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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Rumah sakit merupakan institusi pelayanan bidang kesehatan dengan bidang 

preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif maupun promotif 

(Kusumanto, 1992). Jenis limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut yaitu limbah 

padat, cair, gas dan radioaktif yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan 

lingkungan (Kusumanto, 1992). Dalam kegiatannya banyak menggunakan bahan-bahan 

yang berpotensi mencemari lingkungan, Sumber-sumber pencemaran yang terdapat di 

rumah sakit berasal dari kegiatan dapur, laundry, rawat inap, laboratorium, kamar 

mayat, ruang operasi, asrama, dll. Di samping itu kegiatan rumah sakit juga 

menghasikan limbah cair yang bersifat infeksius, racun dan bahan berbahaya bagi 

lingkungan dan masyarakat sekitarnya maupun dalam lingkungan rumah sakit itu 

sendiri (Budi, 2006). Limbah rumah sakit merupakan limbah yang dihasilkan oleh 

kegiatan yang ada dirumah sakit. Limbah rumah sakit terdiri dari limbah cair. Dapat 

mempengaruhi kesehatan masyarakat yang ada dilingkungan rumah sakit, memperburuk 

kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik.Kandungan B3 dari 

limbah rumah sakit merupakan polutan toksin (beracun), patogen (berbahaya) seperti 

baktericolifrom, virus, dsb, dan bersifat infeksius (menular).Kurangnya perhatian 

terhadap sanitasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi rumah sakit itu sendiri. 

Sanitasi rumah sakit adalah upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan; fisik, kimia 

dan biologi di rumah sakit yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk pada kesehatan 
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jasmani, rohani dan kesejahteraan sosial bagi petugas, pasien, pengunjung dan 

masyarakat sekitar rumah sakit. 

Limbah cair perlu adanya pengolahan limbah cair, karena dalam limbah cair banyak 

mengandung patogen, mikroorganisme, bahan-bahan organik dan anorganik, yang 

tingkat kandungannya dapat ditentukan dengan uji kadar pada umumnya seperti pH, 

suhu, TSS, BOD, COD, dancoliform yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat 

yang berada disekitar rumah sakit Rs Panti Wilasa Citarum Semarang. Limbah rumah 

sakit yang akan dibuang ke badan air atau lingkungan harus memenuhi persyaratan baku 

mutu efluen sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MEN-

LH/12/1995 atau peraturan daerah setempat. 

Adapundalampengolahanlimbahcairtersebutdilakukandenganserangkaian proses 

dariInstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) agar pengolahan air limbahdapat optimal. 

IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta 

perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah 

cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke 

lingkungan% (Djaja & Maniksulistya, 2006). sehingga dalam pihak rumah sakit 

mendapatkan hasil yang optimalsesuaidengankebutuhan yang ada. Salah satu cara 

pengolahan air limbah rumah sakit yang sederhana, dan hemat enegi adalah proses 

pengolahan dengan menggunakansistemRotating Biological Contactor (RBC). 

RBCmerupakan adaptasi dari proses pengolahan air limbah dengan biakan melekat 

(attached growth). Media yang dipakai berupa piring (disk) tipis berbentuk bulat 

yang dipasang berjajar-jajar dalam suatu poros yang terbuat dari baja, selanjutnya 

diputar di dalam raktor khusus dimana di dalamnya dialirkan air limbah secara 
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kontinya. Adapun pada sistem RBC terdapat banyak tahapan biologis, kimia, 

maupun fisika, namun pada tahapan olah limbah secara biologis dilakukan pada 

reactor putar dengan4 sampai 5 kompartemen putar di dalamnya. 

Terdapat kendala umum yang dihadapi dalam pengoperasian sistem RBC, 

ditemukan berbagai masalah seperti indikasi yang dapat dilihat dari luar adalah 

ketebalan lapisan mikroorganisme (biofilm) di bagian inlet, dan outlet yang sama-

sama tebal atau terjadi pertumbuhan biofilm yang tidak normal, bahkan biofilm 

terkelupas dari permukaan media dalam jumlah yang sangat besar. Masalah tersebut 

mengindikasikan kondisi pengolahan air limbah yang kurang baik ditinjau dari 

kemungkinan gangguan segi zat organiknya. Adapun hal tersebut dapat disebabkan 

oleh kurangnya  peran mikroorganisme dalam mendegradasi zat organic pada air 

limbah tersebut. 

