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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan

karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan

kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang

harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau

oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

(Undang-Undang Rumah Sakit, 2009). Rumah sakit sebagai tempat pelayanan

kesehatan yang dibangun dan dirancang, dioperasikan serta dipelihara dengan

memperhatikan aspek kesehatan manusia dan lingkungan yang mencakup

kebersihan fisik, limbah padat, limbah cair, air bersih dan serangga atau binatang

pengganggu (Halym, 2013).

Limbah cair yang dihasilkan sebuah rumah sakit umumnya banyak

mengandung virus, bakteri, obat-obatan dan senyawa kimia yang dapat

membahayakan bagi kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit tersebut. Limbah

yang berasal dari laboraturium perlu diwaspadai karena bahan-bahan kimia yang

digunakan dalam proses uji laboraturium tidak dapat diurai hanya dengan aerasi

atau activated sludge. Bahan-bahan itu mengandung logam berat infeksius

sehingga harus disterilisasi atau dinormalkan sebelum “dialirkan” menjadi limbah

tak berbahaya (Asmadi,2012).

Apabila limbah tidak diolah dengan benar dapat mengakibatkan

lingkungan menjadi rusak, kualitas baku mutu lingkungan juga menurun dan
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terjadinya kerusakan sumber daya alam serta dapat membahayakan lingkungan

juga kesehatan masyarakat di sekitar rumah sakit tersebut. Limbah rumah sakit

sebelum dibuang ke badan air diolah (treatment) terlebih dahulu dan perlu

dilakukan pengawasan dan pemantauan yang intensif yang berkelanjutan dimana

setiap daerah memiliki peraturan (Peraturan Gubernur) yang mengatur tentang

standar baku mutu limbah cair.

Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar sebagai Rumah Sakit Umum kelas C

yang memiliki 109 tempat tidur. Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Bhayangkara Denpasar meliputi Poliklinik antara lain Anak, Bedah, Fisioterapi,

Gigi, Hemodialisa, Interna, Kesehatan Jiwa, Kebidanan, Kulit dan Kelamin,

Jantung, Medical Cek Up, Mata, Orthopedi, Saraf, Instalasi Rawat Inap, Ruang

Bersalin, High Care Unit (HCU), Instalasi Bedah Sentral, Klinik VCT,

Kompatermen Dokpol, Pelayanan Penunjang Medik antara lain Instalasi

Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi, Pelayanan Penunjang Umum

antara lain Instalasi Gizi, Instalai Loundry, Instalasi Pengelolaan Sarana Prasarana

Rumah Sakit, Instalasi Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, CSSD, ambulance,

Penunjang Medik antara lain Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi

Farmasi, serta layanan unggulan berupa Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

serta sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor bagi pecandu dan penyalah guna

narkoba baik secara sukarela maupun terkait hukum pidana.

Jumlah kunjungan selama tahun 2019 sebanyak 55.616 orang, banyaknya

jumlah kunjungan berpengaruh pada banyaknya limbah yang dihasilkan.

Untuk mencegah dampak yang dihasilkan dari pembuangan limbah cair infeksius,

Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar memiliki sistem pengolahan limbah cair
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yaitu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan untuk limbah padat infeksius

diolah bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Putra Restu Ibu Abadi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Michelle dkk, 2015) tentang Analisis

Efektififas Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL) RSUP PROF. Dr. R. D.

Kandau Manado berdasarkan parameter BOD, COD dan coliform total . Adapun

hasil penelitian, kandungan BOD, COD dan bakteri coliform total pada limbah

cair RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebelum pengolahan (inlet) memiliki

nilai rata-rata, yaitu 23,67 mg/l, 44,67 mg/l dan 16.666 MPN dan sesudah

pengolahan (outlet) memiliki nilai rata-rata, yaitu 11,67 mg/l, 20 mg/l dan 10.633

MPN. Kualitas BOD dan COD telah memenuhi syarat baku mutu Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No : KEP-58/MENLH/12/1995 sedangkan

coliform total belum memenuhi syarat yaitu kadar yang ditetapkan 10.000

MPN/100 ml. Nilai efektifitas dalam menurunkan kadar BOD dengan nilai rata-

rata 63,21% dan COD dengan nilai rata-rata 66,86%, nilai ini menunjukkan IPAL

sudah efektif dalam menurunkan BOD dan COD, sedangkan efektifitas penurunan

bakteri coliform total dengan nilai rata-rata 36,11%,  nilai ini menunjukkan bahwa

efektifitas IPAL untuk menurunkan kadar bakteri coliform total pada limbah cair

rumah sakit belum efektif. Belum efektifnya IPAL RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou

