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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Limbah pabrik sebagian besar merupakan limbah cair dengan pH yang rendah, 

kandungan logam berat yang tinggi serta mempunyai nilai BOD (Biology Oxygenjuga 

mempengaruhi kandungan limbah cair yang dihasilkan (Rohati et al, 2011). 

Menurut Lelifajri, 2010,menyatakan bahwa limbah cair laboratorium ini umumnya 

mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) serta senyawa kimia dengan ikatan 

yang sangat kompleks sehingga sulit untuk terurai. Hasil uji pendahuluan menunjukan bahwa 

kegiatan di UPT. Lab Analitik Universitas Udayana rata – rata menghasilkan limbah cair 

sebanyak 50 L/hari dengan nilai pH 1,05 nilai COD 86,1056 mg/L dan BOD 29,3888 mg/L. 

Berdasarkan data di atas jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas III Pergub Bali No. 

8 Th 2007 nilai tersebut berada di atas baku mutu yang telah ditentukan sehingga sangat 

perlu untuk dilakukan pengolahan terhadap limbah tersebut. Banyak metode yang telah 

dikembangkan dalam usaha menurunkan kadar bahan pencemar dari badan perairan secara 

fisika maupun kimia, seperti metode presipitasi, evaporasi, elektrokimia dan penggunaan 

adsorben baik berupa resin sintetik maupun dengan karbon aktif. Namun metode tersebut 

dianggap tidak efektif karena biaya yang dibutuhkan relatif tinggi.    

Romli, 2012, menyatakan bahwa salah satu sistem pengolahan limbah secara biologis 

yang mampu mengurangi kadar cemaran limbah cair yaitu dengan sistem lumpur aktif 

(activated sludge). 

Doraja et al., 2012,menyatakan bahwa lumpur aktif merupakan proses pengolahan air 

limbah secara biologis yang melibatkan reaksi – reaksi metabolik mikroba. Prinsip 

pengolahan limbah secara biologis ini adalah dengan memanfaatkan aktivitas 

mikroorganisme yang dapat merombak limbah organik dan kompleks menjadi senyawa 

organik sederhana.      

Ardhy dan Yuniarti, 2012,menyatakan bahwa senyawa organik yang lebih sederhana 

dapat dikonversi menjadi gas karbondioksida (CO2) dan air (H2O). Berdasarkan hasil 

penelitian  metode lumpur aktif ini terbukti efisien dan cukup potensial, karena mampu 

menurunkan nilai COD mencapai 76 – 80%, mendegradasi bahan organik terlarut, 

memetabolisme dan memecah zat pencemar serta menghilangkan ammonia, phospat dan 

logam berat hingga 99% pada limbah rumah sakit yang termasuk dalam golongan limbah B3 
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sehingga sistem pengolahan limbah dengan lumpur aktif adalah sistem yang paling banyak 

digunakan dalam pengolahan limbah cair. 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan 

yang berhubungan dengan kinerja dari alat filter press, yaitu : bagaimana kondisi operasi 

filter yang baik untuk menghasilkan air bersih, mengetahui efisiensi kinerja alat filter press 

and frame, mengetahui pengaruh penambahan tawas pada limbah lumpur aktif. 

 

 
 
 
 
 

 