Biodegradasi merupakan salah satu pengolahan limbah secara biologi yang 

sangat tergantung pada aktivitas, dan kemampuan mikroorganisme pendegradasi 

bahan organik dalam limbah. Prinsip pengolahan limbah secara biologi adalah 

pemanfaatan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan protozoa. 

Mikroorganisme tersebut merombak limbah organik menjadi senyawa organik 

sederhana dan mengonversikannya menjadi gas karbondioksida (CO2), air (H2O) 

dan energi untuk pertumbuhan, dan reproduksinya. Sehingga salah satu cara untuk 

mengetahui akan adanya hubungan peranan bakteri dalam mendegradasi air limbah 

dengan penentu kualitas air bias didapatkan melalui identifikasi beberapa contoh 

bakteri pendegradasi limbah rumah sakit seperti Pseudomonas sp, dan Bacillus sp, 

serta contoh bakteri pathogen sebagai indicator pencemaran seperti Eschericia coli. 
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Adapun sejumlah parameter mikrobiologi tersebut juga tidak terlepasakan parameter 

kimiaseperti BOD, COD, TSS, pH, dan suhu. 

Menurut penelitian yang dilakukan olehCahyono Eko Prastiyo (2012) tentang 

efektivitas pengolahan limbah cair dirumah sakit dengan sistem dewats dalam 

menuruntkan angka bakteri colifrom di RS panti wilasa cittarun semarang. Limbah 

cair yang dihasilkan rumah sakit tersebut, dialikan ke IPAL yang menggunakan 

sistem DEWATS. Dimana sistem DEWATS menitikberatkan pada pengolahan 

secara biologi dimana pada tahap ini menggunakan tahap, pengolahan primer, 

pengolahan sekunder, pengolahan tertier, filter, dan kolam indokator. Coliform 

merupakan salah satu indikator yang ada dalam parameter untuk kualitas air limbah. 

Bakteri coliform dapat dibedakan menjadi 2 grup yaitu coliform fecal misalnya 

Escherichia coli dan coliform nonfecal misalnya Enterobacter aerogenes. Adanya 

bakteri coliform dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, demam 

tifoid, kolera, disentri amoeba dan penyakit lainnya yang masuk dalam kategori 

water borne disease Kemampuan IPAL dalam Sistem DEWATS menurunkan kadar 

bakteri colifrom masih kurang efektif. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian 

indentifikasi kandungan bakteri pada tahapan pengolahan limbah disrumah sakit RS 

Panti Wilasa Citarum Semarang sabagai bahan ajar. 

Bakteri yang tumbuh dalam memperbaiki pengolahan kualitas air merupakan 

suatu bentuk peranan bakteri dalam kehidupan. Adapun materi peranan bakteri 

dipelajari dalam mata pelajaran Biologi SMA kelas XI. Dimana dalam suatu proses 

pembelajaran diperlukan mediapembelajaran yang menarik sebagai penunjang 

penyampaian suatu materi kepada peserta didik. Media adalah alat bantu apa saja 
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yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan, untuk mencapai tujuan pengajaran 

(Syaiful, 2010). Media mempunyai bentuk yang bermacam-macam salah satunya 

media visual seperti leaflet. Leaflet adalah selembaran kertas yang berisi tulisan 

dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar-gambar 

yang sederhana, dan ada pula beberapa yang disajikan secara berlipat (Feri, 2011). 

Pemilihan media dalam bentuk leaflet sebagai sumberbelajar Biologikelas XI 

SMAyang peneliti memilih dalam penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan 

peranan bakteri bagi lingkungan dengan pemaparan sajian data yang sesungguhnya 

berdasarkan dari fakta yang ada. Sehingga diharapkan keseluruhan penelitian ini, 

dapat membantuk hususnya pihak rumah sakit dalam pengolahan limbahcair agar 

lebih optimal khususnya dalam penggunaan sistem RBC, serta membantu 

siswakelas XI SMA dalam memahami materi peranan bakteri. 

