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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Semakin meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan maka 

mengakibatkan meningkatnya pula akan potensi pencemaran lingkungannya 

(Retnosari, 2012). Lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan maka perlu 

dilaksanakannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan pada fasilitas 

pelayanan kesehatan, dengan dasar tersebut untuk mencegah hal tersebut 

berdasarkan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KEPMENLH) No. 58 

tahun 1995 atau peraturan daerah setempat, maka limbah Rumah sakit yang akan 

dibuang ke badan air atau lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu 

efluennya, sehingga hal tersebut semakin mendorong pelaku industri pelayanan 

kesehatan seperti Rumah sakit untuk menggunakan teknologi pengolahan limbah 

atau biasa disebut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ekonomis, dan 

berdaya guna tinggi agar dapat meningkatkan kualitas air effluennya.  

 Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan selalu menghasilkan 

banyak olahan limbah dari berbagai proses kegiatan operasionalnya baik limbah 

medis atau non-medis. Sumber-sumber pencemarannya berasall dari kegiatan 

dapur, cuci, kamar rawat inap, toilet, laboratorium, ruang jenazah, ruang operasi, 

dan lain lain (Zahidah, 2013). Kandungan B3 dari segala jenis limbah Rumah 

sakit seperti limbah padat, cair, gas, dan radioaktif mengandung bahan-bahan 

organik yang bersifat polutan toksin (beracun), patogen (berbahaya) seperti 

bakteri, virus, dan bersifat infeksius (menular) (Retnosari, 2012). Rumah sakit 
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Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan salah satu dari banyak 

Rumah sakit yang menggunakan IPAL dengan sistem Rotating Biological 

Contactor (RBC). 

 RBC adalah teknologi pengolahan air limbah dengan sistem biakan 

melekat (attached culture) dalam kondisi aerobik. Prinsip kerjanya yakni air 

limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan 

mikroorganisme (biofilm) yang melekat pada permukaan media di dalam suatu 

reaktor agar dapat diperoleh hasil air olahan yang baik, dan stabil (Mayanti, 

2010). Namun dalam pelaksanaannya RBC juga mengalami berbagai kendala, 

indikasi yang dapat dilihat dari hasil data observasi peneliti di Rumah sakit UMM 

yakni hasil analisa efluen limbah yang tidak sesuai dengan syarat baku mutu yang 

sudah ditetapkan. Menurut data hasil analisa efluen rutin limbah cair Rumah sakit 

UMM selama setahun terakhir, yaitu mulai Januari 2017 hingga Januari 2018, 

terhitung bahwa dari 14 bulan tersebut 7 bulan diantaranya menyatakan kelebihan 

kadar PO4 (Fosfat) dari standar baku mutu lingkungan. Naik turunnya grafik hasil 

data menunjukan ketidakstabilan dalam penanganan limbah meskipun beberapa 

parameter lain seperti BOD, COD, pH, dan lain lain sudah cukup memenuhi 

syarat. Kendala tersebut dapat disebabkan karena terjadinya fluktuasi beban zat 

organik yang sangat besar, serta perubahan sifat atau karakteristik limbah 

(Retnosari, 2012). Berdasarkan observasi, Rumah sakit UMM belum memiliki 

bak ekualisasi sendiri untuk penampungan awal limbah cucian atau aktifitas 

laundry, sehingga buangan senyawa dari deterjen kemungkinan tidak terdegradasi 

sebelumnya secara optimal, dan mengakibatkan tingginya fosfat. Tingginya nilai 
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fosfat pada effluen limbah Rumah sakit UMM juga kerap terjadi pada IPAL 

Rumah sakit lainnya, baik akibat kegiatan cuci maupun lainnya. 

 Deterjen adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas air 

limbah jika digunakan berlebihan (Utari, 2015). Senyawa fosfat sebagai penyusun 

deterjen dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu bentuk pencemaran air akibat 

munculnya nutrisi yang berlebih pada ekosistem air, kemudian dapat 

mengakibatkan ledakan populasii tanaman air, dan berkurangnya kandungan 

oksigen terlarrut dalam air sehingga respirasi organisme heterotrof menjadi 

terganggu (Jumiarni, 2008). Fosfat merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan 

oleh bakteri dalam pendegradasian limbah, kandungan fosfat yang melimpah juga 

menjadikan beberapa bakteri dapat berkembang dengan baik, namun kadar fosfat 

yang terlampau tinggi juga tidak baik bagi lingkungan sekitar setelah air hasil 

olahan masuk ke badan air karena dapat menyebabkan eutrofikasi.  

