pada 

terganggunya fungsi dari elemen pemanas dan komponen mesin cuci yang lain. 

Kandungan kalsium yang tinggi dalam air dapat menghalangi proses 

menghilangkan partiel tanah pada kotoran yang melekat pada pakaian. Selain itu, 

keberadaan ion logam seperti besi, tembaga dang mangan dapat merugikan proses 

laundry. Ion – ion tersebut dapat menjadi katalis dari dekomposisi agen pemutih 

(bleaching agents) sehingga fungsinya menjadi terganggu (Suwahdendi, 2016). 

 Kotoran yang melekat pada pakaian dapat digolongkan menjadi tiga, 

yaitu: debu dari udara, kotoran yang dihasilkan badan (mislanya keringat), 

pengotor yang berasal dari aktifitas domestik, komersial dan industri. Menurut 

Smulders (2002) dalam Swahdendi (2016) jenis kotoran tersebut dapat 

digolongkan menjadi: 

1. Bahan yang mudah larut, seperti : garam, gula, urea, dan keringat. 

2. Partikel, seperti : oksida logam, karbonan, silika, humus, dan arang. 

3. Minyak dan lemak, seperti : minyak hewani, minyak nabati, pelembab, 

minyak dan logam  mineral, dan lemak yang berasal dari serangga. 

4. Protein yang berasal dari : darah, telur, susu, dan keratin dari kulit. 
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5. Karbohidrat, seperti : kanji. 

6. Zat pewarna dari : buah – buahan, sayuran, anggur, kopi dan teh. 

 

D. Air Limbah Laundry 

 Pengertian air limbah menurut Ehless dan Steel, sebagaimana dikutip 

dari Swahdendi (2016) adalah cairan buangan dari rumah tangga, industri dan 

tempat-tempat umum lain yang mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat 

membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya serta mengganggu 

kelestarian lingkungan. Air limbah memiliki karakteristik secara fisika, kimia, dan 

biologi. Secara fisik, air limbah memiliki karakteristik yang diamati suhu, warna, 

bau dan kekeruhan. Karakteristik air limbah secara kimia yaitu terdapat berbagai 

macam kandungan dalam air limbah seperti bahan-bahan organik dan anorganik. 

Kandungan tersebut mencakup pH, BOD, COD dan bahan kimia berbahaya 

seperti fosfor, nitrogen, dan klorida. Pada karakteristik biologi umumnya 

terkandung berbagai macam organisme seperti bakteri, jamus, dan organisme air 

sejenis (Suwahdendi, 2016). 

 Berdasarkan sumber penghasilnya, air limbah dibagi menjadi dua jenis 

yaitu air limbah industri dan air limbah domestik (Helmer dan Hespanhol, 1997 

dalam Suwahdendi, 2016). Air limbah domestik menurut Swahdendi (2016)  

adalah air hasil buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, perkantoran 

dan sarana sejenisnya. Air limbah domestik dikarakteristikan sebagai grey water 

dan black water. Grey water adalah limbah domestik yang berasal dari air bekas 

cucian piring, air bekas mandi dan cuci pakaian. Sedangkan black water adalah air 

limbah yang dikelurkan melalui toilet, urinoir dan bidets. 
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 Air limbah laundry berasal dari sisa proses kegiatan mencuci pakaian. 

Maka dari itu, air limbah tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori grey 

water. Menurut Tjandraatmadja dan Diaper (2006) dalam Swahdendi (2016), 

pengaruh perubahan kualitas grey water selama 10 tahun terakhir ini adalah 

berubahnya formula pada produk laundry seperti deterjen, softener, pemutih, dan 

jenis produk laundry lainnya. 

 

E. Kandungan Deterjen dalam Limbah Laundry 

 Air limbah Laundry umumnya mengandung deterjen karena dalam 

aktvitas laundry selalu menggunakan deterjen dalam proses kegiatannya. Secara 

umum komponen penyusun deterjen adalah surfaktan, builders, bleaching agent 

dan bahan aditif. Surfaktan berfungsi untuk mengangkat kotoran pada pakaian 

baik yang larut dalam air maupun yang tak larut dalam air. Surfaktan dalam 

deterjen dikelompokan menjadi empat kelompok yaitu; anionik, nonionik, 

kationik, dan zwitterionik (Suwahdendi, 2016). 

 Jenis surfaktan anionik merupakan jenis yang paling banyak digunakan 

dalam kegiatan laundry dikarenakan biaya pembuatannya yang mudah dan murah. 

