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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri laundry merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan 

dalam menunjang kesejahteraan perekonomian keluarga dan daerah. Industri ini 

kian marak di kota Malang seiring dengan banyaknya mahasiswa yang 

menginginkan proses pencucian secara instan. Proses kerja dari industri laundry 

ini sangat sederhana yaitu mencampurkan air dengan detergen. Oleh karena itu, 

industri ini berpotensi untuk menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar berupa 

limbah detergen laundry. 

Air limbah laundry mengandung pospat yang tinggi, builder, pemutih, air 

softener, dan surfaktan. Surfaktan merupakan bahan terpenting pada detergen 

laundry. Sedangkan builder merupakan unsur terpenting kedua setelah surfaktan 

karena kemampuannya menonaktifkan mineral kesadahan dalam air sehingga 

detergen dapat bekerja secara optimal. Kandungan limbah laundry yang sangat 

kotor juga mengandung mineral oil dan logam berat (Hera, 2003). 

Pengaruh negatif limbah detergen laundry terhadap habitat perairan serta 

kondisi fisik dan kimia yang teraliri limbah dapat terjadi secara langsung maupun 

tidak langsung. Beberapa pengaruhnya terhadap lingkungan antara lain gangguan 

terhadap estetika oleh adanya busa putih di permukaan perairan, penurunan kadar 

oksigen terlarut perairan, perubahan sifat fisik dan kimia air serta terjadinya 

eutrofikasi. Kandungan fosfat yang tinggi dapat merangsang tumbuhnya gulma air 
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(Bourdeau and Treshow, 1978). Peningkatan gulma air akan menyebabkan 

peningkatan penguraian fosfat, dan penghambatan pertukaran oksigen dalam air, 

sehingga kadar oksigen terlarut dalam air amat rendah (mikroaerofil) (Sitorus, 

1997). 

Pengaruh limbah detergen laundry terhadap lingkungan dapat diketahui 

dengan melakukan uji biologis, yaitu dengan biondikator makhluk hidup. Menurut 

Tugiyono (2009) Ikan merupakan salah satu hewan uji yang digunakan sebagai 

bioindikator adanya tekanan perubahan lingkungan khususnya di perairan. Salah 

satu jenis ikan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah ikan nila.  

Ikan nila merupakan salah satu biota air yang direkomendasikan oleh 

USEPA (US Enviromental Protection Agency), sebagai hewan uji untuk 

toksikologi. Hal ini dikarenakan penyebarannya cukup luas, banyak 

dibudidayakan, mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menolerir lingkungan 

yang buruk dan mudah dipelihara di laboratorium (Kukuh, 2012).  

Dampak akumulasi limbah detergen laundry di air akan menyebabkan 

terganggunya proses respirasi dan metabolisme pada ikan akibat rendahnya 

oksigen terlarut dalam air. Gangguan metabolisme dalam penelitian dilihat dengan 

pengukuran indeks fisiologi pada ikan nila. Menurut Ardnt dkk (1996) Indeks 

fisiologi pada ikan dapat diukur melalui nilai Condition Factor (CF), Liver 

Somatic Index (LSI), dan Gonad Somatic Index (GSI). Menurut Larsson dan 

Sandstrom (2000) mengenai Biomarker dan Interpretasinya ketiga indeks tersebut 

dapat dijadikan biomarker lingkungan untuk mengetahui tingkat pencemaran pada 

suatu ekosistem perairan dengan mengacu pada organisme akuatik berupa ikan. 
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Condition Factor (CF) diperuntukkan untuk gangguan metabolisme dan status 

pemberian makanan, Liver Somatic Index (LSI) untuk mencerminkan status 

metabolisme. Ukuran hati yang semakin besar menunjukkan aktivitas 

metabolisme yang tinggi, dan untuk nilai Gonade Somatic Index (GSI) yang kecil 

menunjukkan kesuburan yang rendah disebabkan oleh rendahnya energi untuk 

bereproduksi. Selain itu deterjen terbukti menyebabkan tidak normalnya 

perkembangan embrio hewan (Bourdeau and Treshow, 1978). 

Hasil penelitian ini kemudian diharapkan akan digunakan sebagai salah satu 

bahan ajar biologi pada materi Pencemaran Lingkungan dan Upaya Pelestariannya 

SMA kelas X Semester genap. Materi yang lebih ditekankan pada sub bab materi 

pencemaran air akibat polutan yang masuk ke badan perairan. Salah satunya 

detergen yang merupakan polutan organik yang banyak digunakan masyarakat 

dalam proses mencuci dan membersihkan kotoran.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

perlunya peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Limbah 

Deteregen Industri Laundry Terhadap Mortalitas dan Indeks Fisiologi Ikan 

Nila (Oreochromis niloticus) Sebagai Bahan Ajar Biologi”. 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh berbagai konsentrasi limbah detergen industri 

laundry  terhadap mortalitas ikan nila (Oreochromis niloticus) ? 
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2. Bagaimana pengaruh berbagai konsentrasi limbah detergen industri 

laundry  terhadap indeks fisiologi ikan nila (Oreochromis niloticus) ? 

3. Pada konsentrasi limbah detergen industri laundry berapakah tingkat 

mortalitas ikan nila (Oreochromis niloticus) paling tinggi ? 

