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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Limbah Cair 

 Limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses 

produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomi 

dan daya guna, melainkan bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari 

lingkungan sekitar. Terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang 

tidak mudah terurai oleh bakteri. Bentuk limbah yang dihasilkan oleh industi sablon 

dapat berupa limbah cair.  

 Berdasarkan 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. Dari 

kegiatan industri limbah cair adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri 

dalam bentuk cair. Limbah cair dalam industri sablon adalah semua air buangan 

dari hasil kegiatan sablon yang mungkin mengandung bahan kimia beracun yang 

berbahaya bagi kesehatan lingkungan, terutama lingkungan yang berada disekitar 

area industri sablon. Sejalan dengan pendapat (Suharto, 2011) menyatakan bahwa 

“limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri 

yang dibuang kelingkungan yang diduga dapat mencemari lingkungan”. 

 Limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri yang 

berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, akan mengalami 
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proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan 

dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan kerusakan 

lingkungan (Kaswinarni, 2008). Oleh karena itu limbah  cair yang yang dhasilkan 

dari kegiatan industri sablon dapat mengandung bahan yang menghasilkan zat 

beracun bagi kesehatan lingkungan dan menyebabkan terjadinya pencemaran 

lingkungan. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Limbah Cair 

 Limbah cair merupakan hasil dari kehgiatan industri yang sudah tak 

terpakai. Adapun faktor yang mempengaruhi dari adanya limbah cair yaitu jenis: 

1. Sumber dan jenis pencemar dalam limbah cair 

 Berdasarkan sumbernya pencemar limbah cair dapat di bedakan menjadi 

sumber pencemar fisik, sumber pencemar kimia organik dan an organik, sumber 

pencemar mikrobiologi (Suharto, 2011:314). 

a. Sumber dan jenis pencemar fisik 

 Adapun Sumber dan jenis pencemar fisik yang menjadi pencemar pada 

limbah cair meliputi suhu, nilai pH, warna, bau dan total padatan tersuspensi. 

b. Sumber dan jenis pencemar kimia organik dan anorganik 

 Adapun Sumber dan jenis pencemar kimia yang menjadi pencemar pada 

limbah cair seperti karbohidrat, protein, lemak, minyak, pelumas, Biochemical 

Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Oragnic Carbon 

(TOC), TOD, alkalinitas. Sedangkan pencemar senyawa anorganik pada limbah 

cair seperti adanya logam berta, N, P, khlorida, sulfur, hidrogen sulfit, dan gas 

terlarut dalam limbah cair. Pada limbah cair hasil olahan industri jika nilai BOD 

tinggi atau melebihi ambang batas maka terdapat kelebihan adanya senyawa 
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organik pada limbah cair dengan konsentrasi oksigen (dissoled oxygen) terlarut 

dalam air bebas pencemar atau tidak terkontaminasi sebesar 7,59 mg/L. 

c. Sumber dan jenis pencemar mikrobiologi 

 Adapun sumber dan jenis pencemar mikrobiologi yang menyebabkan 

limbah cair sebagai pencemar seperti mikroba patogen yaitu typhuscholera 

dysentri, poliovirus, virus hepatitis B, salmonella typhi, cacing parasit, bakteri, 

algae, protozoa, virus, dan coliform.  

2. Komponen air limbah 

 Menurut Siregar (2005:15) komponen air limbah yang berasal dari senyawa 

kimia dapat dikalsifikasikan dalam tiga kelompok yang terdiri atas senyawa – 

senyawa organik alam maupun senyawa – senyawa organik sintetis, bahan – bahan 

organik, dan gas. Komponen dasar senyawa organik adalah karbon, hidrogen, 

oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfur.  

 Adapun tiga kelompok utama pada senyawa organik meliputi protein yang 

merupakan bahan dasar dari sel – sel binatang sekitar 40 – 60%, karbohidrat yang 

merupakan bahan penyusun utama dalam sel tumbuhan, lipida merupakan bahan 

yang tidak terlarut dalam air. Sebagian besar dianataranya ditemui dalam air alam 

dan keberadaannya harus diperhatikan karena akan membahayakan dan bersifat 

racun. Oleh karena itu keberadaan senyawa organik juga dapat menyebabkan 

menurunkan kandungan oksigen, serta menyebabkan terbentuknya substansi – 

substansi beracun. 

1. Karakteristik limbah cair 

 Limbah cair merupakan limbah sisa olahan industri yang sudah tidak 

terpakai oleh karena itu limbah cair memiliki karakteristik tersendiri. Sejalan 
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dengan pendapat Suharto (2011:318) “karakteristrik limbah juga merupakan jenis 

pencemar yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum diproses. Karakteristik 

limbah cair dapat dianalisa dengan metode kimia, fisika, biologi, dan kombinasi”. 

