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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1    Pengolahan Air Limbah Penyamakan Kulit 

Industri penyamakan kulit merupakan industri yang mengolah kulit mentah 

menjadi kulit tersamak. Dalam industri penyamakan kulit, ada 3 pokok tahapan 

penyamakan kulit, yaitu proses pengerjaan basah (beam house), proses 

penyamakan (tanning), penyelesaian akhir (finishing). Proses penyamakan kulit 

dimulai dari proses soaking, pickling, liming, deliming, bating, taning, dyeing, fat 

liguoring, dan finishing (Prayitno, 2009). Dalam proses operasionalnya, industri 

penyamakan kulit menghasilkan limbah cair, limbah padat, dan gas. Dari ketiga 

limbah tersebut, limbah cair merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan. 

Proses soaking air limbah mengandung sisa daging, darah, bulu, garam, 

mineral, dan kotoran lain bahkan bakteri antrax. Kemudian proses liming air 

berwarna putih kehijauan dan kotor, berbau menyengat, mengandung kalsium, 

natrium, sulfide, bulu sisa daging, dan lemak. Pada proses pickling dan tanning 

mengandung bahan protein, sisa garam, krom valensi 3 yang apabila tercampur 

dengan alkali akan terbentuk krom hidroksida (Zaenab, 2008). Dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia no. 5 Tahun 2014 tentang Baku 

Mutu Air Limbah, telah diatur tentang standar baku mutu air limbah penyamakan 

kulit yang boleh dibuang ke badan air. Dari semua proses, air limbah dapat 

menyebabkan pencemaran air berupa BOD, COD, TSS, pH, minyak lemak, 

amonia, N Total, sulfida, dan krom. Baku mutu air limbah penyamakan kulit 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Baku Mutu Air Limbah Penyamakan Kuit 

No 
Parameter 

Baku Mutu 

Beban Pencemaran 

Paling Tinggi 

(Kg/ton) 

Kadar Paling 

Tinggi (mg/L) 

(1) (3) (4) 

1 BOD 2,0 50 

2 COD 4,4 110 

3 TSS 2,4 60 

4 Krom Total (Cr) 0,024 0,60 

5 Minyak dan Lemak 0,20 5,0 

6 Nitrogen Total 0,40 10 

7 Amonia Total 0,02 0,5 

8 Sulfida 0,032 0,8 

9 pH 6,0-9,0 

Sumber: Peraturan Menteri LHK No 5/Menlhk/Setjen/Kum/2014 

 

Penggunaan bahan kimia yang bersifat basa seperti CaOH, Na2S, NaOH, 

NaCl, Na2CO3, dan NaHCO3 menghasilkan limbah cair yang bersifat basa dengan 

pH 9-10 atau lebih. Penggunaan bahan kimia yang bersifat asam seperti H2SO4, 

Cr2SO4, HCOOH, (NH4)2SO4, akan menghasilkan limbah cair dengan pH 4-5. 

Kulit yang diproses merupakan sumber limbah yang mengandung bahan organik. 

Oleh karena itu limbah cair yang mengandung bahan organik dan anorganik 

tersebut berpotensi mencemari lingkungan (Sunaryo dan Sutyasmi, 2010).  

Salah satu logam yang berbahaya dalam industri penyamakan kulit adalah 

krom. Krom dalam lingkungan perairan dengan konsentrasi tertentu dapat 

menimbulkan masalah. Cr (VI) dalam perairan mempunyai kelarutan yang tinggi 

dan bersifat toksik, korosif serta karsinogenik karena dapat menimbulkan kanker 

paru-paru bila terakumulasi dalam tubuh (Palar, 2008). 

Ada beberapa tahapan proses pengolahan pada industri penyamakan kulit 

yaitu, pemisahan padatan kasar, bak homogenisasi, flokulasi/ koagulasi, bak 

pengendap pertama, bak biologi/ aerasi, dan bak pengendap kedua. Pemisahan 

padatan kasar dapat menyaring volume padatan 2-3 kg, tergantung jenis kulit yang 

diproses. Bak homogenisasi digunakan untuk mencampur seluruh jenis limbah 

cair secara merata dan homogen, selain itu sebagai antisipasi jika ada peningkatan 
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volume limbah cair. Bak pengendap pertama dapat mengurangi kadar polutan 

BOD berikisar antara 40%-60%, COD 59%-62%, TSS 55%-60%, dan N-amonia 

54%-89%. Kemudian bak biologi dapat mengurangi kadar polutan BOD berkisar 

antara 90%-96%, COD 90%, TSS 90%, dan N-amonia 93%-98% (Sunaryo dan 

Sutyasmi, 2010).   

   

2.2    Toksisitas 

Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari kerusakan atau cedera pada 

organisme yang diakibatkan oleh suatu substansi, materi, dan/ atau energi. 

