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BAB I   

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Singkong atau ubi kayu (Man ihot esculenta Crantz) menjadi salah satu sumber 

karbohidrat urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Umumnya, singkong 

hanya dapat bertahan dalam kondisi segar selama 2 hari. Untuk pemasaran dalam 

jangka waktu yang lama, singkong harus diolah menjadi bentuk lain yang lebih 

tahan lama seperti gaplek, tapioka, peuyeum, keripik singkong, dan lain-lain [1]. 

Klanting merupakan salah satu olahan yang terbuat dari bahan baku singkong. 

Klanting menjadi makanan khas daerah Lampung, dan banyak produsen kecil 

hingga menengah yang memproduksi makanan ringan ini di Desa Karangrejo, 

Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran [2]. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan kepada salah satu produsen klanting di Desa Karangrejo, kapasitas 

produksi klanting bisa mencapai 3 kwintal singkong dalam sekali produksi. Dari 3 

kwintal singkong yang diolah, dihasilkan limbah padat berupa endapan sebesar 1.5 

kg dan limbah cair sebesar 60 liter, limbah padat berasal dari endapan dan limbah 

cair berasal dari air sisa proses pengepresan singkong yang telah diparut. Endapan 

limbah singkong, dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerupuk, 

sedangkan limbah cair klanting langsung dibuang ke lingkungan tanpa dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu. Akibat dari kebiasaan narasumber membuang limbah 

cair sembarangan, mengakibatkan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan, 

seperti timbulnya bau yang menyengat pada saat musim kemarau berlangsung.  

Bau busuk merupakan salah satu penanda tingginya nilai Chemical Oxygen 

Demand (COD). Tingginya nilai COD disebabkan oleh banyaknya senyawa 

organik yang larut dalam air limbah [3].  Berdasarkan Hasil pengujian awal yang 

dilakukan menunjukan nilai COD limbah cair klanting sebesar 1220 mg/L, angka 

ini jauh diatas baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan 
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dimana nilai ambang batas COD sebesar 100 mg/L. Selain COD, uji awal juga 

dilakukan pada parameter Total Suspended Solid (TSS) dimana didapat nilai TSS 

sebesar 1498 mg/L, angka tersebut jauh diatas baku mutu yang telah ditetapkan 
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sebesar 200 mg/L. Kadar TSS yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya 

kualitas perairan disekitar tempat produksi klanting. 

Guna meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair 

yang dibuang sembarangan, perlu dilakukan suatu pengolahan terlebih dahulu. 

Salah satu pengolahannya yaitu menggunakan pipe filter layer dengan metode 

filtrasi dan dengan tambahan metode adsorpsi. Pipe filter layer adalah teknik 

berlapis atau berjenjang dalam penyusunan media filter [4]. Pengolahan 

menggunakan pipe filter layer dapat mengurangi suspended solid, konsentrasi 

padatan teruspensasi atau TSS, COD dan BOD pada limbah, kemudian pengolahan 

yang dilakukan lebih mudah, tidak memerlukan lahan yang luas, dan biaya 

operasional murah [5]. 

Media seperti arang, zeolit, pasir dan kerikil biasa digunakan dalam proses filtrasi 

[6]. Saringan pasir lambat atau filtrasi pasir lambat adalah metode menggunakan 

pasir sebagai media penyaringan dengan ukuran partikel yang kecil. Kerikil 

memiliki fungsi untuk menahan media filter yang berada diatasnya agar tidak 

terbawa arus keluar melalui pipa outlet [7]. Arang atau karbon aktif dapat 

mengurangi bau dalam air, menjernihkan logam dan menyaringnya. Fungsi lain dari 

arang atau karbon aktif adalah untuk menyerap klorin, dan menyerap garam, 

mineral, dan senyawa organik [8]. Zeolit berperan sebagai adsorben dan penyaring 

molekul [9]. Zeolit dapat digunakan sebagai adsorben, penukar ion, dan katalis. 

Kemampuan zeolit sebagai tukar ion telah lama diketahui dan digunakan sebagai 

penghilang pencemar kimia [10]. 

Penelitian dengan media zeolit dan arang sudah pernah dilakukan, dimana 

perbandingan ketebalan yang digunakan dalam penyusunan media zeolit dan arang 

sebesar 1 : 1. Dalam penelitian tersebut menggunakan variasi ketebalan zeolit dan 

arang sebesar 30 cm : 30 cm dan 40 cm : 40 cm. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa filter dapat menurunkan kadar COD air limbah laundry, 

namun belum efisien karena tidak memenuhi persyaratan Pergub Sulawesi Selatan 

No. 69 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup 

[6]. Selain itu terdapat penelitian lain yang menggunakan perbandingan media 

zeolit dan arang sebesar 3 : 1 atau 30 cm : 10 cm, dengan persentase penurunan 
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COD sebesar 15.44% filter tersebut mampu menurunkan konsentrasi COD hingga 

157.67 mg/L, penurunan tersebut belum memenuhi persyaratan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 

Berdasarkan penelitian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait variasi 

ketebalan media.  

Limbah cair klanting diolah secara filtrasi dengan menggunakan alat pipe filter 

layer kemudian akan mengalami adsorpsi dengan menggunakan media yang 

disusun secara berlapis dalam Tangki. Media filter yang digunakan dalam pipe filter 

layer antara lain pasir, arang aktif, zeolit aktif, dan kerikil. Pada penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan perbandingan ketebalan media zeolit aktif dengan 

arang aktif sebesar 1 : 2 dan 2 : 1. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui 

penurunan optimum Chemical Oxygen Demand (COD) dan Total Suspended Solid 

(TSS) dengan menggunakan media aktif berbasis zeolit dan arang aktif.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh variasi ketebalan media zeolit aktif dan arang aktif pada 

pipe filter layer terhadap penurunan konsentrasi COD dan TSS pada limbah cair 

produksi klanting? 

2. Bagaimana efisiensi pipe filter layer dalam menurunankan konsentrasi COD dan 

TSS pada pengolahan limbah cair klanting dalam mencapai nilai baku mutu yang 

sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh variasi ketebalan media zeolit aktif dan arang aktif pada 

pipe filter layer terhadap penurunan kadar COD dan TSS pada limbah cair 

produksi klanting. 

2. Menghitung efisiensi pipe filter layer dalam menurunankan kadar COD dan TSS 

pada pengolahan limbah cair klanting dalam mencapai nilai baku mutu yang 
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sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. 

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian tugas akhir yaitu  

1. Limbah cair produksi klanting dari Desa Karangrejo. 

2. Media filter yang digunakan pada pipe  filter layer yaitu pasir, zeolit aktif, arang 

aktif, dan kerikil. 

3. Ketebalan media filter yang digunakan pasir 15 cm, arang aktif 25 dan 50 cm, 

zeolit aktif 25 cm dan 50 cm, dan kerikil 10 cm. 

4. Ukuran media yang digunakan yaitu 20 mesh untuk pasir, arang aktif, zeolit 

aktif, dan ukuran 5 mesh untuk kerikil. 

5. Aktivasi zeolit menggunakan NaOH 10%  

6. Parameter pencemaran yang akan diuji yaitu COD dan TSS. 

7. Penelitian yang dilakukan di laboratorium Teknik Lingkungan Institut 

Teknologi Sumatera. 

 

  