1.2  Rumusan Masalah 

a. Apakah terdapat perbedaan jumlah bakteri pada Indentifikasi Kandungan 

Bakteri pada Tahap Pengolahan Limbah di Rumah Tahap Pengolahan Limbah di 

Rumah Sakit RS Panti Wilasa Citarum Semarang? 

b. Bagaimana sistem pengolahan air limbah dirumah sakit RS Panti Wilasa 

Citarum Semarang menurut  Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL)? 

c. Bagaimana  hasil penelitian Indentifikasi Kandungan Bakteri pada Tahap 

PengolahanLimbah di RS Panti Wilasa Citarum Semarang? 

1.3 Tujuan  Penelitian 

a. Mengetahui perbedaan jumlah bakteri pada Indentifikasi Kandungan Bakteri 

Pada Tahap Pengolahan Limbah di RS Panti Wilasa Citarum Semarang. 
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b. Mengetahui sistem pengolahan air limbah dirumah RS Panti Wilasa Citarum 

Semarang menurut  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

c. Mengetahui kelayakan hasil penelitian Indentifikasi Kandungan Bakteri 

Pada Tahap Pengolahan Limbah diRS Panti Wilasa Citarum Semarang. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan ilmu kedokteran tentang bakteri Coliform yang 

terdapat dalam air limbah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan informasi kepada instansi terkait khususnya RS Panti 

Wilasa Citarum Semaranguntuk lebih memperhatikan pentingnya 

pengolahan  limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan sekitar. 

b. Mengetahui tingkat efektivitas dari pengolahan limbah cair di RS Panti 

Wilasa Citarum Semarang. 

c. Merupakan suatu pengalaman berharga bagi peneliti dalam memperluas 

wawasan keilmuan, serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang 

dirancang untuk membuang limbah biologi dan kimiawidari air sehingga 

memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lain.  
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b. Indentifikasi Kandungan Bakteri Colifrom pada Tahapan Pengolahan 

Limbah di RS Panti Wilasa Citarum Semarang sebagai media ajar. 

c. Adanyaindokator saat pengolahan limbah di RS Panti Wilasa Citarum 

Semarang. 

d. Sampel yang akan diteliti diambil secara Purposive Sampling,sejumlah 4 

sampel yang diambil dari setiap kompartemen dalamsistem RBC RS Panti 

Wilasa Citarum Semarang. 

e. Penelitian ini dimanfaatkan sebagai Sumber bahan belajar biologi berupa 

famflet  yang akan di jadikan sebagai pengayaan keterampilan 

1.6 Definisi Istilah 

a. Rumah sakitadalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan 

berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan 

yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan 

pencegahan (Siregar, 2003). 

b. Limbah cairmenurut Sugiharto (1987), Air Limbah (waste water) adalah 

kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari rumah 

sakit, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Dengan demikian air 

buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. 

c. Bakteri coliform adalah golongan bakteri intestinal, yaitu hidup didalam 

saluran pencernaan manusia. Bakteri coliform adalah bakteri indikator 

keberadaan bakteri patogenik lain.Lebih tepatnya, bakteri  Coliform fekal adalah 

bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fekal 

menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi 
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positif dengan keberadaan bakteri patogen. Selain itu, mendeteksi coliform jauh 

lebih murah, cepat, dan sederhana dari pada mendeteksi bakteri patogenik lain. 

Contoh bakteri coliform adalah, Escherichia coli dan Enterobacter aerogenes. 

Jadi, coliform adalah indikator kualitas air. Makin sedikit kandungan coliform, 

artinya, kualitas air semakin baik (Evans, 1972; Sujudi, 1983) 

d. Sumber belajar merupakan suatu daya yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan proses belajar mengajar, baik langsung maupun tidak, baik sebagian 

atau keseluruhan (Sudjana, 2007). 

e. Biologimerupakan ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan 

makhluk hidup dan kehidupan. Yang dibahas dalam ilmu biologi  adalah gejala 

atau obyek yang  berkaitan dengan makhluk hidup, seperti pembentuk makhluk 

hidup, zat yang dibutuhkan makhluk hidup, serta berbagai hal mengenai 

hubungan antara makhluk hidup dengan lingkunganya (Campbell, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 


