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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahu merupakan bahan makanan yang tergolong tradisional dan dikonsumsi 

sebagian besar masyarakat di Indonesia. Tahu adalah bahan lauk pauk yang 

terbuat dari bahan kedelai. Selain mengandung berbagai manfaat dan nilai gizi 

yang tinggi, proses pembuatan tahu juga relatif murah serta sederhana. Rasanya 

yang enak dan harga yang sangat terjangkau, menjadikan makanan ini sebagai 

makanan yang digemari diberbagai lapisan masyarakat. 

Teknologi yang digunakan dalam proses produksi tahu di Indonesia hingga 

saat ini masih tergolong sangat sederhana. Hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap tingkat efisiensi sumber daya air yang tersedia. Dilain hal proses 

produksi tahu juga menghasilkan limbah cair dan padat yang relatif tinggi. 

Dalam produksi tahu di Indonesia, mayoritas pelaku produksi adalah usaha 

kecil menengah atau usaha rumahan. Begitu pula yang terjadi di Desa Nglongsor, 

Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, yang merupakan sentral produksi tahu. 

Di Desa Nglongsor yang berlokasi sekitar 8 km dari pusat Kabupaten Trenggalek, 

produksi tahu dilakukan dengan teknologi yang masih sangat sederhana. 

Pada dasarnya masyarakat Desa Nglongsor, masih tabu terhadap 

pengelolaan limbah cair dari hasil produksi tahu. Selama ini mereka hanya 

membuang limbah cair hasil produksi tahu ke badan air (sungai) dan sapticktank. 

Sehingga keadaan badan air (sungai) yang melewati Desa Nglongsor sangatlah 

memperihatinkan. Dengan adanya proses pembuangan limbah cair tersebut badan 

air (sungai) di Desa Nglongsor menjadi berwarna hitam, berbusa, dan berbau yang 

sangat tidak sedap. 

Limbah cair tersebut adalah limbah yang dihasilkan dari proses pencucian, 

perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu, dengan jumlah yang relatif tinggi. 

Masyarakat Desa Nglongsor kurang sadar jika limbah cair tahu memiliki 

karakteristik mengandung bahan organik tinggi dengan kadar (Biological Oxygen 

Demand) BOD dan (Chemical Oxygen Demand) COD yang relatif tinggi pula, 
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jika limbah ini dibuang ke badan air (sungai), jelas sekali akan menurunkan daya 

dukung lingkungan atau ekosistem yang ada. Sehingga industri tahu khususnya di 

Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek memerlukan suatu 

pengolahan limbah cair yang bertujuan untuk mengurangi resiko atau beban 

pencemaran yang ada di badan air (sungai) di desa tersebut. 

Teknologi pengolahan limbah cair tahu sebenarnya dapat dilakukan dengan 

proses biologis dengan sistem aerob, anaerob dan atau kombinasi antara aerob-

anaerob. Melihat dari berbagai teknologi pengolahan limbah cair tahu pada saat 

ini, umumnya adalah penggunaan sistem anaerob, dikarenakan jika dilihat dari 

segi ekonomi memiliki biaya yang relatif murah. Tetapi penggunaan sistem 

anaerob memiliki kelemahan dimana air dari hasil pengolahan tersebut masih 

memiliki kadar pencemaran yang relatif tinggi. 

Hal tersebut yang selama ini masih menjadi masalah di Desa Nglongsor, 

sehingga sangat diperlukan sebuah sistem pengolahan yang tepat dalam 

pengolahan limbah cair dari proses produksi tahu, dengan sistem kombinasi. 

Pengelolaan dengan sistem kombinasi ini adalah denga cara penggabungan sistem 

aerob dengan anaerob. Dengan harapan sistem ini dapat menurunkan konsentrasi 

kadar COD pada air limbah tahu sebelum dibuang ke badan air (sungai) di desa 

tersebut. 