Selanjutnya menurut Siregar (2005:18) “air limbah memiliki karakteristik yang 

dapat menentukan unit proses yang dibutuhkan, karakteristik air limbah meliputi 

sifat – sifat kimia, fisika, dan biologi. Sejalan dengan pendapat ahli di atas”, oleh 

karena itu mengetahui karakteristrik dari limbah sablon sangat penting untuk 

menentukan unit proses yang akan dilakukan pengolahan meliputi sifat kimia, 

fisika, biologi. Agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari pada 

limbah sablon. 

 Adapun karakter dari pada limbah cair secara fisik, kimia, biologi menurut 

Siregar (2005:20-23) sebagai berikut. 

a. Karakter limbah cair secara fisik 

 Karakter air limbah secara fisik dapat dilihat melalui suhu, bau, warna dan 

padatn yang tersuspensi. Suhu merupakan parameter yang penting dalam 

pengoperasian unit pengolahan limbah dengan skala suhu yang digunakan oC dan 

oF karena berpengaruh terhadap proses biologi dan fisik. Pada karakter fisik secara 

bau maerupakan parameter yang subjektif dengan tergantungnya pada sensitivitas 

indera penciuman seseorang kehadiran bau dapat menunjukkan adanya komponen 

– komponen lain di dalam air. Karakter limbah cair melalui warna disebabkan dari 

adanya materi – materi dissolved, suspended, dan senyawa – senyawa koloidal, 

yang dapat dilihat dari spektrum warna. Dengan padatan dapat diklasifikasikan 

menjadi floating, sttleable, suspended atau dissolved.  

b. Karakter limbah cair secara kimia 
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 Karakter limbah cair secara kimia dapat dilihat dari senyawa organik dan 

anorganik yang ada pada limbah cair tersebut. Senyawa organik adalah karbon yang 

dikombinasikan dengan satu atau lebih dari elemen elemen unsur lainnya seperti O, 

N, P, H. Sedangkan senyawa anorganik terdiri atas semua kombinasi elemen yang 

bukan tersusun dari karbon organik. 

c. Karaketer limbah cair secara biologi  

 Keberadaan bakteri pada limbah cair merupakan kunci efisiensi dalam 

proses biologis. Microorganisme ditemukan dalam jenis yang sangat bervariasi 

hampir semua dalam bentuk air limbah dengan konsestrasi 105 - 108 organisme/ml. 

oleh karena itu pada limbah sablon jika terdapat bakteri patogen sebagai bahan 

pencemar maka limbah sablon hasil dari kegiatan industri akan merusak dan 

mencemari lingkungan yang berada disekitar industri sablon tersebut. 

d. Karakteristik air limbah yang biasanya diukur 

 Air limbah merupakan sisa dari kegiatan industri yang sudah tidak terpakai, 

dengan dilakukannya pengukuran dapat mengetahui tingkat pencemar dari limbah 

cair. Pada limbah sablon pengukuran suhu, pH, alkalinitas, padatan – padatn, 

kebutuhan oksigen pada limbah cair, nitrogen, dan fosfor.  sangat penting untuk 

mengetahui tingkat dan karakteristik yang terdapat pada limbah sablon. Suhu dapat 

diukur dengan menggunakan termometer air raksa dengan skala Fahrenheit dan 

Celcius.  

 Pada air limbah dilakukan juga pengukuran nilai pH umtuk mengetahui 

tingkat keasaman pada air limbah. Dengan skala berkisar antara 1 – 14; kondisi 

asam dengan kisaran nilai pH 1 – 7, kondisi basa dengan kisaran nilai pH 7 – 14, 

dan kondisi netra dengan nilai pH 7. 
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 Alkalinitas merupakan ukuran kemampuan air limbah untuk dinetralisai. 

Penyusun utama dari alkalinitas adalah ion bikarbonat, karbonat, dan hidroksida. 

Penentuan tingkat alkalinitas pada pengolahan limbah sablon akan membantu 

untuk memahami dan menginterpretasi dari pengolahan limbah sablon. 

 Pengukuran limbah cari dengan karakteristik yang diukur dari padatan – 

padatan seperti total solid, suspended solid, dan dissolved solid dapat digunakan 

untuk menentukan kepekatan air limbah, efisiensi proses, dan beban unti proses 

terhadap konsentrasi residu yang diperlukan untuk menjamin kemantapan proses 

kontrol pada air limbah. 

