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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Kondisi lokasi penelitian 

 Pengambilan sampel limbah cair laundry dilakukan di CV. Wahyu 

Dewata yaitu industri rumah tangga yang memberikan jasa laundry. CV. Wahyu 

Dewata beralamat di Jalan Kebudayaan No. 35, Sidakarya, Denpasar Selatan dan 

berdiri sejak tahun 1979. Industri laundry ini memiliki tenaga kerja sebanyak 7 

orang terdiri dari 4 orang tenaga kerja laki-laki dan 3 orang perempuan.  

 Proses yang dilakukan adalah pemilahan pakaian berdasarkan jenis dan 

warna pakaian, pada pakaian tertentu akan dilakukan proses perendaman. 

Pencucian pada usaha laundry ini dilakukan dengan menambahkan detergen dan 

sabun cair (sunlight). Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik laundry 

menunjukkan penambahan detergen dan sabun cair tidak sesuai aturan sehingga 

berbeda setiap proses pencucian. Untuk noda membandel, digunakan bleaching 

yang terdiri dari campuran bahan kaporit, garam, soda ash, dan HCl yang 

dilarutkan dengan air panas.  

 Kegiatan proses pencucian dan penyetrikaan dilakukan pada 1 ruang 

yang sama. Luas ventilasi ruangan memenuhi syarat dengan ratio lebih besar 10% 

dari luas lantai dan ruangan selalu dalam keadaan bersih. Selama bekerja seluruh 

pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu masker pada saat proses 

pembuatan bahan bleaching dan saat menggunakan bahan bleaching tersebut, 

karena bau nya sangat menyengat.  
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 Proses pengeringan pakaian menggunakan mesin tanpa ada proses 

penjemuran. Sebelum pakaian masuk ke dalam mesin pengering, terlebih dahulu 

pakaian dimasukkan ke dalam mesin putar untuk menghilangkan air pada pakaian. 

Tempat penyimpanan pakaian selalu dijaga kebersihannya serta terdapat ventilasi 

yang cukup pada ruang penyimpanan pakaian.  

 Limbah hasil pencucian tersebut berupa limbah cair yang banyak 

mengandung senyawa detergen. Sebelum dialirkan ke sungai air limbah dialirkan 

pada 3 bak penampungan, di dalam bak penampungan air limbah tidak mengalami 

perlakuan khusus hanya ada proses pengendapan saja. Bak penampungan ini 

dapat menampung hingga 100 kubik air limbah.  

2. Karakteristik subyek penelitian  

 Penelitian ini ditunjukkan sebagai pengendalian air limbah khususnya 

penurunan kadar COD air limbah laundry. Subyek penelitian ini adalah air limbah 

laundry. Air limbah laundry yang digunakan sebagai subyek penelitian diambil 

dari insustri laundry CV. Wahyu Dewata yaitu air limbah yang langsung dibuang 

ke sungai di depan tempat usaha.  

 Air limbah laundry yang digunakan sebagai subyek penelitian memiliki 

karakteristik berbau dan berwarna keruh. Hasil kandungan COD pada limbah 

laundry sebelum diberi perlakuan dengan batu zeolit yaitu memiliki kadar sebesar 

298,3 mg/l O2. Hasil pengukuran suhu dan pH air limbah laundry sebelum diberi 

perlakuan yaitu 29oC dan 7. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan COD 

pada air limbah laundry melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan 
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Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang diperbolehkan 

sebesar 100 mg/L O2.  

 Penelitian ini menggunakan batu zeolit untuk menurunkan kadar COD air 

limbah laundry karena batu zeolit mudah didapat, tidak berbahaya, dan 

mempunyai banyak manfaat. Salah satu manfaat batu zeolit adalah sebagai 

absorben yang mampu menyerap zat organik maupun anorganik yang terkandung 

dalam air limbah laundry. Adapun batu zeolit yang digunakan dalam penelitian 

adalah batu zeolit yang dihaluskan menjadi bubuk zeolit Sebelum bubuk zeolit 

digunakan dalam penelitian, bubuk zeolit dilakukan aktivasi terlebih dahulu 

menggunakan larutan HCl 0,1 N. Bubuk zeolit direndam dalam larutan  HCl 

selama 1 jam kemudian dibilas dengan aquades dan dijemur dibawah sinar 

matahari.  

3. Hasil pemeriksaan air limbah 

 Air limbah laundry yang digunakan diperoleh dari Laundry CV. Wahyu 

Dewata. Air limbah diambil langsung dari saluran pembuangan yang langsung 

mengalir ke sungai di depan tempat usaha dengan menggunakan jerigen. 

