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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

4.1 Karakteristik Air Limbah Penyamakan Kulit 

Beberapa industri besar memiliki sistem IPAL untuk menangani limbahnya, 

salah satunya industri penyamakan kulit yang ada di Sitimulyo, Piyungan, Bantul. 

Industri kulit ini merupakan industri besar yang memiliki beberapa pengolahan, 

yaitu pemisahan padatan kasar, segresi, ekualisasi, koagulasi, dan proses 

pengolahan limbah cair. Pada inlet pengolahan di bagi menjadi 2 yaitu inlet 

khusus krom dan inlet dying. Hal ini agar setiap tahapan pengolahan dapat 

berlangsung secara efektif maka aliran yang khas dan pekat dipisahkan untuk 

melewati tahap pengolahan terlebih dahulu. 

 

  

                                  (a)                                                          (b) 

Gambar 4. 1 Foto Inlet Dying (a) dan Krom (b) 

 

Pada inlet dying sebelum masuk pada pengolahan IPAL mengalami proses 

pengendapan dan penyaringan menggunakan screen. Sedangkan pada inlet krom 

menggunakan screen dan tabung recovery. Pada tabung recovery di tambahkan 

bahan kimia berupa caustic soda dan flokulan untuk memisahkan krom dengan air 



25 

 

 

limbah. Krom dalam bentuk padat kemudian di keringkan dan diberikan pada 

pihak ke 3, sedangkan limbah cairnya masuk ke IPAL.  

 

 

Gambar 4. 2 Sistem Pengolahan Limbah Industri Penyamakan Kulit PT X 

 

Limbah industri penyamakan kulit dapat menyebabkan perubahan fisik dan 

kimia. Hal ini disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang digunakan dalam 

tahapan-tahapan proses yang tidak diserap dengan sempurna oleh kulit yang 

diolah, seperti penggunaan bahan kimia yang bersifat basa yaitu 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 (Sunaryo dan Sutyasmi, 2010). 

Pengujian parameter fisik-kimia dilakukan sesuai Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia no. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air 
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Limbah untuk mengetahui besarnya kandungan bahan pencemar air limbah 

penyamakan kulit yang akan digunakan pada pengujian toksisitas. Parameter fisik 

kimia tersebut yaitu pH, BOD, COD, TSS, Sulfida, Krom Total (Cr), Nitrogen 

Total, Amonia Total, dan Minyak Lemak. 
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Tabel 4. 1 Karakteristik Air Limbah Penyamakan Kulit 

No Parameter 
Dying 

(mg/L) 

Dying 

(kg/hari) 

Krom 

(mg/L) 

Krom 

(kg/hari) 

Mixing 

(mg/L) 

Mixing 

(kg/hari) 

Efluen 

(mg/L) 

Efluen 

(kg/hari) 

Baku Mutu 

Kadar paling 

tinggi 

(mg/L) 

Beban 

pencemaran 

paling tinggi 

(kg/hari) 

1 pH 4,20 0,05 3,60 0,04 5,70 0,06 6,10 0,07 6,0-9,0 

2 BOD 429 4,63 858 9,27 858 9,27 429 4,63 50 2,0 

3 COD 1743 18,82 2659 28,72 1445 15,61 879 9,49 110 4,4 

4 TSS 1082 11,69 4037 43,60 3103 33,51 569 6,15 60 2,4 

5 N Total 458 4,95 147 1,59 788 8,51 56 0,60 10 0,40 

6 Sulfida 3,50 4,04 12,70 0,14 4,30 0,05 2,90 0,03 0,80 0,032 

7 Amonia 27,14 0,29 3,12 0,03 26,20 0,28 3,49 0,04 0,50 0,02 

8 Krom 202,25 2,18 12383,13 133,74 1033,40 11,16 46,85 0,51 0,60 0,024 

9 Minyak Lemak 467 5,04 2590 27,97 1267 13,68 132 1,43 5,00 0,20 

Sumber: Peraturan Menteri LHK No 5/Menlhk/Setjen/Kum/2014 
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Tingginya nilai dari setiap parameter uji menunjukkan adanya sisa bahan 