4. Pada konsentrasi limbah detergen industri laundry berapakah indeks 

fisiologi ikan nila (Oreochromis niloticus) paling baik ? 

5. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh limbah detergen 

industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila 

(Oreochromis niloticus) ini untuk sumber bahan ajar biologi SMA ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh berbagai konsentrasi limbah 

detergen industri laundry  terhadap mortalitas ikan nila (Oreochromis 

niloticus). 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh berbagai konsentrasi limbah 

detergen industri laundry  terhadap indeks fisiologi ikan nila 

(Oreochromis niloticus). 

3. Untuk mengetahui pada konsentrasi limbah detergen industri laundry 

berapakah tingkat mortalitas ikan nila (Oreochromis niloticus) paling 

tinggi. 

4. Untuk mengetahui pada konsentrasi limbah detergen industri laundry 

berapakah indeks fisiologi ikan nila (Oreochromis niloticus) paling baik. 
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5. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian pengaruh limbah detergen 

industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila 

(Oreochromis niloticus) ini untuk sumber bahan ajar biologi SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuwan bagi peneliti. 

b. Menambah pengetahuan ilmiah mengenai dampak limbah detergen 

industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila 

(Oreochromis niloticus). 

2. Praktis 

a. Memberikan informasi kepada orang budidaya ikan bahwa air yang 

tercemar detergen dapat mempengaruhi mortalitas ikan nila,  

menyebabkan ukuran ikan nila kecil dan menghambat proses 

pemijahan ikan. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah detergen 

industri laundry dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem 

perairan. 

c. Sebagai bahan ajar biologi dalam kajian ilmu pendidikan lingkungan 

hidup dan ekosistem mengenai pencemaran limbah detergen industri 

laundry terhadap organisme akuatik seperti ikan dengan melihat 

parameter biologi seperti mortalitas dan nilai indeks fisiologi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka batasan masalah yang 

akan membatasi jalannya penelitian ini agar lebih terperinci antara lain : 

1. Pengambilan limbah detergen industri laundry bertempat di Laundry ‘X’ 

di Margo Utomo Dalam No.12 Kabupaten Malang, hasil keluaran pertama 

laundry dianggap 100 % lalu dilakukan pengenceran konsentrasi sebesar 0 

%, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, dan 5 % sesuai dengan uji pendahuluan 

sebelumnya. 

2. Penggunaan hewan uji penelitian berupa ikan nila hitam (Oreochromis 

niloticus), jenis kelamin jantan dan betina dengan usia 2-2,5 bulan. 

3. Selama penelitian ikan nila diletakkan dalam akuarium berukuran 40 x 30 

x 30 (cm) dengan jumlah 5 ekor/akuarium dan dengan ketinggian air 

limbah laundry 25 cm (Lifia Putri Ayu, 2013). 

4. Ikan diberi makan 2 kali sehari dengan berat pakan sebesar 3 % dari berat 

tubuh ikan. 

5. Senyawa limbah detergen yang diuji yaitu DO, pH, dan suhu. 

6. Nilai indeks fisiologi yang dihitung berupa condition factor (CF), Liver 

Somatic Index (LSI), dan Gonad Somatic Index (GSI). 

7. Pengamatan mortalitas dan indeks fisiologi  ikan diamati selama 3 minggu 

dengan aklimatisasi 1 minggu (Hardini dkk, 2012). 

8. Pengambilan data berupa mortalitas dan uji pH, DO, dan suhu dilakukan 

setiap 1 minggu sekali. 
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9. Ikan nila yang mati sebelum waktu penelitian selesai tidak akan diambil 

data indeks fisiologi, sedangkan ikan nila yang terus hidup hingga akhir 

penelitian pengambilan data dilakukan selesai penelitian. 

10. Hasil penelitian ini digunakan untuk pembuatan handout dengan sub 

pokok materi Pencemaran Air. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk memperjelas penelitian ini, maka perlunya penjabaran istilah yang 

tertera pada judul penelitian agar pembaca memahami tujuan penelitian ini 

diantaranya : 

1. Limbah 

Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia 

(PP No. 18/1999 Jo.PP 85/1999). 

2. Detergen 

Detergen adalah salah satu produk komersial yang digunakan untuk 

menghilangkan kotoran pada pencucian pakaian (Kirk dan Othmer,1982). 

3. Industri  

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau 

barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa 

barang, tetapi juga dalam bentuk jasa (http://organisasi.org/2006). 

 

 

http://organisasi.org/2006
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4. Laundry 

Laundry merupakan salah satu industri yang bergerak dalam bentuk 

bidang jasa pencucian pakaian dan sesuatu hal yang dirasa kotor dengan 

menggunakan alat bantu mesin cuci. 

5. Mortalitas 

Mortalitas adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan suatu makhluk 

hidup secara permanen. 

6. Indeks Fisiologi 

Indeks fisiologi adalah bentuk analisis biomarker yang menjadi indikator 

kesehatan ikan akibat adanya tekanan perubahan pada lingkungan (Webb, 

2001). 

7. Ikan Nila 

Ikan Nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar berwarna putih 

kehitaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat dan memiliki 

toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. 

8. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang dikuasi peserta didik dan digunakan dalam pembelajaran dengan 

tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo, 

2015).  