Selanjutnya air limbah dituang pada toples sebanyak 10 liter dan diberi 

perlakuan dengan pemberian bubuk zeolit masing-masing sebanyak 1500 gram 

pada setiap perlakuan yaitu selama 20 menit, 40 menit, dan 60 menit. Air limbah 

yang sudah diberi perlakuan kemudian diambil menggunakan botol sampel dan 

diberi label. Selanjutnya pemeriksaan kadar COD pada air limbah laundry 

dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah Denpasar 

pada tanggal 9 Mei 2018 sampai 16 Mei 2018.  
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a. Hasil pemeriksaan suhu dan pH sebelum dan sesudah perlakuan  

 Pada penelitian ini suhu dan pH merupakan variabel pengganggu. Maka 

dari itu peneliti melakukan pengukuran suhu dan pH pada setiap kali perlakuan 

dan replikasi. Perlakuan dilakukan di Ruang Workshop IV Jurusan Kesehatan 

Lingkungan dalam keadaan AC ruangan mati. Pengukuran suhu dilakukan 

dengan menggunakan thermometer air dan pengukuran pH dilakukan dengan 

menggunakan pH Universal. Berikut merupakan hasil pengukuran suhu dan pH : 

Tabel 3 

Hasil Pengukuran Suhu dan pH Sebelum dan Sesudah Perlakuan 

 

Perlakuan Replikasi 
Suhu (oC) pH 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

20 Menit I 28 28 7 7 

II 28 28 7 7 

III 27 27 6 6 

Rata – rata  27,7 27,7 7 7 

40 Menit I 27 27 7 7 

II 27 27 7 7 

III 27 27 7 7 

Rata – rata  27 27 7 7 

60 Menit I 29 29 6 6 

II 29 29 6 6 

III 28 28 6 6 

Rata - rata 28,7 28,7 6 6 

Rata – rata total 27,8 27,8 7 7 

 

 Dari tabel diatas dilihat bahwa rata – rata suhu air limbah yang 

didapatkan sebelum perlakuan adalah 27,8 oC dan pH air yang didapatkan adalah 

7. Lalu sesudah perlakuan rata – rata suhu dan pH yang didapatkan setelah 

perlakuan secara berurutan adalah 27,8 oC dan 7.  
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b. Hasil pemeriksaan kadar COD pada variasi waktu 20 menit, 40 menit, dan 60 

menit  

 Pada setiap perlakuan sampel diambil sebanyak 10 liter lalu diletakkan 

pada wadah toples bening berukuran 16 liter. Selanjutnya dilakukan perlakuan 

dengan mengkontakkan bubuk zeolit selama 20 menit, 40 menit, dan 60 menit. 

Sebelum melakukan perlakuan dan sesudah melakukan perlakuan penulis selalu 

mencatat suhu dan pH pada air limbah laundry. Pada perlakuan ini dilakukan 

tiga kali replikasi dan dua kali pengulangan pengukuran kadar COD. Adapun 

hasil pengukuran kadar COD pada variasi waktu 20 menit, 40 menit, dan 60 

menit adalah sebagai berikut : 

Tabel 4 

Hasil Pemeriksaan Kadar COD Pada Variasi Waktu  

20 Menit, 40 Menit, dan 60 Menit 

 

Replikasi 
Pengulangan 

Pengukuran 

Hasil Pengukuran (mg/l O2) 

Waktu 

20 Menit 

Waktu 

40 Menit 

Waktu 

60 Menit 

Replikasi 1 Pengulangan 1 225,67 143,28 63,23 

Pengulangan 2 245,38 143,33 66,34 

Replikasi 2 Pengulangan 1 233,33 149,34 68,38 

Pengulangan 2 238,66 143,29 69,48 

Replikasi 3 Pengulangan 1 245,73 148,68 63,81 

Pengulanagn 2 248,34 143,43 65,68 

Rata - rata 239,52 145,21 66,15 

 

  

 Hasil kadar COD setelah proses pengontakan dengan batu zeolit yaitu 

memiliki rata-rata pada perlakuan selama 20 menit yaitu 239,52 mg/l O2, 

pada perlakuan 40 menit memiliki rata-rata yaitu 145,21 mg/l O2, dan pada 

perlakuan 60 menit memiliki rata-rata yaitu 66,15  mg/l O2. Menurut  

Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu 

Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup kadar 
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COD yang diperbolehkan sebesar 100 mg/L O2. Berdasarkan hasil tersebut 

menyatakan bahwa kadar COD pada air limbah laundry setelah perlakuan 

dengan batu zeolit selama 20 menit dan 40 menit masih belum memenuhi 

syarat. Sedangkan dengan perlakuan 60 menit, kadar COD sudah memenuhi 

syarat.  

