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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Air Limbah 

Secara umum sifat air limbah cair domestik terbagi atas tiga karakteristik, 

yaitu karakteristik fisik, kimia dan biologi. 

1. Karakteristik fisik 

a. Padatan (Solid) 

Berbagai macam zat padat dari material yang kasar sampai dengan 

material yang bersifat koloidal. 

b. Bau (Odor) 

Bau yang dihasilkan oleh air limbah pada umumnya berupa gas yang 

dihasilkan dari penguraian zat organik yang terkandung dalam air 

limbah, seperti Hidrogen Sulfida (H2S). 

c. Warna (Color) 

Warna pada limbah cair umumnya disebabkan oleh zat organik dan 

algae. Air limbah yang baru biasanya berwarna abu-abu. 

d. Temperatur 

Umumnya temperatur lebih tinggi dari pada temperatur udara 

setempat.  

e. Kekeruhan (Turbidity) 

Kekeruhan terjadi karena adanya zat-zat koloid yang melayang dan 

zat-zat yang terurai menjadi ukuran yang lebih (tersuspensi) oleh 

binatang, zat-zat organik, jasad renik, lumpur, tanah, dan benda-benda 

lain yang melayang.  

2. Karakteristik kimia  

a. Parameter organik 

Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand 

(COD), protein, karbohidrat, minyak dan lemak, deterjen.  
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b. Parameter anorganik dan gas  

1) pH yang baik bagi air limbah adalah netral 7. 2) Alkalinitas. 3) 

Logam menentukan jumlah kandungan logam pada air limbah seperti 

nikel (Ni), magnesium (Mg), timbal (Pb), kromium (Cr), kadmium 

(Cd), Zeng (Zn), tembaga (Cu), besi (Fe) dan air raksa (Hg) sangat 

penting dikarenakan jika belebihan maka akan bersifat racun. 4) Gas. 

5) Nitrogen. 6) Phospor. 

3. Karakteristik Biologi  

Limbah cair biasanya mengandung mikroorganisme yang memiliki 

peranan penting dalam pengolahan limbah cair secara biologi, tetapi ada 

juga mikro-organisme yang membahayakan bagi kehidupan manusia 

(Puji, 2009). 

Air limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari permukiman 

penduduk yang pada umumnya terdiri atas buangan dari dapur, air kamar mandi, 

air cucian dan kotoran manusia (Notoatmodjo, 2003). Dalam air limbah terdapat 

bahan kimia yang sulit dihilangkan dan memberi kehidupan bagi kuman-kuman 

penyebab berbagai penyakit. Masih banyak di pedesaan yang ada di Indonesia 

yang belum mempunyai jamban sendiri atau yang sudah memiliki namun limbah 

cair yang dikeluarkan langsung dialirkan ke badan air. Dengan demikian, setiap 

air limbah yang dihasilkan perlu dikelola secara baik berdasarkan karakteristiknya 

agar dapat menurunkan kualitas bahan pencemar yang terkandung di dalamnya 

sebelum di alirkan ke badan sungai agar tidak mencemari lingkungan. Salah satu 

solusi efisien untuk masalah ini adalah pembangunan IPAL Komunal bagi 

masyarakat. 

2.2 IPAL Komunal  

IPAL Komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan 

secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah 

cair domestik yang difungsikan secara komunal (digunakan oleh sekelompok 
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rumah tangga) agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan, sesuai dengan 

baku mutu lingkungan (Karyadi, 2010).  