Sedangkan toksisitas dapat diartikan sebagai kemampuan racun (molekul) untuk 

menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang 

rentan terhadapnya (Soemirat, 2005). 

LD50 atau LC50 didefinisikan sebagai dosis atau konsentrasi yang diberikan 

sekali (tunggal) atau beberapa kali dalam 24 jam dari suatu zat yang secara 

statistik diharapkan dapat mematikan 50% hewan coba (Priyanto, 2010). 

Parameter ini sering digunakan jika suatu organisme dipaparkan terhadap 

konsentrasi bahan tertentu dalam air atau udara yang dosisnya tidak diketahui. Uji 

toksisitas akut seringkali disebut sebagai uji jangka pendek. Uji ini terdiri atas 

beberapa tes, yaitu uji dosis respon untuk mencari LD/ LC dan kemungkinan 

berbagai kerusakan organ, uji iritasi mata dan kulit, serta skrining pertama 

terhadap mutagenesitas.  

Uji toksisitas dapat dilakukan terhadap organisme akuatik atau terestrial, 

tergantung relevansi. Dosis uji divariasikan dengan perkiraan konsentrasi 

xenobiotik yang ada dalam media dan standar yang berlaku bagi xenobiotik dalam 

lingkungan. Uji dilaksankan dalam 24-96 jam dan dilakukan dalam dua tahap. 

Tahap pertama untuk memperkirakan rentang dosis kasar LD/ LC 50/ 100 yang 

dicari. Tahap kedua untuk menentukan LD/ LC dengan cara least square ataupun 

dengan metode probit (Soemirat, 2005).  
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2.3    Whole Effluent Toxicity (WET) 

Whole Effluent Toxicity (WET) didefinisikan sebagai efek toksik agregat 

dari efluen yang diukur secara langsung melalui uji toksisitas perairan (USEPA, 

2000). Metode WET mengukur efek racun total terlepas dari komposisi fisik dan 

kimianya. WET bersifat menyeluruh, sederhana dan murah. Metode ini digunakan 

karena dinilai efektif untuk mengetahui interaksi antara campuran kontaminan 

kompleks yang ada di dalam suatu air limbah (Chapman, 2000) metode ini 

memiliki kekurangan yaitu tidak ada penilaian sifat bahan kimia tertentu seperti 

potensi bioakumulasi dan tidak adanya identifikasi komponen toksik spesifik 

(Hall & Golding, 1998).   

Pengujian WET dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu uji static renewal, uji 

static non renewal. Pada pengujian static renewal, hewan uji dipaparkan pada 

larutan baru dengan konsentrasi contoh uji yang sama setiap 24 jam. Sedangkan 

pada static non renewal, hewan uji dipaparkan pada larutan uji yang sama selama 

pengujian (USEPA, 2002). Manual metode WET menyarankan serangkaian 

pengenceran air limbah yaitu 6,25%; 12,5%; 25%; 50%; dan 100%. Pengenceran 

ini dilakukan terlebih dahulu apabila hanya sedikit informasi yang diketahui 

terkait air limbah (USEPA, 2000). 

 Pada proses pengujian perlu dilakukan evaluasi melalui dua kontrol, yaitu 

kontrol air 100% dan kontrol limbah 100%. Kontrol ini harus dilakukan secara 

bersamaan dan dibandingkan untuk menentukan keberadaan toksisitas dalam air 

(Fleming, 2004). Faktor pengenceran yang disarankan adalah 0,5 untuk 

konsentrasi uji. Seri pengenceran ini penting untuk dilakukan agar memperoleh 

hasil yang tepat dan dapat diandalkan (USEPA, 2000). 

 

2.4    Macrobrachium reosenbergi 

Berubahnya kualitas suatu perairan sangat mempengaruhi kehidupan biota 

yang hidup di dasar perairan. Beberapa kriteria dalam memilih organisme dalam 

suatu uji toksisitas, yaitu spesies uji memiliki spektrum sensitifitas yang luas, 

spesies harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan distribusi yang luas di 

alam, spesies harus merupakan spesies asli dan mewakili ekosistem yang mungkin 
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menerima dampak, spesies penting baik dalam artian rekreasi, komersil, maupun 

ekologis. Uji toksisitas telah dilakukan pada beberapa spesies akuatik yang 

meliputi alga, ikan dan avertebrata. Hewan uji dapat diperoleh dari perairan alam 

yang diketahui tidak terkena dampak pencemaran, dibeli dari hatchery yang 

diketahui rekam jejaknya atau dari hasil kultur di laboratorium (USEPA, 2002). 