c. Hasil efektivitas penurunan kadar COD pada perlakuan 20 menit, 40 menit, 

dan 60 menit 

 Setelah air limbah laundry diberi perlakuan selama 20 menit, 40 menit, 

dan 60 menit, kemudian dihitung tingkat efektivitas menggunakan rumus untuk 

mengetahui perlakuan mana yang paling efektif dalam menurunkan kadar COD 

air limbah. Adapun hasil efektivitas penurunan kadar COD sebagai berikut :  

Tabel 5 

Hasil Efektivitas Penurunan Kadar COD Pada Perlakuan 

20 Menit, 40 Menit, dan 60 Menit 

 

Perlakuan Replikasi 
Pengulangan 

Pengukuran 

Hasil 

Sebelum 

Perlakuan  

(mg/l O2) 

Hasil 

Sesudah 

Perlakuan  

(mg/l O2) 

Efektivitas  

(%) 

20 Menit 

1 1 298,3 225,67 24 

2 298,3 245,38 18 

2 1 298,3 233,33 22 

2 298,3  238,66 20 

3 1 298,3 245,73 18 

 2  298,3 248,34 17 

Rata – rata 298,3 239,52 20 

40 Menit 

 

1 1 298,3 143,28 52 

2 298,3 143,33 52 

2 1 298,3 149,34 50 

2 298,3 143,29 52 

3 1 298,3 148,68 50 

2 298,3 143,43 52 

Rata - rata 298,3 145,21 51 

60 Menit 

 

1 1 298,3 63,23 79 

2 298,3 66,34 78 

2 1 298,3 68,38 77 
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2 298,3 69,48 78 

3 1 298,3 63,81 79 

2 298,3 65,68 78 

Rata – rata  298,3 66,15 78 

 

 Dari hasil perhitungan efektivitas tersebut diatas dengan rumus 

Hasil Sebelum−Hasil Sesudah

Hasil Sebelum
 X 100 % didapatkan bahwa variasi waktu 20 menit 

memiliki efektivitas 20% atau dapat menurunkan 58,78 mg/l O2. Waktu 20 menit 

dikatakan tidak efektif karena tidak dapat menurunkan kadar COD sampai sesuai 

dengan persyaratan. Sedangkan variasi waktu 40 menit memiliki efektivitas 

sebesar 51% atau dapat menurunkan 153,09 mg/l O2. Waktu 40 menit dikatakan 

tidak efektif karena tidak dapat menurunkan kadar COD sampai batas yang telah 

ditentukan meskipun dengan variasi waktu 40 menit penurunan kadar COD lebih 

banyak dari waktu 20 menit. Dan dengan variasi waktu 60 menit memiliki 

efektivitas sebesar 78% atau dapat menurunkan 232,15 mg/l O2. Waktu 60 menit 

dikatakan paling efektif karena dapat menurunkan kadar COD sampai melebihi 

batas yang telah ditentukan. Dimana menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 

Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku 

Kerusakan Lingkungan Hidup kadar CODyang diperbolehkan sebesar 100 mg/L 

O2.  

d. Hasil perhitungan perbedaan efektifitas variasi waktu 20 menit, 40 menit, dan 

60 menit 

 Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan efektivitas antar variasi waktu 

20 menit, 40 menit, dan 60 menit dilakukan perhitungan untuk mencari selisih 
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antara ketiga variasi waktu tersebut. Adapun hasil perhitungan perbedaan 

efektivitas sebagai berikut :  

Tabel 6 

Hasil Perhitungan Perbedaan Efektifitas Variasi Waktu  

20 Menit, 40 Menit, Dan 60 Menit 

 

Efektivitas 
Perbedan 

Efektivitas 

(%) 

Efektivitas 40 menit – Efektivias 20 menit : 51% - 20% 31 

Efektivitas 60 menit – Efektivias 20 menit : 78% - 20% 58 

Efektivitas 60 menit – Efektivias 40 menit : 78% - 51% 27 

 

 Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa yang paling besar perbedaan 

efektivitasnya adalah perlakuan efektivitas 60 menit – efektivitas perlakuan 20 

menit yaitu sebesar 58%, sedangkan hasil perbedaan efektivitas antara 

efektivitas 60 menit – efektivitas perlakuan 40 menit dan efektivitas 40 menit – 

efektivitas perlakuan 20 menit tidak terlalu berbeda signifikan yaitu berturut – 

turut sebesar 27% dan 31%.  

4. Hasil analisis data  

 Hasil pengamatan terhadap penurunan kadar COD setelah diberi perlakuan 

dengan batu zeolit, maka tabel hasil pengamatan dianalisis dengan uji statistik. 

