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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat = BPL (U.S. 

Enveronmental Protection Agency = EPA) (Peter A. Reinhardt, 1995) menyatakan 

bahwa “istilah yang mencakup semua jenis limbah yang terdiri atas limbah berupa 

padatan, cairan, dan gas”. Selanjutnya menurut (Sunarsih, 2018) menyatakan 

bahwa “limbah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas 

manusia”. Jadi menurut pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa limbah 

merupakan hasil dari aktivitas manusia yang berupa padatan, cairan dan gas. 

Adapun limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri yaitu limbah padat, gas dan 

cair, limbah padat adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang 

berupa kegitan perdagangan, pertokoan, dan rumah tangga adapun contoh dari 

limbah padat yaitu kertas, kayu dan logam. Limbah gas dari aktivitas manusia 

yang menghasilkan polusi udara seperti kendaraan bermotor. Selanjutnya limbah 

cair yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang berwujud cair yang 

memiliki sifat fisika, kimia dan biologi.  

 Di era globalisasi seperti sekarang ini khususnya di daerah perkotaan 

banyak berdirinya industri sablon, tidak menutup kemungkinan pada daerah 

pedesaan khususnya pada Desa Pemogan. Desa Pemogan adalah sebuah desa yang 

terletak diwilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Desa Pemogan 

menjadi salah satu daerah industri, yang sudah bertahun – tahun banyak 

berdirinya industri sablon. Sablon adalah teknik cetak tertua yang dapat 

diterapkan pada semua media maupun bidang, juga sebagai usaha jasa komersil 
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dan tidak pernah surut, seiring perkembangan jaman (Nusantara, 2003). Limbah 

sablon yang mencemari lingkungan dapat dilihat dari kerusakan badan air yang 

mengancam kehidupan biota air dan dapat mencemari pemukiman masyarakat 

yang tinggal dekat dengan industri sablon di Desa Pemogan. Oleh karena itu 

limbah hasil dari sablon sangat berdampak bagi lingkungan jika tidak 

dilakukannya pengelolaan dan pengolahan dengan tepat. Terjadinya pencemaran 

lingkungan yang diakibatkan adanya pembuangan limbah cair secara langsung 

akan sangat membahayakan karena adanya bahan – bahan berbahaya atau beracun 

yang sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang ada dilingkungan.  

Pengelolaan limbah sablon sangat di perlukan dalam mengatasi masalah 

yang terjadi pada Industri sablon di Desa Pemogan. Agar tidak terjadinya 

pencemaran lingkungan pengelolaan limbah cair yang baik sangat dibutuhkan 

dalam mendukung hasil kualitas dari suatu proses pengolahan limbah cair 

sehingga tidak melebihi syarat baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dan 

tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar (Djaja & Maniksulistya, 

2006).  

Menurut Suharto (2011) “pengolahan limbah cair merupakan pengolahan 

limbah yang berwujud cair yang dihasilkan dari keigiatan industri yang dibuang 

ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan”. Sejalan dengan 

pendapat ahli di atas, pengelolaan dan pengolahan limbah cair hasil dari kegitan 

industri sablon pada Desa Pemogan yang dibuang ke lingkungan harus 

mempertimbangkan dari segi keadaan lingkungan dimana industri sablon tersebut 

berada, dengan kata lain jika industri sablon di Desa Pemogan tidak melakukan 

pengelolaan dan pengolahan limbah hasil dari kegiatan sablon akan menyebabkan 
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resiko terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah sablon 

tersebut. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-

51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair, yaitu limbah cair adalah 

limbah dalam wujud cair yang dihasilkan dari kegiatan industri yang dibuang ke 

lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Adapun Peraturan 

Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan 

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu air limbah adalah sisa dari 

suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, baku mutu air limbah 

adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar 

yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas 

ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Untuk melestarikan 

lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta mahluk 

hidup lainnya perlu dilakukan pengelolaan dan pengolahan terhadap pembuangan 

limbah cair ke lingkungan. 

 Limbah cair merupakan hasil dari kegiatan industri yang dibuang ke 

lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan jika tidak dilakukannya 

pengelolaan dan pengolahan. Pada umumnya limbah sablon dikumpulkan pada 

bak penampung, kemudian dilakukan proses pengolahan sebelum dibuang pada 

badan air ataupun ke lingkungan (Hidayat, 2016). Sedangkan menurut Siregar 

(2005:93) ”pengolahan biologi merupakan metode pengolahan air limbah tekstil 

yang akan lebih tepat jika air limbah dicampur dengan air limbah domestik”. Dari 

pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan limbah cair atau 

limbah sablon dapat ditampung pada suatu bak penampungan dengan penambahan 
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proses kimia, fisika dan biologi. Oleh karena itu dipandang perlu untuk 

melakukan pengamatan terhadap proses pengelolaan dan pengolahan pada industri 

sablon di Desa Pemogan. 

 Dengan dilakukannya survei serta pengamatan, terdapat empat indutri 

sablon yang ada di Desa Pemogan. Dilihat dari masalah yang ada bahwa industri 

sablon di Desa Pemogan masih belum melakukan pengelolaan dan pengolahan 

yang memenuhi syarat untuk hasil pembuangan dari kegiatan industri sablon 

tersebut. Adapun permasalahan pada industri sablon yaitu belum menggunakan 

bak pengolahan dalam proses pengelolaan limbah cair dari hasil kegiatan industri 

sablon tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

Bagaimana gambaran pengelolaan dan pengolahan limbah cair pada industri 

sablon di Desa Pemogan tahun 2020? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

pengelolaan dan pengolahan limbah cair pada industri sablon di Desa Pemogan 

tahun 2020. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah cair pada industri sablon 

di Desa Pemogan. 
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b. Untuk mengetahui gambaran pengolahan limbah cair pada industri sablon 

di Desa Pemogan. 

c. Untuk mengetahui kualitas kimia (COD) limbah cair pada industri sablon 

di Desa Pemogan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

 Sebagai masukan dan evalusi terhadap upaya pengelolaan dan pengolahan 

limbah cair pada indsutri sablon sehingga dapat mewujudkan lingkungan di Desa 

Pemogan, terhindar dari pencemaran lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan 

masyarakat. 

2. Manfaat teoritis 

 Manfaat teoritis yang diharapkan adalah memperoleh pengetahuan baru 

terkait pengelolaan dan pengolahan limbah cair pada industri sablon di Desa 

Pemogan. 

 