Tabel 2.1 Baku Mutu Air Limbah Domestik 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 

pH - 6-9 

BOD mg/L 30 

COD mg/L 100 

TSS mg/L 30 

Minyak & Lemak mg/L 5 

Amoniak mg/L 10 

Total Coliform jumlah/100mL 3000 

Debit L/orang/hari 100 

(Sumber: PermenLHK No. 68 Tahun 2016) 

Teknologi dalam pengolahan air limbah ada beberapa macam salah satunya 

adalah IPAL Komunal dengan sistem anaerobik dan aerobik. Pengolahan secara 

anaerobik adalah proses yang memanfaatkan reaksi mikroorganisme untuk 

mengolah air limbah dalam kondisi tanpa oksigen terlarut. Beberapa teknologi 

yang umum digunakan untuk pengolahan air limbah secara anaerobik antara lain 

septic tank, imhoff tank, Anaerobic Baffled Reactor (ABR), Anaerobic Filter dan 

UASB (Marry et.al, 2015). 
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Pengolahan pada IPAL Komunal dapat mengurangi sifat-sifat fisik, kimia 

maupun biologi dari air limbah domestik. Sehingga zat-zat toksik yang 

terkandung dalam air limbah domestik dapat dikurangi. Toksikologi adalah ilmu 

yang mempelajari efek merugikan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. 

Selain itu toksikologi juga mempelajari kerusakan/cedera pada organisme (hewan, 

tumbuhan, dan manusia) yang diakibatkan oleh suatu materi substansi/energi, 

mempelajari racun tidak saja efeknya, tetapi juga mekanisme terjadinya efek 

tersebut pada organisme dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap 

organisme. Serta mempelajari secara kuantitatif dan kualitatif pengaruh jelek dari 

zat kimiawi, fisis, dan biologis terhadap sistem biologis (Soemirat, 2003). 

1.3 Whole Effluent Toxicity (WET) 

Uji toksisitas perairan dilakukan untuk menentukan hubungan antara 

kontaminan kimiawi dan organisme air dan tingkat efek kimiawi pada organisme. 

Waktu yang panjang pada dampak bisa terjadi, mulai dari kematian cepat hingga 

efek sublethal atau dalam beberapa kasus tidak ada efek yang bisa dilihat sama 

sekali (Moriarty, 1990). Uji Whole Effluent Toxicity (WET) bertujuan untuk 

mengidentifikasi, melacak dan memantau sumber toksisitas di aliran limbah 

domestik atau industri (USEPA, 1991).  

WET telah digunakan untuk mengamati dampak pembuangan air limbah di 

perairan. Pengujian WET juga memungkinkan untuk memperhitungkan sumber 

toksisitas dan menunjukkan bahwa racun yang dikenal untuk organisme air 

mungkin menjadi kurang atau lebih toksik karena karakteristik tertentu dari air 

limbah atau bahan kimia. Untuk memonitor air limbah secara kompleks, USEPA 

merekomendasikan bahwa standar kualitas air dinilai dengan metode uji WET 

(Sung Ra et.al, 2006). 

Tahapan uji WET adalah (EPA, 2002): 

1. Persiapan influen dan efluen sampel air untuk uji toksisitas 

2. Uji preliminary toksisitas range-finding 

3. Uji toksisitas Multi-Concentration (Definitive) 
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Dilakukan pengujian LC50 selama 24 jam dengan konsentrasi 6,25%, 

12,5%, 25%, 50% dan 100% 

4. Uji air 

Umumnya dilakukan uji air dengan konsentrasi 100% atau kontrol 

5. Jumlah organisme uji 

6. Uji replika 

7. Menunggu uji organisme 

8. Pemberian makan 

9. Uji temperatur 

10. Stress 

Meminimalkan stres pada organisme uji dengan menghindari gangguan 

yang tidak perlu 

11. Dissolved Oxygen Concentration 

12. Durasi uji. 

Whole effluent toxicity (WET) didefinisikan sebagai efek berbahaya atau 

toksisitas bagi populasi organisme perairan yang disebabkan paparan efluen. 