Berdasarkan data pengamatan yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan 

menguji distribusi data menggunakan software komputer sehingga mendapatkan 

hasil sebagai berikut : 

a. Uji normalitas data 

 Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorof 

Smirnov Lillifors Significance Correction menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. 
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(2-tailed) sebesar 0,472 > α = 0,05 artinya distribusi data penurunan kadar COD 

normal. Namun berdasarkan Test of Homogenity of variances didapatkan bahwa 

variannya tidak normal sig 0,010 < α = 0,05 sehingga tidak memenuhi syarat 

untuk pengujian data menggunakan ANOVA. Uji alternatif yang digunakan adalah 

Kruskal wallis. 

b. Uji Kruskal wallis 

 Berdasarkan uji normalitas data didapatkan bahwa distribusi data nomal 

tetapi varians data tidak normal, maka dapat dilanjutkan dengan uji statistik 

alternatif Kruskal Wallis (α = 0,05). Uji Kruskal wallis digunakan untuk 

membandingkan perbedaan mean lebih dari dua kelompok.  

 Dengan hipotesis nihil (H0) : tidak ada perbedaan jumlah penurunan kadar 

COD setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan ketiga varian waktu yaitu 

selama 20 menit, 40 menit, dan 60 menit. Hipotesis alternatif (Ha) : adanya 

perbedaan jumlah penurunan kadar COD setelah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan ketiga varian waktu yaitu selama 20 menit, 40 menit, dan 60 menit. 

Hasil uji Kruskal wallis menunjukkan nilai signifikan 0,000 (p<0,05) artinya H0 

ditolak sehingga, ada perbedaan kelompok variasi waktu yang bermakna. Untuk 

mengetahui kelompok mana saja yang memiliki perbedaan yang bermakna 

dilakukan uji Mann-Whitney.  

c. Uji Mann-Whitney 

 Ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok perlakuan, oleh karena 

itu dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk membandingkan perbedaan mean 

antar kelompok sehingga dapat diketahui kelompok mana yang berbeda secara 
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signifikan atau tidak dengan kelompok lain (α=0,05). Berikut adalah tabel hasil 

pengujian statistik Mann-Whitney : 

Tabel 7 

Hasil perhitungan dengan uji Mann-Whitney 

 

Kelompok p value (α=0,05) Kemaknaan 

20 Menit vs 40 Menit 0,003 Signifikan 

20 Menit vs 60 Menit 0,004 Signifikan 

40 Menit vs 60 Menit 0,003 Signifikan 

 

 Hasil uji Normalitas data, Kruskal Wallis dan uji Mann Whitney 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.  

B. PEMBAHASAN  

 Penelitian ini menggunakan air limbah laundry yang diambil dari laundry 

CV. Wahyu Dewata yang beralamat di Jalan Kebudayaan, Sidakarya, Denpasar 

Selatan. Alasan pengambilan sampel air limbah laundry di CV. Wahyu Dewata 

karena berdasarkan hasil pengukuran sampel air limbah laundry diperoleh kadar 

COD sebesar 298,3 mg/l O2. Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 

2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan 

Lingkungan Hidup batas yang diperbolehkan untuk kadar COD sebesar 100 

mg/L O2. Jadi air limbah laundry tidak memenuhi syarat karena melebihi 

ambang batas yang diperbolehkan. Kadar COD yang dihasilkan melebihi 

ambang batas maksimal karena limbah cair hasil usaha laundry tidak mengalami 

pengolahan khusus sebelum dibuang ke badan air. Air limbah laundry langsung 
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dialirkan ke dalam bak penampungan yang telah disediakan tanpa diberi 

perlakuan khusus.  

 Saat melakukan eksperimen juga dilakukan pengukuran suhu dan pH 

sebelum dan sesudah perlakuan. Suhu dan pH merupakan variabel pengganggu, 

variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti 

(Sugiyono, 2013). Hasil pengukuran suhu dan pH sebelum perlakuan adalah 

27,8oC dan 7. Sedangkan hasil pengukuran suhu setelah perlakuan adalah 27,8oC 

dan 7. Suhu dan pH untuk limbah cair menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 

16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku 

Kerusakan Lingkungan Hidup yang diperbolehkan adalah maksimum 38oC dan 

6,0-9,0.  

 Suhu limbah cair laundry dikendalikan agar berada pada suhu normal 

karena untuk menjaga agar proses adsorbsi tidak terganggu. Suhu terlalu panas 

pengolahan limbah cair tidak maksimal. Kecepatan adsorbsi oleh limbah cair akan 

menurun jika suhu limbah cair semakin tinggi. Selain itu suhu limbah cair yang 

tinggi akan meningkatkan peristiwa desorbsinya. Semakin tinggi suhu maka akan 

mendekati titik didih air sehingga semakin kecil pula peristiwa adsorbsi terjadi. 