Udang galah (macrobrachium rosenbergii) merupakan salah satu jenis 

udang air tawar dan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi yang 

mempunyai pasaran cukup luas dan sering dikonsumsi masyarakat (Khairuman 

dan Khairul, 2004). Selain itu, dari banyak ivertebrata air, krustasea memiliki 

peran penting dalam rantai makanan akuatik, dan organisme ini bisa jadi 

digunakan sebagai bioindikator polusi pada badan air (Vijayraman dan Geraldine, 

1996). 

Udang galah mempunyai dua habitat di dalam kehidupannya. Pada stadium 

naupli hingga post larva menempati habitat air payau dan pada stadium benur 

(juvenil) sampai dewasa menempati habitat air tawar. Adapun kualitas air media 

pemeliharaan udang galah pada tahap juvenil yaitu temperatur air 28-30 oC, 

derajat keasaman 7-8,5 dan kandungan oksigen terlarut lebih dari 5 mg/ L (SNI 

01- 6486.3-2000). Siklus hidup udang galah di tunjukan pada gamabar 2.1. 

 

 

Gambar 2. 1 Siklus hidup Macrobrachium rosenbergii (Motoh, 1981) 
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Menrut Satapornvanit, Baird, dan Little (2008) udang galah 

(Macrobrachium rosenbergii) pada pasca larva lebih sensitif terhadap Zn daripada 

Dhapnia magna. Kebutuhan air yang mengalir juga menandakan bahwa udang 

galah tidak tahan terhadap kondisi oksigen yang minim dan peka terhadap gas 

beracun yang berasal dari sisa metabolisme, seperti amonia (NH3) dan asam 

sulfida (H2SO4) (Khairuman dan Khairul, 2004).  

 

 

Gambar 2. 2 Udang galah Macrobrachium rosenbergii (Peter Van Wyk et all, 

1999) 

 

Frekuensi pergantian kulit udang galah berbeda-beda tergantung pada umur, 

jumlah dan kualitas pakan serta lingkungan hidupnya. Biasanya pergantian kulit 

terjadi setiap 20-40 hari sekali. Post larva yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki ukuran seragam yaitu panjang 9-10 mm dan umur 40 hari dari menetas 

(Satapornvanit et all, 2008). 

 

2.5    Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk menguji toksisitas 

air limbah penyamakan kulit : 
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Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu Terkait Toksisitas Air Limbah Peyamakan 

Kulit 

No Penulis Hasil (dirangkum) 

1 Priyanto Budhi Konsentrasi air limbah sebesar 0,1% telah 

menghambat secara signifikan pertumbuhan Lemna 

sp. Zat yang berbahaya yang terdapat di dalam air 

limbah, antara lain kromium (Cr(VI) dan kromium 

total 

2 Putra Media 

Ananda  

Limbah cair UPTD Pengolahan Kulit Padang Panjang 

dapat menimbulkan kematian pada ikan Nila dan nilai 

LC50 yang dihasilkan adalah 25,85% 

3 Djohan Nilai LC
50 

dan ILC
50 

kromium pada ikan gupi, masing-

masing sebesar 4,2 μg.mL
-1 

dan 56 μg.g
-1 

w.w. Nilai 

LT
50 

kromium dengan pengenceran 3,2 dan 1,6% yang 

terhitung dalam penelitian ini masing-masing sebesar 

72 dan 78 jam. Nilai LC
50 

dan ILC
50 

pada studi ini 

lebih besar dibandingkan dengan nilai baku mutu 

effluen dan indikasi pencemaran pada biota akuatik. 

4 Filho Pedro Jose 

Sanches  

Caldas Josie 

Schwartz  

Rosa Nathaly 

Nunes  

Pereira Francisco 

Osvaldo Peres  

Berdasarkan percobaan yang dilakukan dalam 

penelitian ini, timbal nitrat II adalah garam paling 

beracun untuk spesies phalloceros caudimaculatus, 

diikuti oleh kadmium nitrat, seng sulfat dan kalium 

dikromat. Meskipun terjadi biokonsentrasi P. 

Caudimaculatus adalah bio-indikator yang efisien dari 

Cd, Cr, Pb dan Zn. 

5 Kaoud H.A. 

Ahmed Quratulan 

 

LC50 untuk CuSO4.5H2O pada Macrobrachium 

rosenbergi pada 24 jam, 48 jam, 72 jam dan 96 jam 

berturut-turut sebesar 0.60, 0.55, 0.45 dan 0.35 mg/L  

6 Shanker Ravi Nilai LC50 untuk spesies M. Lamarrei adalah 6,33 kali 

lebih beracun daripada M. Dayanum. Nilai itu untuk 

kedua spesies lebih tinggi dari yang diketahui untuk 

organisme air lainnya. 

 

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa air limbah penyamakan kulit yang 

mengandung logam berat, toksik terhadap udang air tawar.  

 