Surfaktan jenis ini merupakan produk terbesar hingga saat ini. Dalam kelompok 

surfaktan ini, jenis yang umum adalah Alkyl Benzene Sulfonates (ABS), Linear 

Alkyl Benzene Sulfonates (LAS) dan jenis lainnya (Yu, et al, 2008 dalam 

Suwahdendi, 2016). Pada awalnya surfaktan jenis Alkyl Benzene Sulfonates 

(ABS) yang digunakan dalam komposisi deterjen. ABS dikenal sebagai hard 

detergent karena sifatnya yang tahan penguraian biologis. Oleh karena itu ABS 

dikenal sebagai senyawa pencemar yang toksik terhadap biota air. Pada tahun 
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1965 mulai dikenal Linear Alkyl Benzene Sulfonates (LAS), sebagai surfaktan 

LAS dapat menurunkan tegangan permukaan dan mengemulsi lemak sehingga 

sebagai dimanfaatkan sebagai pelarut lemak dan denaturasi protein. Jenis 

surfaktan lainnya juga digunakan sebagai pembersih pakaian seperti Nonylphenol 

dan Sodium Lauryl Ether Sulphate dari kelompok surfaktan nonionik 

(Suwahdendi, 2016). 

 Setelah surfaktan, kandungan lain yang penting adalah builder yang 

berguna untuk meningkatkan efisiensi surfaktan. Builder digunakan untuk 

melunakkan air sadah dengan cara meengikat mineral-mineral yang terlarut, 

sehingga surfaktan dapat berfungsi dengan lebih baik. Selain itu, builder juga 

dapat membantu menciptakan kondisi keasaman yang tepat agar proses 

pembersihan dapat berlangsung dengan lebih baik serta membantu 

mensuspensikan kotoran yang telah lepas. Senyawa kompleks yang sering 

digunakan dalam builder adalah natrium sitrat, natrium karbonat, natrium silikat, 

flourescent dan fosfat. Dalam deterjen umumnya jenis builder yang digunakan 

adalah builder dalam bentuk Sodium Tripolifosfat (STPP). STPP dalam deterjen 

bereaksi dengan ion magnesium dan ion kalsium yang terdapat dalam air dengan 

tujuan untuk mengurangi keberadaan ion magnesium dan ion kalsium bebas 

dalam air yang dapat mengurangi efektivitas surfaktan. Reaksi antara STPP dan 

ion-ion tersebut membentuk padatan dan senyawa lain yang mengandung fosfat. 

Senyawa fosfat tersebut digunakan untuk mencegah kembalinya kotoran 

menempel pada bahan yang sedang dicuci. Kesadahan air yang digunakan untuk 

mencuci akan mempengaruhi penggunaan terhadap deterjen karena tingkat 

kesadahan air dipenguhi oleh kandungan ion magnesium dan ion kalsium dalam 
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air. Padatan yang terbentuk akibat pengikatan ion magnesium dan ion kalsium 

oleh builder akan lebih tinggi bila air yang digunakan untuk mencuci tersebut 

memiliki tingkat kesadahan yang tinggi, dibandingkan sebaliknya padatan yang 

terbentuk oleh builder akan lebih rendah bila air yang digunakan memiliki tingkat 

kesadahan yang rendah (Suwahdendi, 2016). 

 Kandungan softener dan pemutih yang terkandung dalam deterjen 

bertujuan untuk melengkapi dan memaksimalkan pembersihan dan perawatan 

pada serat pakaian. Softener dan pemutih tersebut mengandung bahan-bahan 

berupa senyawa berbasis sodium. Keunggulan dari sodium adalah kemampuan 

sodium sebagai pelarut partikel-partikel dalam air, namun sodium sulit dipisahkan 

dari air kecuali menggunakan metode pembalikan osmosis. Kandungan sodium 

akan mempengaruhi kadar garam dalam air (salinitas) dan akan berdampak pada 

penurunan kualitas air apabila langsung dibuang ke perairan (Suwahdendi, 2016). 

 

F. Parameter Air Limbah 

1. Suhu  

 Fluktuasi suhu dalam air akan berpengaruh terhadap kehidupan di dalam 

air. Peningkatan dan penurunan suhu dalam air dipengaruhi oleh derajat 

ketinggian tempat, komposisi substrat, kekeruhan, curah hujan, angin, suhu 

limbah dan reaksi – reaksi kimia yang terjadi dalam air. Kenaikan suhu sebesar 

10oC dapat mengakibatkan ikan tertekan dan laju metabolisme meningkat dua 

kali lipat. Suhu optimal beberapa jenis moluska adalah 20oC, dan apabila 

melampaui batas tersebut akan mengakibatkan berkurangnya aktivitas 

kehidupannya (Budiarsa, 2015). 
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2. pH 

 Nilai pH ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen dalam air, semakin 

besar konsentrasi ion hodrogen dalam air semakin rendah nilai pH dan perairan 

semakin bersifat toksik. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap 

perubahan pH, dan menyukai kondisi pH yang berkisar antara 7,0 – 8,5. Kondisi 

pH sangat mempengaruhi dinamika kimiawi unsur/senyawa dan proses 

biokimiawi perairan, misalnya proses nitrifikasi akan terhambat dengan 

menurunnya pH perairan. Namun demikian, logam berat dalam kondisi ionnya 

dan meningkatkan tingkat toksisitasnya pada pH yang rendah. Penurunan pH 

perairan mulai dari pH 6 akan mempengaruhi kelimpahan keanekaragaman 

plankton dan bentos, sementara pH 5 kebawah akan mempengaruhi penurunan 

yang signifikan pada biomassa zooplankton dan peningkatan filamen algae 

hijau, dan pada pH 4 sebagian besar tumbuhan hijau akan mati (Budiarsa, 2015). 