 Kebutuhan oksigen dalam air limbah dapat ditunjukan melalui tiga cara 

yaitu theoretical oxygen demand, BOD, dan COD. Kebutuhan oksigen pada air 

limbah dengan melakukan pengukuran secara Theoretical oxygen demand adalah 

jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi fraksi organik didalam air 

menjadi karbondioksida dan air. BOD (biochemical oxygen demand) adalah 

oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa – 

senyawa kimia untuk mengetahui air limbah tersebut mengalami biodegradasi 

ataupun tidak dengan melakukan perbandingan nilai BOD dengan COD. Chemical 

oxygen demand (COD) adalah kebutuhan oksigen dalam proses oksidasi pada air 

limbah secara kimia. Nilai COD akan selalu lebih besar dari pada nilai BOD 

dikarenakan senyawa lebih mudah teroksidasi secara kimia. 

 Nitrogen terdapat pada limbah cair yang merupakan hasil dari kegiatan 

industri dalam bentuk yang meliputi spesifikasi, yaitu nitrogen organik, nitrogen 

amonia, nitrogen nitrit,  dan nitrogen nitrat. Pada air limbah yang bersuhu dingin 

kandungn nitrogen organik relatif lebih tinggi daripada nitrogen amonia. 
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Sebaliknya, dalam air limbah yang memiliki suhu lebih hangat kandungan nitrogen 

organik relatif lebih rendah dari pada nitrogen amonia. 

 Fosfor yang terdapat dalam air limbah merupakan elemen penting dalam 

proses metabolisme organisme – organisme biologis dengan memerlukan 

konsentrasi yang minimal untuk mencapai operasi yang optimal. 

Dalam Ginting (2018), menerangkan bahwa menurut BPLH (2010) COD 

(Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi zat-zat organik pada sampel air. Karena itu, COD merupakan ukuran 

pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alami dapat dioksidasi melalui 

proses kimia, dan yang mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air 

(BPLH, 2010). Sedangkan Sugiharto (2008) menyatakan bahwa COD (Chemical 

Oxygen Demand) adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau milligram per liter 

yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara 

kimiawi. 

C. Pengelolaan Limbah Cair 

Limbah cair harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan 

karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur penanganan dan 

penyimpanannya (Asmadi, 2013). 

1. Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, 

kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar, serta terpisah dengan saluran 

air hujan. 

2. Rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri atau 

bersama-sama dengan bangunan disekitarnya yang memenuhi persyaratan teknis, 

apabila belum ada atau tidak terjangkau sistem pengolahan air limbah perkotaan. 
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3. Perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit 

hairan limbah yang dihasilkan. 

4. Air limbah dari dapur harus dillengkapi penangkap lemak dan saluran air 

limbah harus dilengkapi/ditutup dengan grill. 

5. Air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL), bila tidak mempunyai IPAL harus dikelola sesuai 

kebutuhan yang berlaku melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang 

berwenang. 

6. Frekuensi pemeriksaan limbah cair terolah (efflunt) dilakukan setiap bulan 

sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan sekali uji petik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

D. Proses Pengolahan Limbah Cair 

 Limbah cair merupakan hasil sisa dari kegiatan industri yang sudah tidak 

terpakai, dengan dilakukannya proses pengolahan pada limbah cair dapat 

menurunkan terjadinya resiko pencemaran yang berdampak pada lingkungan. 

Menurut Siregar (2005) menerangkan bahwa pada umumnya pengolahan limbah 

cair terdiri atas kombinasi pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Seluruh proses 

tersebut bertujuan untuk menghilangkan kandungan padatan tersuspensi, koloid, 

dan bahan – bahan organik maupun anorganik yang terlarut. Selanjutnya menurut 

(Sumantri, 2013) pengolahan air limbah adalah untuk menghilangkan bahan – 

bahan tersuspensi dan terapung, pengolahan bahan organik biodegradable serta 

mengurangi organisme patogen. Sejalan dengan pendapat ahli di atas, proses 

pengolahan limbah sablon sangat diperlukan guna mengetahui pengolahan secara 
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fisika, kimia, biologi, dan menghilangkan bahan – bahan yang tersuspensi serta 

mengurangi organisme patogen dalam proses pengolahan limbah sablon. 

 Pengolahan air limbah dengan batuan peralatan biasanya dilakukan pada 

Instalasi Pengolahan Air Limbah / IPAL, dengan proses pengolahan yang 

dikelompokan. Adapun pengelompokan proses pengolahan air limbah sebagai 

berikut; pengolahan pertama (primary treatment), pengolahan kedua (secondary 

treatment), dan pengolahan ketiga (tertiary treatment) Sumantri (2013:92-98). 

1. Primary treatment 

 Pengolahan pertama (primary treatment) bertujuan untuk memisahkan 

padatan dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui saringan (filter) 

dan bak sedimentasi (sedimentation tank). 

a. Penyaringan (Filtration) 

 Hasil dari kegiatan industri pada limbah cair memerlukan penyaringan yang 

bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid 

dengan melewatkan air limbah melalui media yang porous. Dikarenakan polutan 

dapat menyebabkan pendangkalan pada badan air penerima dapat juga menggangu 

efisiensi dari alat pengolahan limbah lainnya. 