Selain itu jika suhu semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula peristiwa 

desorpsi, kebalikannya yaitu semakin rendah suhu limbah cair laundry ≤30oC 

semakin besar pula daya serap/adsorbsi dari zeolit. Hal ini sejalan dengan 

penelitian dari Dian Kusuma Rini dan Fendy Anthonius bahwa kecepatan adsorbsi 

terbesar pada zeolit terjadi pada suhu 30oC dibandingkan 40oC dan 50oC yaitu 

sebesar 0,00694 %/menit (Dahona, L.L, 2016).  
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 pH limbah cair laundry dikendalikan agar berada dalam kondisi netral 

yaitu antara 6-9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprianti (2015) 

zeolit mulai rusak pada pH dibawah terlalu asam karena Al yang ada pada zeolit 

larut sehingga menurunkan kestabilan zeolit. Zeolit akan hidrofobik, sehingga 

interaksi permukaan adsorbent dengan ion fosfat menjadi semakin lemah. Pada 

saat nilai pH terlalu basa nantinya memiliki gaya tolak antar molekul yang besar 

sehingga mengurangi kapasitas adsorbsi (Dahona, L.L, 2016).  

 Penelitian dimulai pada tanggal 8 Mei-11 Mei 2018, dari tahap aktivasi 

batu zeolit sampai tahap uji coba perlakuan. Batu zeolit yang digunakan 

sebelumnya dihancurkan terlebih dahulu hingga menjadi bubuk zeolit, kemudian 

diayak agar diperoleh ukuran yang sama. Bubuk zeolit kemudian ditimbang 

sebanyak 1500 gram untuk setiap kali perlakuan.  

 Bubuk zeolit yang digunakan sebelum penelitian melalui tahap aktivasi 

terlebih dahulu, yaitu dengan merendam bubuk zeolit pada toples yang berisi 3 

liter larutan HCl yang memiliki konsentrasi sebesar 0,1 N selama 1 jam. Setelah 

bubuk zeolit direndam dengan larutan HCl 0,1 N kemudian dibilas dengan 

aquades dan dikeringkan dibawah sinar matahari. Proses aktivasi zeolit dengan 

perlakuan asam HCl pada konsentrasi 0,1 N hingga 11 N menyebabkan zeolit 

mengalami dealuminasi dan dekationisasi yaitu keluarnya Al dan kation-kation 

dalam kerangka zeolit. Aktivasi asam juga 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). 
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 Heraldy (2003) dalam Srihapsari (2006) juga mengkaji aktivasi asam 

terhadap zeolit alam asal Ponorogo dan Wonosari. Asam yang dipergunakan 

adalah HCl, HNO3, H2SO4 dan H3PO4. Hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan 

asam terhadap zeolit alam asal Ponorogo dan Wonosari meningkatkan daya serap 

zeolit terhadap limbah cair. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlakuan 

asam telah berhasil melepaskan alumunium dari kerangka zeolit dan mampu 

meningkatkan keasaman zeolit. Peningkatan keasaman zeolit disebutkan mampu 

memperbesar kemampuan penyerapan zeolit. Hal itu terjadi karena banyaknya 

pori-pori zeolit yang terbuka dan permukaan padatannya menjadi bersih dan luas. 

 Air limbah yang sudah diambil menggunakan jerigen kemudian 

dituangkan pada toples sebanyak 10 liter untuk masing-masing perlakuan. Bubuk 

zeolit sebanyak 1500 gram dibungkus dengan kain dan dicelupkan pada air 

limbah laundry. Waktu perlakuan yang diberikan untuk air limbah laundry adalah 

20 menit, 40 menit, dan 60 menit. Pada setiap perlakuan dilakukan tiga kali 

replikasi dan dua kali pengulangan pengukuran pada setiap replikasi. Pengambilan 

sampel air limbah laundry tidak diambil dalam waktu yang bersamaan, tetapi 

diambil pada waktu yang berbeda. Pada tanggal 9 Mei 2018 mengambil sampel 

untuk sebelum perlakuan dan perlakuan selama 20 menit, kemudian tanggal 11 

Mei 2018 mengambil sampel untuk perlakuan selama 40 menit dan 60 menit. 

Sampel yang sudah diberi perlakuan kemudian langsung diambil dengan botol 

sampel dan langsung diberi label. Sampel  kemudian dibawa ke Laboratorium 

Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan.  

 Hasil pengamatan penurunan kadar COD berdasarkan waktu terlihat 

dengan jelas perbedaannya. Dari hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa waktu 
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yang paling efektif untuk rata-rata penurunan kadar COD terjadi setelah 60 menit 

menjadi 66,15 mg/l O2 dengan efektivitas 78%. Sedangkan waktu kontak selama 

20 menit menjadi 239,52 dengan efektivitas 20%, dan waktu kontak 40 menit 

menjadi 145,21 mg/l O2 dengan efektivitas 51%.  