 Hampir segala jenis limbah cair dapat diolah secara biologis jika dilakukan 

melalui kontrol lingkungan yang benar. Proses pengolhan biologi merupakan 

biodegradasi air limbah dengan memanfaatkan aktivitas pertumbuhan 

mikroorganisme yang berkontak dengan air limbah, sehingga mikroorganisme 

tersebut dapat menggunakn bahan organik pencemar yang ada sebagai bahan 

makanan, dan kemudian mendegradasinya menjadi senyawa sederhana (Retnosari, 

2012). Bakteri merupakan mikroorgansme utama dalam proses biologis, 

karakteristik mereka yang beragamm, dan kebutuhan lingkungan yang sedrhana 

membuat mereka dapat bertahan pada lingkungan air limbah (Mariyana, 2015).   
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 Menurut beberapa penelitian terkait, fosfat dapat diurai dengan baik oleh 

beberapa bakteri, salah satu contohnya adalah Pseudomonas sp. Strain bakteri 

anggota genus Pseudomonas tersebar luas di alam, dan kelimpahannya 

predominan, terkhusus juga pada Rumah sakit (Maslahat, 2010).  Berbagai strain 

anggota genus tersebut memiliki keunggulan metaboliik, sehingga dapat 

digunakan dalam bioremediasi berbagai pencemaar di lingkungan, khususnya 

berperan sangat penting dalam biodegradsi, dan mereduksi toksissitas limbah 

detrjen. Menurut Retnosari (2012) isolat Pseudomonas sp. khususnya 

Pseudomonas aeruginosa mampu mendegrdasi bahan organik yang terdapaat 

pada limbah tangki septik yang ditunjukan dengan adnya penurunan nilai pH, 

fosfat, BOD, dan COD. Telah banyak uji biokimia yang menyatakan keunggulan 

bakteri tersebut dalam mengurai fosfat pada air limbah. Sehingga pengecekan 

kelimpahan Pseudomonas sp. pada reaktor biologis juga dapat menjadi acuan 

solusi permasalahan ini agar selanjutnya dapat ditindak lanjuti apakah 

diperlukannya penambahan isolat Pseudomonas sp dalam perannya untuk 

mendegradasi zat organik pada air limbah tersebut sehingga mengakibatkan 

pemanfaatan teknologi RBC menjadi lebih efektiv. Indikasi banyaknya 

Pseudomonas dapat menandakan semakin baiknya suatu kualitas air limbah, 

namun kelimpahan Pseudomonas pada air limbah tersebut juga tidak terlepas dari 

hubungan beberapa parameter penentu kualitas air, seperti BOD, COD, pH, dan 

fosfat. Pengecekan nilai ke-empat parameter tersebut sangat mempengaruhi 

kehidupan dari Pseudomonas, sehingga akan nampak hubungan akan besar 

kecilnya nilai BOD, COD, pH, dan fosfat terhadap total Pseudomonas yang ada 
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sebagai faktor dalam pendegradasian air limbah. Berdasarkan dari permasalahan 

di atas, maka mendorong peneliti untuk meneliti tentang efektivitas total 

Pseudomonas sp dalam mendegradasi air limbah pada Rotating Biological 

Contactor IPAL Rumah sakit UMM. 

 Peranan bakteri dalam memperbaiki pengolahan kualitas air limbah seperti 

strain Pseudomonas sp. merupakan suatu bentuk peranan menguntungkan. Terkait 

dengan materi peranan bakteri dipelajari dalam mata pelajaran Biologi SMA kelas 

X yang tertuang dalam KD 4.5 tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Suatu 

proses pembelajaran diperlukan sebuah media pembelajaran sebagai penunjang 

penyampaian suatu materi kepada peserta didik (Doraja, 2012). Media 

pembelajaran mempunyai bentuk yang beraneka ragam salah satunya media visual 

seperti handout. Adanya media seperti handout bertujuan untuk membantu 

menjelaskan peranan bakteri bagi lingkungan dengan pemaparan sajian data yang 

sesungguhnya berdasarkan dari fakta yang ada, sehingga diharapkan keseluruhan 

penelitian ini dapat membantu khususnya pihak Rumah sakit dalam pengolahan 

limbah cair agar lebih optimal khususnya dalam penggunaan sistem RBC, serta 

membantu siswa kelas X SMA dalam memahami materi peranan bakteri. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang, terdapat permasalahan yang dapat peneliti 

rumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat perbedaan total Pseudomonas sp pada setiap modul 

pengolahan limbah menggunakan Rotating Biological Contactor di Rumah 

sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Apakah terdapat hubungan antara nilai BOD, COD, fosfat, dan pH 

terhadap total Pseudomonas sp pada setiap modul pengolahan limbah 

menggunakan Rotating Biological Contactor di Rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

3. Bagaimana kajian sumber belajar hasil penelitian efektivitas total 

Pseudomonas sp dalam mendegradasi air limbah pada Rotating Biological 

Contactor instalasi pengolahan air limbah di Rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai media handout? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliti sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan total Pseudomonas sp pada setiap modul 

pengolahan limbah menggunakan Rotating Biological Contactor di Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Menganalisis hubungan antara total Pseudomonas sp dengan kualitas air 

limbah dari Rotating Biological Contactor di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Menganalisis kajian sumber belajar hasil penelitian efektivitas total 

Pseudomonas sp dalam mendegradasi air limbah pada Rotating Biological 
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Contactor instalasi pengolahan air limbah di Rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai media handout. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

 Secara teoritis dapat mengetahui total Pseudomonas sp, nilai BOD, COD, 

pH, dan fosfat yang terdapat dalam sampel air limbah hasil pengolahan biologis 

pada setiap modul RBC di IPAL Rumah sakit UMM, serta menambah keilmuwan 

peneliti. 

1.4.2 Secara Praktis 

 Secara praktis dapat membantu khususnya pihak Rumah sakit UMM 

dalam pengolahan limbah cair agar lebih optimal khususnya dalam penggunaan 

sistem RBC, serta dapat dijadikan kajian sebagai tambahan sumber belajar untuk 

membantu siswa kelas X SMA dalam memahami materi peranan bakteri tentang 

bakteri khusus yang mendegradasi air limbah. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bakteri yang dicari adalah dari genus Pseudomonas, dan perhitungan total 

Pseudomonas sp menggunakan metode TPC (Total plate count) dengan 

media selektif yaitu PSA (Pseudomonas Selective Agar). 

2. Parameter kualitas air yang digunakan adalah pH, BOD, COD, dan fosfat, 

yang hasilnya akan disesuaikan berdasar peraturan gubernur Jatim no. 72 
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tahun 2013 tentang baku mutu limbah cair Rumah sakit (Peraturan daerah 

setempat). 

3. Penelitian dilakukan di IPAL Rumah sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM) yang menggunakan sistem RBC. 

4. Pengambilan sampel hanya pada proses pengolahan biologis yang terjadi 

pada reaktor RBC.  

5. Hasil data penelitian selanjutnya akan dikaji sebagai sumber belajar 

Biologi yaitu media handout. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) fasilitas pelayanan kesehatan 

adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air buangan yang 

berasal dari kegiatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

2. Biodegradasii adalah proses biologis olah limbah dengan tujuan untuk 

menurunkan beban organik di dalam air limbah dengan memanfatkan 

aktivitas mikroorganisme untukk menguraiikan substrat menjadi bentuk 

yang lebih sederhna (Retnosari, 2013). 

3. TPC (Total Plate Count) merupakan metode untuuk menghtung jumlah 

mikroba secara keseluruhan baik mati maupun hidup atau hanya untuk 

menentukan jumlh mikroba yang hiduup saja (Wahyuningsih, 2017). 
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4. Sumber belajar dapat diartikan segala apa saja yang dapat digunakan, dan

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran guna memudahkan pencapaian

tujuan pembelajaran (Wahyuningsih, 2017).

5. Handout merupakan jenis pamflet atau brosur yang paling populer

biasanya terdiri dari satu lembar saja dengan cetakan dua muka, dan yang

khas dari handout adalah adanya lipatan yang membentuk beberapa bagian

handout seolah-olah merupakan panel atau halaman tersendiri

(Wahyuningsih, 2017).