Berdasarkan baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku 

Kerusakan Lingkungan Hidup, standar baku mutu parameter pH untuk air 

limbah adalah 6-9. 

3. COD 

 COD menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi bahan – bahan kimiawi secara kimiawi, baik yang dapat 

didegredasi secara biologi maupun yang sukar didegredasi secara biologi. 

Pengukuran COD didasarkan pada kenyataan bahwa hampir semua bahan 

organik dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air dengan bantuan 
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oksidator kuat (Kalium Dikromat / K2Cr2O7) dalam suasana asam (Budiarsa, 

2015). 

 Perairan yang memiliki kadar COD tinggi tidak ideal bagi kepentingan 

perikanan dan pertanian. Kandungan COD pada perairan yang tidak tercemar 

biasanya berkisar kurang dari 20 mg/L. Sedangkan pada perairan yang 

tercemar lebih dari 200 mg/L dan pada limbah industri dapat mencapai 60.000 

mg/L (Budiarsa, 2015).  

 

G. Cara Pengolahan Air Limbah 

 Industri primer pengolahan hasil hutan merupakan salah satu 

penyumbang limbah cair yang berbahaya bagi lingkungan. Bagi industri – industri 

besar, seperti industri pulp dan kertas, teknologi pengolahan limbah cair yang 

dihasilkannya mungkin sudah memadai tidak demikian bagi industri kecil atau 

sedang. Namun demikian, mengingat penting dan besarnya dampak yang 

ditimbulkan limbah cair bagi lingkungan. Penerapan teknologi pengolahan air 

limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Adapun macam 

teknologi pengolahan air limbah domestik maupun industri yang dibangun harus 

dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Jadi teknologi 

pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan teknologi masyarakat 

yang bersangkutan (Budiarsa, 2015). 

 Berbagai teknik pengolahan air buangan untuk menyisihkan bahan 

polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik – teknik 

pengolahan air buangan yang telah dikembangkan tersebut secara umum terbagi 

menjadi 3 metode pengolahan yaitu pengolahan secara fisika, pengolahan secara 
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kimia, pengolahan secara biologi. Untuk suatu jenis air buangan tertentu, ketiga 

metode pengolahan tersebut dapat diapliasikan secara sendiri – sendiri atau secara 

kombinasi (Budiarsa, 2015). 

 Pengolahan limbah cair dengan proses kimia merupakan salah satu 

bagian yang sangat penting dalam proses pengolahan limbah cair. Untuk limbah 

yang mengandung COD tinggi, jelas proses pengolahannya adalah proses kimia. 

Unit-   unit sistem pengolahan dalam proses kimia sebenarnya dapat pula disebut 

dengan reaktor, karena dalam proses kimia umumnya selalu terjadi reaksi kimia 

dimana bahan pencemar dan bahan penetral bereaksi sempurna untuk berubah 

menjadi senyawa baru yang tidak berbahaya lagi (Rahardjo, t.t).  

 Salah satu proses pengolahan limbah cair secara kimia adalah dengan 

penukar ion (Ion Exchange). Bahan penukar ion pada awalnya menggunakan 

bahan yang berasal dari alam yaitu greensand yang biasa disebut zeolit. Zeolit 

biasa digunakan untuk menghilangkan kesadahan dan menghilangkan ion 

amonium (Rahardjo, t.t). 

 

H. Zeolit 

 Zeolit merupakan suatu mineral yang dihasilkan dari proses 

hydrothermal pada batuan beku basa. Mineral ini biasanya ditemukan dalam celah 

– celah ataupun rekahan batuan. Selain itu zeolit juga merupakan endapan dari 

aktifitas vulkanik yang banyak mengandung silika. Adanya zeolit di alam 

berkontribusi dalam pembersihan lingkungan khususnya dalam mereduksi 

pencemaran air. Karena sifat yang dimiliki oleh zeolit, maka mineral ini dapat 
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dimanfaatkan dalam berbagai bidang, secara umum zeolit mampu menyerap, 

menukar ion dan menjadi katalis (Marsidi, 2001). 

