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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Jasa laundry saat ini terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya 

kesibukan di masyarakat. Jasa laundry ditawarkan oleh berabagai industri seperti 

industri laundry skala kecil hingga skala besar, hotel, maupun rumah sakit. 

Perkembangan industri laundry skala kecil hingga skala besar terus bertambah di 

Bali. Perkembangan tersebut belum terdata saat ini, namun mencapai setiap 

daerah baik perkotaan dan pedesaan di setiap Kabupaten di Bali dikarenakan 

adanya potensi usaha dari laundry di dalam perkembangan aktivitas masyarakat 

saat ini (Made Antara, 2011). Perkembangan jasa laundry tersebut berdampak 

pada peningkatan jumlah pemakaian deterjen dan volume air limbah dari 

kegiatan laundry yang juga meningkat. 

 Deterjen ini merupakan bahan sintetis dan terbagi dalam dua kelompok, 

deterjen anionik dan kationik. Untuk deterjen rumah tangga digunakan kelompok 

yang pertama. Telah dikenal dua macam deterjen anionik yakni alkil sulfonat 

linear dan alkil benzana sulfonat. Macam pertama adalah deterjen lunak dan 

dapat mengalami biodegradasi, macam kedua ialah deterjen keras dan melawan 

aksi bakteri. Deterjen ini  berbahaya bagi ikan biarpun konsentrasinya kecil. 

Misalnya natrium dodesil benzena sulfonat dapat merusak insang ikan, biarpun 

hanya 5 ppm (Sastrawijaya, 2009). 

 CV. Wahyu Dewata merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa 

laundry. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1979 dan memiliki 7 orang 

pegawai. Pada proses pengolahan limbah di CV. Wahyu Dewata terbagi menjadi 
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tiga bak penampungan, dimana pada masing-masing bak penampungan terdapat 

proses penyaringan dan pengendapan. Setelah melewati proses dari ketiga bak 

penampungan tersebut, limbah langsung dialirkan ke sungai yang berada di 

depan tempat usaha. 

 Air limbah dari kegiatan laundry memiliki dampak yang berbahaya bagi 

lingkungan dan kesehatan. Studi yang dilaksanakan oleh (Esmiralda, 2012) 

menunjukkan bahwa konsentrasi surfaktan dan nilai Chemical Oxygen Demand 

(COD) yang tinggi dalam limbah laundry berdampak pada penurunan LC50 yang 

artinya limbah tersebut semakin toksik dan semakin berisiko mencemari 

lingkungan dan biota yang ada di dalamnya. Studi dari (Yuli & dkk, 2012) juga 

menunjukkan bahwa limbah laundry sebelum mengalami pengolahan memiliki 

LC50 antara 8-10% yang menunjukkan tingkat toksisitas limbah yang tinggi. 

Selain dampak toksik, limbah laundry juga berdampak pada perubahan 

lingkungan salah satunya adalah eutrofikasi.  

 Hasil studi tentang karakteristik air limbah laundry yang telah dilakukan 

oleh Hudori (2008) melaporkan bahwa air limbah laundry tersebut rata-rata 

mengandung surfaktan 256,87 – 363,72 mg/L, COD 599,44 – 754,35 mg/L, total 

fosfat 7,36 – 7,84 mg/L, pH 8,67 – 10,53, suhu 23,6 – 26,0 oC. Sedangkan hasil 

studi yang dilakukan oleh Padmanabha (2015) menunjukkan bahwa karakteristik 

air limbah laundry mengandung COD 346,84 mg/L, BOD 182,78 mg/L, TSS 

48,65 mg/L, total fosfat 7,30, pH 8,6. Bila dibandingkan dengan baku mutu air 

limbah menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2016 tentang Baku 

Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, kadar 

maksimum yang diperbolehkan suhu 38 oC, pH 6,0-9,0, COD 100 mg/L, BOD5 
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50 mg/L, TSS 200 mg/L, dan total fosfat 5 mg/L. Sehingga jelas bahwa air 

limbah laundry ini telah melampaui baku mutu yang dipersyaratkan. Untuk 

menyesuaikan baku mutu tersebut, diperlukan upaya pengolahan air limbah yang 

sederhana, murah, dan mudah diterapkan.  

 Zeolit merupakan mineral hasil tambang yang bersifat lunak dan mudah 

kering. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zeolit alam 

mampu dimanfatkan sebagai adsorben limbah pencemar dari beberapa industri. 