 Penurunan kadar COD berbanding lurus dengan lama waktu kontak yang 

diberikan yaitu semakin lama waktu kontak air limbah laundry dengan batu zeolit 

maka penurunan kadar COD semakin meningkat. Terjadinya penurunan kadar 

COD pada berbagai waktu kontak disebabkan oleh zeolit mempunyai struktur 

berongga, biasanya rongga ini diisi oleh air serta kation yang bisa dipertukarkan 

dan memiliki ukuran pori tertentu. Oleh karena itu zeolit dapat dimanfaatkan 

sebagai penyaring molekuler, senyawa penukar ion, sebagai filter dan katalis. 

(Srihapsari, 2006)  

1. Penurunan kadar COD pada variasi waktu 20 menit, 40 menit, dan 60 

menit  

 Penurunan kadar COD air limbah laundry disebabkan oleh karbon aktif 

yang terdapat didalam batu zeolit yang berfungsi menyerap logam-logam 

berbahaya yang terkandung di dalam air limbah, akan tetapi batu zeolit bersifat 

cepat jenuh apabila penggunaan batu zeolit lebih dari 24 jam karena karbon aktif 

yang terdapat dalam batu zeolit akan melepaskan kembali kandungan – 

kandungan yang diserap sehingga batu zeolit tidak dapat digunakan kembali. 

Batu zeolit dapat digunakan kembali yaitu dengan mencucinya dengan larutan 

air garam (Herawathy, 2010).  

 Berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa penurunan kadar COD 

dengan perlakuan batu zeolit selama 20 menit memiliki frekuensi penurunan 
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yang rendah. Terlihat jumlah penurunan kadar COD dari sebelum perlakuan 

sebesar 298,3 mg/l O2 menjadi 239,52 mg/l O2 dengan presentase penurunan 

19,70%. Hal ini menunjukka bahwa dengan pemberian batu zeolit selama 20 

menit sudah mampu menurunkan kadar COD air limbah laundry tetapi hasil 

penurunan belum memenuhi syarat yang diperbolehkan.  

 Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan 

pemberian batu zeolit selama 40 menit dapat menyebabkan penurunan kadar 

COD lebih tinggi dari pemberian batu zeolit selama 20 menit. Terlihat jumlah 

penurunan kadar COD air limbah laundry menjadi 145,21 mg/l O2 dengan 

presentase 51,32%. Pemberian batu zeolit selama 40 menit mampu menurunkan 

kadar COD setengah dari hasil pemeriksaan sebelum diberi perlakuan. Tetapi 

kadar COD air limbah laundry dengan perlakuan 40 menit masih belum 

memenuhi standar yang telah ditetapkan.  

 Berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa penurunan kadar COD 

air limbah laundry yang diberikan perlakuan batu zeolit selama 60 menit 

memiliki frekuensi penurunan yang paling tinggi. Menurut Manalu (2013), 

semakin lama kontak media dengan air, maka akan mendapatkan hasil yang 

maksimal. Jadi semakin lama batu zeolit kontak dengan air limbah maka 

semakin kecil kadar COD yang dihasilkan dan batu zeolit berpengaruh terhadap 

penurunan kadar COD air limbah laundry. Terlihat jumlah penurunan dari 

sebelum diberi perlakuan sebesar 298,3 mg/l O2 menjadi 66,15 mg/l O2 dengan 

presentase 77,82%. Pemberian batu zeolit selama 60 menit mampu menurunkan 

kadar COD air limbah laundry sampai melebihi batas yang diperbolehkan. 

Dimana menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku 
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Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup batas 

yang diperbolehkan untuk kadar COD sebesar 100 mg/L O2.  

 Adapun perlakuan dengan variasi waktu kontak yang berbeda – beda guna 

menguji hipotesis penelitian ini dengan menggunakan uji statistik Kruskal Wallis. 

Uji ini dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan yang bermakna 

pada hasil analisis. Hasil uji Kruskal wallis menunjukkan nilai sig P (Probabilitas) 

sebesar 0,000 yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima, karena nilai sig P 

(Probabilitas) = < 0,05. Hasil ini menyatakan bahwa ada perbedaan yang 

bermakna antara penurunan kadar COD air limbah laundry terhadap masing – 

masing perlakuan waktu kontak yang berbeda secara signifikan. 

2. Perbedaan efektivitas penurunan kadar COD pada perlakuan 20 menit, 

40 menit, dan 60 menit 

 Hasil efektivitas perbedaan waktu kontak terhadap penurunan kadar 

COD dari kadar COD air limbah sebelum perlakuan yaitu 298,3 mg/l O2 

didapatkan bahwa  nilai efektivitas tertinggi pada perlakuan dengan lama kontak 

60 menit yaitu 78%, sedangkan nilai efektivitas terendah pada perlakuan dengan 

lama kontak 20 menit dan 40 menit sebesar 20% dan 51%. Hasil yang didapat 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sularso dan Arifin (2010) bahwa hasil 

yang lebih baik pada tingkat ketebalan media yang lebih besar dan lama kontak 

media yang lebih lama (Manalu, 2013).  