 

 

b. Pengendapan (Sedimentation) 

 Terjadinya pengendapan pada limbah hasil dari kegiatan industri sablon 

terjadi dikarenakan adanya kondisi yang sangat tenang. Bahan kimia juga dapat 

ditambahkan untuk meningkatkan pengurangan dari partikel yang tercampur. 

Untuk mempercepat proses pengendapan terkadang diperlukan tawas yang sudah 
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diencerkan terlebih dahulu. Dalam industri dikenal istilah rapid mixing 

(pengadukan cepat) untuk melarutkan koagulan seperti tawas di dalam air, dan slow 

mixing (pengadukan lambat) untuk mencampurkan koagulan dengan polutan flok 

yang dapat mengendap. 

2. Secondary treatment 

 Pengolahan kedua (secondary treatment) bertujuan untuk menghilangkan 

koloid serta menstabilisaikan zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan 

dilakukannya proses penguraian secara aerobik dan anaerobik. 

a. Proses aerobik 

 Pada proses aerobik, penguraian bahan organik pada limbah cair yang 

diuraikan oleh mikroorganisme dengan bantuan dari oksigen sebagai electron 

acceptor dengan bantuan lumpur aktif (activated sludge) yang banyak mengandung 

bakteri pengurai. Pada proses aerobik ini pada penambahan bakteri dan 

penambahan oksigen sangat penting untuk dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 

sempurna dari proses aerobik.. 

b. Proses anaerobik 

 Pada proses anaerobik, bahan organik pada limbah cair yang diuraikan tidak 

menggunakan oksigen sebagai bahan pengurai dengan menggunakan stabilisasi 

lumpur dari pengolahan limbah cair dan beberapa jenis pengolahan limbah cari 

pada industri. Dengan hasil akhir yang dominan dari proses anaerobik yaitu biogas 

(campuran metana dan karbon dioksida), uap air, dan sedikit excess sludge. 

3. Tertiary treatment 

 Pengolahan ketiga (tertiary treatment) pengolahan ini bertujuan untuk 

menghilangkan nutrisi/unsur hara, juga dengan penambahan chlor pada limbah cair 
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dilakukan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang terdapat pada limbah 

cair. 

E. Proses Pengolahan Limbah Sablon 

 Proses pengolahan limbah sablon merupakan proses yang dilakukan untuk 

menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah 

sablon itu sendiri. Menurut (Ikbal, 2005) menyatakan bahwa proses pengolahan air 

limbah berwarna dengan mengaplikasikan proses oksidasi menggunakan oksidator 

kuat seperti ozon dan hirogen peroksida yang dikenal dengan proses Advance 

Oxidation Processes (AOPs). Untuk itu pengolahan limbah sablon harus dilakukan 

dengan efektif dan efisien agar didapatkannya hasil yang sempurna dari proses 

pengolahan limbah sablon.  

 Dalam pengolahan limbah sablon ada banyak senyawa kimia yang dapat di 

pakai seperti Hidrogen peroksida (H2O2). Bahan kimia Hidrogen peroksida (H2O2) 

yang merupakan bahan kimia anorganik yang digunakan oleh industri sebagai 

oksidator kuat pada pengolahan air limbah. Senyawa ini ditemukan oleh Louis 

Jacque Thenard pada tahun 1818. Hidrogen peroksida (H2O2) memiliki sifat yang 

ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu berbahaya (Prasetyo, 2016). 

 Adapun hal yang sangat mempengaruhi dari dilakukannya proses 

pengolahan air limbah berwarna (Ikbal, 2005). Konsentrasi ozon sangat 

mempengaruhi kecepatan reaksi oksidator. Semakin tinggi konsentrasi ozon yang 

digunakan, maka reaksi penghilangan warna dengan AOPs akan semakin cepat. 

Hidrogen peroksida berfungsi sangat efektif sebagai oksidator. Penambahan 

hidrogen peroksida untuk setiap air limbah dapat mempercepat proses reaksi AOPs 

untuk menghilangkan warna. Agar hasil dari kegiatan olahan limbah sablon lebih 
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efektif. Suhu sangat mempengaruhi dikarenakan untuk mempercepat dari adanya 

reaksi oksidasi pada limbah sablon. Maupun pH air limbah berpengaruh pada reaksi 

oksidasi. Reaksi AOPs akan berjalan dengan cepat pada suasana basa. Proses 

pengolahan limbah sablon dengan menggunakan proses Advance Oxidation 

Processes yang mengaplikasikan proses oksidasi dalam pengolahan limbah sablon 

dengan hasil yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya pencemaran 

lingkungan dan resiko gangguan kesehatan. 

 