 Namun mengingat industri tahu yang ada di Desa Nglongsor merupakan 

industri dengan sekala yang kecil, maka sangatlah memerlukan perencanaan 

instalasi pengolahan limbah cair dengan alat sederhana, biaya operasional yang 

terjangkau, dan memiliki nilai ekonomis serta ramah lingkungan. Cara yang ingin 

dikembangkan adalah pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Secara 

Aerob-Anaerob. Cara ini dinilai tepat karena dapat mengurangi dampak 

pencemaran akibat limbah cair yang dihasilkan dalam proses produksi tahu secara 

maksimal.  

 Dari perencanaan yang akan dilakukan di Desa Nglongsor ini, maka akan 

dilakuka studi mengenai perencanaan sistem pengelolaan limbah cair dengan 

sistem gabungan aerob dan anaerob, dengan harapan mengetahui pengaruh 
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teknologi pengolahan limbah tersebut terhadap pengurangan volume limbah cair 

yang dibuang ke badan air (sungai) di Desa Nglongsor. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dari permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Prose produksi tahu di Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten 

Trenggalek menyebabkan adanya air limbah yang dibuang ke badan sungai. 

2. Potensi pencemaran air limbah terhadap tahu terhadap lingkungan. 

3. Industri produksi tahu di Desa Nglonsor Krcamatan Tugu Kabupaten 

Trenggalek merupakan home industri, perlu adanya instalasi pengolahan air 

limbah yang efisien. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang digunakan sebagai acuan studi perencanaan 

instalasi pengolahan air limbah dengan menggunakan metode bak aerob-anaerob 

pada industri tahu desa ngongsor kecamatan tugu kabupaten trenggalek adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa besar volume rata-rata harian air limbah hasil produksi tahu di Desa 

Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek? 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik air limbah tahu terhadap parameter fisika 

(padatan total, temperatur, warna, dan bau), kimia (pH air sungai, 

kandungan Biological Oxygen Demand (BOD), dan Chemical Oxygen 

Demand (COD), biologi (kandungan bakteri patogen) pada industri tahu di 

kawasan Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek? 

3. Bagaimana desain instalasi pengolahan air limbah tahu, dengan metode 

aerob-anaerob di Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek? 
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1.4 Batasan Masalah 

Aspek permasalahan dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Masalah yang dibahas adalah dampak air limbah hasil produksi tahu. 

2. Aspek sosial masyarakat tidak masuk dalam pembahasan. 

3. Karakteristik fisika yang dibahas meliputi padatan total, suhu, warna. 

4. Karakteristik kimia yang dibahas meliputi pH, kandungan BOD dan COD. 

5. Karakteristik biologi hanya dalam batasan pemeriksaan keberadaan bakteri 

patogen. 

6. Tidak membahas mengenai percobaan karakteristik air limbah. 

7. Aspek ekonomi dalam studi ini tidak dibahas. 

8. Tidak membahas mengenai limbah padat dari produksi tahu. 

 

1.5 Tujuan Studi 

Adapun tujuan diadakanya studi ini adalah: 

1. Mengetahui volume air limbah hasil produksi tahu di Desa Nglongsor per-

hari. 

2. Mengetahui karakteristik air limbah tahu di Desa Nglongsor ditinjau dari 

karakteristik fisika, kimia, dan biologi, dan digunakan sebagai dasar 

perhitungan perencanaan instalasi pengolahan air limbah tahu di Desa 

Nglongsor. 

3. Merencanakan instalasi pengolahan air limbah dengan metode bak aerob-

anaerob pada industri tahu di Desa Nglongsor. 

 

1.6 Manfaat Studi 

Manfaat yang ingin dicapai dalam studi megenai Perencanaan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah Tahu Dengan Metode Bak Aerob-Anaerob di Desa 

Ngongsor kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ini adalah memberikan 

sumbangsi pemikiran mengenai pengelolaan air limbah hasil produksi tahu 

dengan baik dan benar, serta menjadi pertimbangan untuk sekiranya metode ini 

dapat dikembangka di berbagai daerah dan berbagai macam industri yang 
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mempunyai hasil air limbah dari proses produksinya. Metode ini juga sangat 

diharapkan dapat digunakan sebagai langkah perbaikan kualitas sumber air atau 

daerah aliran sungai yang terkena dampak limbah hasil industri. 