 Sifat zeolit sebagai adsorben dan penyaring molekul, dimungkinkan 

karena struktur zeolit yang berongga, sehingga zeolit mampu menyerap sejumlah 

besar molekul yang berukuran lebih kecil atau sesuai dengan ukuran rongganya. 

Selain itu kristal zeolit yang telah terdehidrasi merupakan adsorben yang selektif 

dan mempunyai efektivitas adsorpsi yang tinggi. Sedangkan sifat zeolit sebagai 

penukar ion karena adanya kation logam alkali dan alkali tanah. Kation tersebut 

dapat bergerak bebas didalam rongga dan dapat dipertukarkan dengan kation 

logam lain dengan jumlah yang sama. Akibat struktur zeolit berongga, anion atau 

molekul ukuran lebih kecil atau sama dengan rongga dapat masuk dan terjebak 

(Marsidi, 2001). 

 Pengolahan zeolit secara garis besar dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu: 

1. Tahapan preparasi 

 Zeolit diperlakukan sedemikian rupa agar mendapatkan zeolit yang 

siap olah. Tahap ini berupa pengecilan ukuran dan pengayakan. Tahapan ini 

dapat menggunakan mesin secara keseluruhan atau dengan cara sedikit 

konvensional. 

2. Tahapan aktivasi 

 Aktivasi zeolit dapat dilakukan dengan cara pemanasan atau 

penambahan pereaksi kimia baik asam maupun basa : 

a. Aktivasi pemanasan, dilakukan zeolit dalam pengering putar menggunakan 

bahan umpan yang mempunyai kadar air sekitar 40%, dengan suhu tetap 

230oC dan waktu pemanasan selama tiga jam.  
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b. Penambahan bahan kimia, dengan tujuan untuk membersihkan permukaan 

pori, membuang senyawa pengotor dan mengatur kembali letak atom yang 

dapat dipertukarkan. Proses aktivasi zeolit dengan perlakuan asam HCl pada 

konsentrasi 0,1 N hingga 11 N menyebabkan zeolit mengalami dealuminasi 

dan dekationisasi yang keluarnya Al dan kation – kation dalam kerangka 

zeolit. Aktivasi asam menyebabkan terjadinya dekationisasi yang 

menyebabkan bertambahnya luas permukaan zeolit karena berkurangnya 

pengotor yang menutupi pori – pori zeolit. Luas permukaan yang bertambah 

diharapkan meningkatkan kemampuan zeolit dalam proses penyerapan 

(Srihapsari, 2006). 

 Menurut Mubarokah (2010) dalam bidang lingkungan zeolit dapat 

dimanfaatkan untuk : 

1) Sebagai bahan penghilang bau. 

2) Sebagai bahan penyerap gas N2,O2, dan CO2. 

3) Sebagai bahan penukar untuk menangkap atau mengisolasi logam besi dan 

managan yang terdapat di dalam air, dan menyerap logam berat seperti Pb 

dan Mn. 

4) Sebagai penyerap NH4, NO4, dan COD dengan demikian cukup bagus untuk 

pengolahan air buangan.  

 

Gambar 1. Batu Zeolit 
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I. Pertukaran Ion (Ion Exchange) 

 Proses ion exchange dilakukan untuk menghilangkan ion-ion yang tidak 

diinginkan seperti Ca+2, Mg+2, Fe+2, dan NH4
+. Media penukar adalah fasa padat 

terbuat dari bahan mineral atau resin sintetik yang terdiri dari ion bergerak yang 

menempel pada grup fungsional tetap, yang dapat bersifat asam atau basa. Pada 

proses penukar ion bergerak ditukar dengan ion terlarut yang terdapat dalam air. 

Sebagai contoh Ca+2 ditukar dengan Na+ atau SO4
-2 ditukar dengan Cl- (Rahardjo, 

t.t). 

 Reaksi penyerapan COD oleh zeolit Na4K4AlSiO8O96.24H2O
2+ + 2Cd2+ 

        K4Cd2AlSiO8O96 + 24H2O + 4Na+. Pada reaksi tersebut akan terjadi 

pertukaran ion pada zeolit yaitu pertukaran ion natrium yang bermuatan positif 

(Na+) dengan ion cadmium yang bermuatan positif (Cd2+) (Dahona, 2016). 
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J. Persyaratan Pembuangan Air Limbah 

 Baku mutu air limbah laundry diatur dalam Peraturan Gubernur Bali 

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku 

Kerusakan Lingkungan Hidup.  

Tabel. 1 

Baku Mutu Air Limbah 

 

Parameter Nilai Satuan 

Suhu 38 oC 

pH 6,0-9,0  

COD 100 mg/L 

BOD 50 mg/L 

TSS 200 mg/L 

Total Fosfat 5 mg/L 

Sumber : Pergub Bali No. 16 Tahun 2016 

 

 