 Untuk melihat adanya dua kelompok yang memiliki perbedaan yang 

signifikan dilakukan uji Mann whitney. Pada uji ini menunjukkan bahwa semua 

kelompok uji berbeda secara signifikan. Hasil uji Mann whitney menunjukkan 

perbedaan waktu kontak yang signifikan dengan nilai p<0,05 yaitu perlakuan 20 
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menit vs 40 menit (p=0,003), perlakuan 20 menit vs 60 menit (p=0,004), dan 

perlakuan 40 menit vs 60 menit (p=0,003). Sehingga perlakuan dengan berbagai 

waktu kontak memiliki perbedaan terhadap jumlah penurunan kadar COD air 

limbah laundry.  

  Hasil ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perlakuan 

berbagai jenis lama kontak dengan batu zeolit terhadap jumlah penurunan kadar 

COD air limbah laundry. Kemampuan batu zeolit dalam menurunkan kadar COD 

yang paling tinggi adalah lama kontak selama 60 menit dengan penurunan sebesar 

232,15 mg/l O2 (77,82%), sedangkan yang paling rendah adalah lama kontak 

selama 20 menit dengan penurunan sebesar 58,78 mg/l O2 (19,70%). 

 Pada penelitian ini penurunan kadar COD disebabkan zeolit menjadi 

media melekatnya mikroorganisme, hingga membentuk lapisan biologis (biofilm) 

yang berfungsi menguraikan bahan organik karena kebanyakan mikroorganisme 

dapat tumbuh pada permukaan padat jika terdapat senyawa organik, garam 

mineral dan oksigen. Zeolit juga berperan dalam menurunkan kadar COD melalui 

sifatnya sebagai adsorban yang dapat menyerap partikel tersuspensi organik pada 

lubang pori – pori zeolit (Dahona, 2016).  

 Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari beberapa jenis unsur seperti 

kristal alumino silikat terhidrasi yang mengandung kation alkali atau alkali tanah 

dalam kerangka tiga dimensi. Ion-ion logam tersebut dapat mengikat ion tanpa 

merusak struktur zeolit dan dapat menyerap air secara reversibel. Zeolit sebagai 

padatan dapat mengadsorbsi ion dari suatu larutan dengan cara ion dalam larutan 

menggantikan tempat ion yang ada dalam zeolit. Indriana (1999) menyatakan 

bahwa sifat zeolit sangat menarik karena dapat dimanfaatkan sebagai penyerap 
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(adsorban), sedangkan rongga yang terisi ion-ion logam (kation) seperti Natrium 

(Na) dan Kalium (Ka) menyebabkan zeolit dapat digunakan sebagai penukar ion 

penapis molekul. Reaksi nya sebagai berikut : 

Reaksi penyerapan COD oleh zeolit yaitu 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). 

 Zeolit memiliki efektivitas yang lebih besar dalam menurunkan kadar 

COD setelah dilakukan aktivasi. Aktivasi akan menyebabkan bertambahnya luas 

permukaan zeolit karena berkurangnya pengotor yang menutupi pori-pori zeolit. 

Luas permukaan yang bertambah diharapkan meningkatkan kemampuan zeolit 

dalam proses penyerapan. Hal itu terjadi karena banyaknya pori-pori zeolit yang 

terbuka dan permukaan padatannya menjadi bersih dan luas sehingga 

efektivitasnya dalam menurunkan kadar COD lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan zeolit yang tidak diaktivasi (Dahona, 2016). 

 Persentase penurunan kadar COD berkisar antara 20%-78%, dimana 

semakin lama waktu kontak air limbah dengan batu zeolit, penurunan COD 

semakin besar. Dari penelitian ini pada lama kontak terpendek (20 menit) sudah 

dapat menurunkan kadar COD tetapi masih diatas standar, lama kontak paling 

efektif adalah 60 menit yang dapat menurunkan kadar COD 78%. Perbedaan 

waktu kontak memberikan pengaruh pada penurunan kadar COD, ini dikarenakan 

adanya proses adsorbsi. Adsorbsi adalah proses dimana substansi molekul 

meninggalkan larutan dan bergabung pada permukaan zat padat oleh ikatan fisika 

dan kimia. Proses adsorbsi biasanya dengan menggunakan zeolit, yang digunakan 
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guna menyisihkan senyawa-senyawa aromatik dan senyawa terlarut. Proses 

adsorsi dapat digambarkan sebagai proses dimana molekul meninggalkan larutan 

dan menempel pada permukaan zat akibat ikatan kimia dan fisika (Nurullita & 

Astuti, 2010). 