Zeolit mampu menjerap berbagai macam logam, antara lain Ni, Np, Pb, U, Zn, 

Ba, Ca, Mg, Sr, Cd, Cu dan Hg (Srihapsari, 2006). Adsorpsi menggunakan zeolit 

dapat digunakan untuk mengurangi kontaminasi deterjen. Muatan negatif pada 

kerangka zeolit dinetralkan oleh kation yang terikat lemah. Deterjen yang 

merupakan molekul organik akan ditarik oleh zeolit dan melekat pada permukaan 

dengan kombinasi dari daya fisik kompleks dan reaksi kimia (Sisyanreswari, 

2015).  

 Hasil penelitian (Herawathy, 2010), tentang pengaruh perbedaan waktu 

kontak dengan menggunakan media batu zeolit yang tidak diaktivasi terhadap 

penurunan kadar COD air limbah pencelupan diperoleh angka COD sebesar 833 

mg/lt. Penurunan kadar COD dengan dosis 1500 gram dengan waktu kontak 15 

menit dapat menurunkan kadar COD menjadi 170,42 mg/lt, 30 menit dapat 

menurunkan kadar COD menjadi 102,35 mg/lt, dan 45 menit dapat menurunkan 

kadar COD menjadi 99,79 mg/lt.  

 Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan variasi waktu kontak 

yang lebih lama dari penelitian Herawaty (2010) untuk menurunkan kadar COD 

air limbah laundy yaitu selama 20 menit, 40 menit, dan 60 menit. Menurut 
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Manalu (2013), semakin lama kontak media dengan air, maka akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. Kemudian peneliti juga ingin melakukan penelitian dengan 

media batu zeolit yang sudah diaktivasi terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Suryata dan Irmanto (2009), zeolit alam yang telah diaktivasi 

dengan asam klorida (HCl) ternyata dapat menurunkan kandungan logam Pb, Zn 

dan Cu dalam limbah cair sampai dengan 30 %, sedangkan kandungan amonium, 

sulfat dan nitrat dapat diturunkan sampai dengan 35%. Zeolit mempunyai sifat 

amfoter yang berarti zeolit bisa diaktifkan dengan basa atau asam. Dalam 

penelitian ini bahan kimia yang digunakan untuk mengaktivasi zeolit adalah asam 

klorida (HCl) karena asam klorida dikenal sebagai asam yang mampu melarutkan 

senyawa yang bersifat anorganik. Aktivasi zeolit dengan HCl dapat 

membersihkan permukaan pori, membuang senyawa pengotor, dan mengatur 

kembali letak atom yang dapat dipertukarkan (Srihapsari, 2006). 

 Data hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan tentang pengukuran 

kadar COD air limbah laundry di CV. Wahyu Dewata diperoleh kadar COD 

sebesar 325,0 mg/L sebagai O2. Setelah diberi perlakuan dengan batu zeolit 

dengan dosis 1500 gram selama 15 menit di peroleh penurunan kadar COD 

menjadi 102,3 mg/L sebagai O2. Ini menunjukkan kadar COD air limbah laundry 

CV. Wahyu Dewata melebihi ambang batas. Dimana menurut Peraturan Gubernur 

Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria 

Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, ambang batas kadar COD yang 

diperbolehkan untuk air limbah bagi usaha atau kegiatan domestik sebesar 100 

mg/L (Pergub Bali, 2016). 
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 Berdasarkan sifat batu zeolit sebagai absorben dan  hal tersebut perlu 

dijadikan salah satu alternatif pengolahan air limbah khususnya limbah laundry. 

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

perbedaan waktu kontak media batu zeolit terhadap penurunan kadar chemical 

oxygen demand (COD) air limbah laundry CV. Wahyu Dewata. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : ”Bagaimana efektivitas perbedaan waktu kontak 

media batu zeolit terhadap penurunan kadar chemical oxygen demand (COD) air 

limbah laundry CV. Wahyu Dewata”? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media 

batu zeolit terhadap penurunan kadar chemical oxygen demand (COD) air limbah 

laundry CV. Wahyu Dewata. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui efektivitas penurunan kadar COD pada air limbah laundry 

setelah kontak dengan media batu zeolit selama 20 menit, 40 menit, dan 60 

menit.  

b. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas waktu kontak media batu zeolit 

terhadap penurunan kadar COD pada air limbah laundry. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan dalam memperkaya ilmu pengetahuan kesehatan 

lingkungan, khususnya untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan awal bagi peneliti berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan batu 

zeolit dapat menurunkan kadar COD air limbah laundry, sehingga dapat 

membantu dalam upaya mengurangi tingkat pencemaran.  

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam upaya perbaikan kualitas 

air untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  

 