Toksisitas ini dapat diuji di laboratorium dengan memaparkan efluen kepada 

organisme dengan uji WET. Uji WET digunakan untuk mengukur efek kombinasi 

dari seluruh senyawa di dalam efluen (SETAC, 2004). Jika dibandingkan dengan 

analisa kimia saja, metode WET memiliki kelebihan yaitu dapat mengukur efek 

biologi dari zat kimia di dalam limbah cair (Yi et al., 2009). Ra et al. (2007) 

menemukan bahwa meskipun efluen yang dilepaskan suatu IPAL telah memenuhi 

baku mutu efluen yang berlaku, melalui uji WET masih ditemukannya toksisitas 

biologi 

1.4 Udang Galah 

Untuk keperluan penelitian toksikologi diperlukan hewan uji, pemilihan 

hewan uji dalam penelitian toksisitas dilakukan berdasarkan tingkat trofis masing-

masing hewan uji pada piramida rantai makanan. Berikut dijelaskan beberapa 

jenis organisme yang biasa digunakan dalam uji toksisitas yang mewakili setiap 

tingkat trofis dalam piramida rantai makanan (Soemirat, 2003):  
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1. Organisme trofis tingkat 1 dapat digunakan alga air tawar Selenastrium 

capricornatum, Scendemus subspicatus dan Chlorella vulgaris, dimana 

spesies tersebut dapat tumbuh dengan cepat dan mudah dikultur.  

2. Organisme trofis tingkat 2 mewakili organisme akuatik air tawar adalah 

Daphnia magna sedang akuatik laut digunakan Artemia salina.  

3. Organisme trofis tingkat 3 tidak termasuk dalam uji toksisitas, karena 

secara biokimia dan fisiologi relatif sama dengan organisme tingkat 4, 

sehingga respons terhadap senyawa toksik relatif sama.  

4. Organisme trofis tingkat 4 pada tingkat ini diwakili oleh ikan, jenis yang 

paling sering digunakan adalah rainbow trout (Salmo gairdneri), blue 

gilled sunfish (Lepomis macrochirus). Di Indonesia digunakan ikan 

mujair (Tilapia mozambica), ikan mas (Cyprinus carpio) dan ikan nila 

(Orechromis niloticus).  

5. Organisme trofis tingkat 5 merupakan konsumen pada tingkat atas dari 

rantai makanan, yang dapat menerima efek yang paling merugikan. 

Biasanya diwakili oleh kelompok burung-burungan.  

Kriteria organisme yang cocok untuk digunakan sebagai uji hayati tergantung 

dari beberapa faktor (American Public Health Associaton, 1976): 

1. Organisme harus sensitif terhadap material beracun dan perubahan 

lingkungan 

2. Penyebarannya luas dan mudah didapat dalam jumlah yang banyak  

3. Mempunyai arti ekonomi, rekreasi dan kepentingan ekologi baik secara 

daerah maupun nasional  

4. Mudah dipelihara dalam laboratorium  

5. Mempunyai kondisi yang baik, bebas dari penyakit dan parasit  

6. Sesuai untuk kepentingan uji hayati.   

Pada penelitian ini menggunakan hewan uji udang galah yang termasuk 

organisme trofis tingkat 2 dan memenuhi beberapa point dari kriteria hewan uji 

diatas. Kelangsungan hidup udang galah tidak lebih dari 15-20%. Rendahnya nilai 

kelangsungan hidup pada udang galah dipengaruhi banyak faktor, antara lain 
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pemilihan induk, cara budidaya, sifat udang yang kanibal, kualitas air dan pakan 

(Ali, 2009). 

Salah satu faktor lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat 

kelangsungan hidup udang galah yaitu faktor lingkungan. Udang galah sangat 

rentan terhadap kualitas media pemeliharaan yang kurang baik. Pemberian pakan 

terutama pakan pelet akan berpotensi menurunkan kualitas air media 

pemeliharaan. Semakin tinggi kepadatan, maka feses dan urin yang dikeluarkan 

akan semakin banyak. Sisa pakan yang terdapat di dasar wadah merupakan 

komponen yang dapat memicu peningkatan amonia. Persentase amonia bebas 

meningkat dengan meningkatnya nilai pH dan suhu perairan, apabila konsentrasi 

tinggi dapat mempengaruhi kehidupan udang galah (Boyd, 1990). 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk mengetahui 

kriteria-kriteria dalam memenuhi pengujian toksisitas pada udang galah : 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu terkait Uji Toksisitas pada Udang Galah 

Keterangan Besaran 

Usia udang 40 hari dengan ukuran 9-10 mm 

Waktu 

aklimatisasi 
2 hari 

Volume tes 500 ml 

Volume gelas 

kaca 
1000 ml 

Jumlah udang 10 ekor 

Waktu pengujian 2 hari 

Sumber : Baird, D.J., Little, D.C. 2008. Laboratory 

toxicity test and post-exposure feeding inhibition 

using the giant freshwater prawn Macrobrachium 

Rosenbergii. 