 Adsorbsi fisika terjadi terutama karena adanya gaya Van Der Walls. 

Apabila gaya tarik antar molekul zat terlarut dengan adsorben lebih besar dari 

pada gaya tarik antara molekul dengan pelarut maka zat terlarut tersebut akan di 

adsorbsi. Ikatan tersebut sangat lemah, sehingga mudah untuk diputuskan apabila 

konsentrasi zat terlarut yang teradsorbsi diubah. Jadi proses ini berlangsung bolak 

balik sedangkan dalam proses adsorbsi kimia ikatan antara zat telarut yang 

teradsorbsi dan adsorben sangat kuat, sehingga sulit untuk dilepaskan dan proses 

hampir tidak mungkin untuk bolak-balik. Selama kontak penurunan kadar COD 

semakin tinggi karena semakin lama proses adsorbsi terjadi sehingga semakin 

banyak substansi penyebab tingginya kadar COD yang di ikat oleh batu zeolit 

(Nurullita & Astuti, 2010). 

 Zeolit yang digunakan pada penelitian ini memiliki ukuran diameter yang 

yang sangat kecil. Karena sebelum digunakan, zeolit ditumbuk terlebih dahulu 

hingga menjadi bubuk zeolit.  Secara fisik dan kimia zeolit memiliki kemampuan 

untuk menurunkan kadar COD yang ada dalam air limbah laundry tersebut. Tetapi 

kemampuan zeolit untuk menurunkan kadar COD juga tergantung dari besar 

kecilnya ukuran diameter yang digunakan. Menurut Sularso (2004) semakin halus 

butiran yang digunakan sebagai media penyaring, maka semakin baik air yang 

dihasilkan. Dengan kata lain jika diameter butiran zeolit kecil maka akan 

meningkatkan penyaringan. Hal ini disebabkan karena jika diameter zeolit yang 
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digunakan kecil, maka luas permukaannya akan luas sehingga kadar COD yang 

akan diserap oleh zeolit akan semakin banyak, sedangkan diameter zeolit yang 

besar akan membuat ruang berongga, jadi kadar COD yang akan diserap oleh 

zeolit akan semakin sedikit karena air akan mudah untuk melewati zeolit tersebut 

(Mifbakhuddin & Wardani, 2008). 

3. Kelemahan penelitian  

 Penelitian ini merupakan salah satu pengembangan pengendalian limbah 

cair dengan cara kimia menggunakan media batu zeolit yang mampu 

menurunkan kadar COD air limbah laundry. Penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Herawathy (2010) merupakan penelitian mengenai perbedaan 

waktu kontak dengan menggunakan media batu zeolit yang tidak diaktivasi 

untuk menurunkan kadar COD air limbah pencelupan. Sehingga penelitian ini 

merupakan pengembangan penelitian sebelumnya dimana peneliti mencoba 

untuk mengaktifkan batu zeolit dengan larutan HCl 0,1 N untuk menurunkan 

kadar COD air limbah laundry. Adapun kekurangan dalam penelitian ini antara 

lain :  

a. Metode penelitian  

 Air limbah yang digunakan dalam penelitian untuk setiap perlakuan tidak 

diambil dalam waktu yang bersamaan dan pemeriksaan air limbah sebelum 

perlakuan hanya dilakukan satu kali. Waktu yang digunakan untuk mengambil 

sampel pada perlakuan 20 menit bebeda dengan waktu pengambilan sampel 

pada perlakuan 40 menit dan 60 menit. Pada pengambilan sampel untuk 

perlakuan 40 dan 60 menit, air limbah tidak dilakukan pemeriksaan sebelum 

perlakuan tetapi langsung dilakukan pemeriksan untuk sampel setelah 
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perlakuan. Air limbah yang digunakan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 

diambil dalam waktu yang bersamaan agar hasil pemeriksaan yang didapatkan 

lebih akurat. Apabila sampel diambil pada waktu yang berbeda, maka harus 

dilakukan pemeriksaan air limbah sebelum perlakuan pada setiap sampel yang 

akan diberi perlakuan.  

b. Tahap Regenerasi 

 Setelah proses penukar ion beroperasi beberapa waktu, akan terjadi 

kejenuhan pada batu zeolit. Batu zeolit tidak dapat digunakan secara terus 

menerus, untuk itu perlu dilakukan regenerasi. Pada proses regenerasi senyawa 

asli garam yang berperan sebagai ion bergerak (mobile ion) dikontakkan dengan 

batu zeolit yang telah jenuh, maka keseimbangan akan cenderung bergeser ke 

kondisi asli. Regenerasi dapat dilakukan menggunakan garam dapur (NaCl).   

 

 