Manado dalam menurunkan kadar bakteri coliform total pada limbah cair,

dikarenakan peroses-proses dalam IPAL yang berfungsi untuk menurunkan kadar

bakteri coliform total pada limbah cair belum berjalan dengan baik. Seperti proses

sedimentasi, filtrasi dan klorinisasi.

Dalam penelitian serupa yang dilakukan oleh (Arifin dkk, 2016) mengenai

Efektifitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Kabupaten Banjar
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menunjukkan dimana kinerja IPAL di rumah sakit tersebut belum maksimal

dilihat dari nilai pengukuran COD, BOD, TSS dan Amonia bebas belum

memenuhi syarat, hanya parameter pH dan suhu yang memenuhi standar baku

mutu limbah cair yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 4 Tahun

2007. Nilai efektifitas yang didapat pada parameter suhu sebesar 0,46 %, BOD -

58,33 %, COD 40,98 %, TSS 73,33 % dan Amonia bebas (NH3-N) -0,26%.

Hal ini disebabkan karena pada IPAL tidak dilakukan pengurasan lumpur pada

bak-bak pengolahan, blower sebagai suplay oksigen tidak berfungsi pada bak

pengolahan aerob.

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya di lapangan limbah cair dialirkan

ke IPAL untuk diolah terlebih dahulu dan hasil olahannya dialirkan ke selokan,

untuk pemantauan kualitas air limbah Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar

dilakukan pemeriksaan laboratorium secara fisika, kimia dan biologi setiap bulan

pada titik outlet yang dilaksanakan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Provinsi Bali dengan hasil untuk parameter fisika dan kimia memenuhi baku

mutu, sedangkan hasil uji MPN Coliform pada bulan Januari 2020 dengan nilai

92.000 MPN/100 ml yang tidak memenuhi baku mutu yang diperbolehkan

berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016. Dengan sistem

pengelolaan limbah tersebut, pengelolaan limbah cair sangat potensial mencemari

lingkungan sekitarnya karena tidak sesuai dengan baku mutu air limbah serta

kurang efektif dalam mengolah limbah cairnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka efektivitas IPAL di Rumah Sakit

Bhayangkara Denpasar perlu diteliti, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat

diketahui efektivitasnya dalam memenuhi baku mutu air limbah.
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini

adalah “Bagaimana efektivitas IPAL Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar

menurunkan parameter limbah cair rumah sakit berdasarkan baku mutu yang

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui efektivitas IPAL Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar

ditinjau dari penurunan parameter limbah cair rumah sakit berdasarkan baku mutu

yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016.

2. Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui nilai efektivitas penurunan dari inlet (Xin) ke outlet (Xout)

untuk parameter Suhu, TDS, TSS, pH, NH3N, BOD5, COD, senyawa aktif

biru metilen, minyak dan lemak serta Total Coliform dari IPAL Rumah Sakit

Bhayangkara Denpasar.

b. Untuk mengetahui kualitas air limbah untuk parameter Suhu, TDS, TSS, pH,

NH3N, BOD5, COD, senyawa aktif biru metilen, minyak dan lemak serta

Total Coliform pada bagian inlet (Xin) dan outlet (Xout) dari IPAL Rumah

Sakit Bhayangkara Denpasar.

c. Untuk mengetahui pengolahan air limbah pada IPAL Rumah Sakit

Bhayangkara Denpasar sehingga dapat dianalisa efektivitasnya untuk rencana

tindak lanjut.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

a. Bagi Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar

Untuk Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, sebagai masukan

dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait pengelolaan limbah cair rumah

sakit untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasien, pengunjung,

karyawan dan masyarakat dengan mencegah dampak risiko pencemaran

lingkungan.

b. Bagi penanggungjawab IPAL

Merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang lebih efektif untuk

penyempurnaan pengelolaan IPAL.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam

memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan

lingkungan mengenai pengelolaan limbah cair rumah sakit.