Keterangan Besaran 
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Keterangan Besaran 

Usia udang 
2 bulan 

Panjang sekitar 2,5 cm 

Jumlah udang 

170 ekor 

Tiap akuarium berjumlah 10 

ekor 

Air media 
Air PDAM yang diendapkan 2-

3 hari 

Volume akuarium 30 x 40 x 30 cm 

Waktu 

aklimatisasi 
7 hari 

Volume air 6 liter 

Konsentrasi Pb 0, 0,1, 0,5, 1, dan 5 mg/l 

Sumber : Musallamah., Aunurohim., Abdulgani, 

Nurlita. Pengaruh Paparan Timbal (Pb) Terhadap 

Perubahan Histopatologis Hepatopankreas Udang 

Galah (Macrobrachium Rosenbergii). 

 

Keterangan Besaran 

Berat udang 

Uji pertama : 2,02-2,93 g dan 

19,2-34,6 g 

Uji kedua : 2,52±0,20 g dan 

25,67±3,75 g 

Konsentrasi nitrit 

dan Cl
-
 

Uji pertama : 3 konsentrasi Cl 

pada 15, 24, dan 34 mg/l dan 7 

konsentrasi N pada 0, 6, 12, 18, 

24, 30 dan 36 mg/l 

Uji kedua : 3 konsentrasi Cl pada 

12, 33, dan 50 mg/l dan 4 

konsentrasi N pada 0, 2, 5 dan 10 
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Keterangan Besaran 

mg/l 

Temperatur 27±1
o
C 

DO 7,45±0,4 mg/l 

pH 7,84±0,32 

Waktu pengamatan 4 hari 

Jumlah udang 
300 ekor 

1 tank 12 ekor 

Sumber : Chen, J.C., Lee, Yuh. 1997. Effects of nitrite 

on mortality, iom regulation and acid-base balance of 

Macrobrachium rosenbergii at different external 

chloride concentrations. Department of Aquaculture. 

National Taiwan Ocean University. 

Keterangan Besaran 

Waktu 

aklimatisasi 
2 minggu 

Berat udang 
0,13±0,01, 2,65±0,06 dan 

2,06±0,10 g 

Volume tes 2 liter 

Jumlah udang 10 ekor/tangki 

pH 8,2 

Temperatur 27±1
o
C 

DO 7,38±0,32 mg/l 

Waktu uji 96 jam 

Sumber : Chen, J.C., Chen, S.M. 2003. Effects of pH in 

survival growth, molting and feeding of giant freshwater 

prawn Macrobrachium rosenbergii. Taiwan. 

Keterangan Besaran 
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Keterangan Besaran 

Volume akuarium 
Aklimatisasi : 100 x 50 x 30 cm 

Uji toksik : 30 x 30 x 30 cm 

Usia udang Pada masa post larva (PL) 19 

Jumlah udang 

1000 ekor 

10 ekor pada masing-masing 

akuarium 

Waktu 

aklimatisasi 
4 hari 

Perbandingan 

bobot limbah 

dengan volume air 

tawar 

1 kg/liter 

DO 3,5-5,6 mg/liter 

pH 8,29-9,93  

Temperatur 26,3-27,4
o
C 

Konsentrasi 

limbah 

200.000, 100.000, 50.000, 25.000 

dan 12.500 ppm 

Sumber : Effendi, Hefni. 2010. Toksisitas Limbah 

Pengeboran Minyak Terhadap Benur Udang Windu 

(Panaeus monodon). IPB. Bogor. 

 

 

 

 