kimia yang tidak terserap atau bereaksi dengan kulit, sehingga terbuang bersama 

dengan limbah cair. Diketahui derajat keasaman (pH) air limbah penyamakan 

kulit hanya Efluen yang memenuhi baku mutu yaitu 6,1 sesuai dengan baku mutu 

yang berkisar 6,0-9,0. Limbah cair penyamakan kulit mempunyai pH antara 3,5-

4,0 (Sunaryo dan Sutyasmi, 2010). Hal ini disebabkan karena proses penyamakan 

menggunakan bahan samak krom dan dapat dilihat dengan tingginya nilai krom 

pada tabel 4.1. pH optimal pada habitat hidup udang galah yaitu 7- 8,5 (SNI 01- 

6486.3-2000). Sedangkan kandungan kromium yang diperbolehkan untuk udang 

yaitu ≤ 100 ppb (Peter dan John, 1999). 

Nilai pH perairan memilki hubungan yang erat dengan sifat kelarutan logam 

berat. Pada pH rendah ion bebas logam berat dilepaskan ke dalam kolom air. 

Selain itu pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Logam berat 

akan meningkat toksisitasnya pada pH rendah, sedangkan pada pH tinggi logam 

berat akan mengalami pengendapan (Media Ananda, 2017). 

Parameter fisik kimia air limbah penyamakan kulit mengalami penurunan 

setelah dioalah pada IPAL. Namun bila dibandingkan dengan baku mutu dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia no. 5 Tahun 2014 

tentang Baku Mutu Air Limbah, kualitas air limbah penyamakan kulit setelah 

pengolahan masih melebihi baku mutu kecuali derajat keasaman (pH) efluen. 

Hal ini dapat disebabkan karena Kuantitas/ beban pencemar limbah yang 

masuk cukup banyak dengan volume 10,8 m3/hari. Selain itu, jam kerja IPAL 

yang bekerja terus menerus tanpa adanya pemeliharaan dari pihak pengelola, 

sehingga limbah yang diolah tidak bekerja dengan maksimal. Data uji 

karakteristik limbah tersebut dapat dibandingkan dengan Balai Besar Kulit, Karet 

dan Plastik (BBKKP) yang memiliki sistem pengolahan IPAL mirip dengan PT X. 

Dapat dilihat pada tabel 4.2, dimana dengan volume tersebut (BBKKP) dapat 

mengolah limbahnya secara maksimal. Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3   
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Tabel 4. 2 Karakteristik Limbah Cair Laboratorium RPK 

No Parameter Satuan LAB. RPK 

1 BOD  mg/ L 1.440-2.750 

2 COD mg/ L 2.748-3.132 

3 TSS mg/ L 569-2.505 

4 Amonia (NH3) mg/ L 17,92-25,24 

5 Minyak dan Lemak mg/ L 100-171 

6 Krom Total mg/ L 183-270 

7 Sulfida mg/ L 51-110,50 

8 Ph - 3,5-4 

9 Volume m3/hari 0,50-4,00 

 (Sunaryo dan Sutyasmi, 2010) 

 

Tabel 4. 3 Karakteristik Efluen Limbah Cair Laboratorium RPK 

No Parameter Satuan LAB. RPK 

1 BOD  mg/ L 25 

2 COD mg/ L 63,32 

3 TSS mg/ L 950 

4 Amonia (NH3) mg/ L 5,11 

5 Minyak dan Lemak mg/ L Tidak terdeteksi 

6 Krom Total mg/ L Tidak terdeteksi 

7 Sulfida mg/ L 9,98 

8 pH - 7 

(Sunaryo dan Sutyasmi, 2010) 

Namun, jika dibandingkan dengan pengolahan limbah cair yang ada di Balai 

Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP). Sistem pengolahan yang ada di PT X 

sudah cukup baik karena memisahkan limbah krom untuk diolah terlebih dahulu 

sebelum masuk pada IPAL. 

 

4.2 Toksisitas Akut 

Uji toksisitas bertujuan untuk mengetahui nilai LC50 selama 96 jam. 

Sebelum melakukan pengujian, udang diaklimatisasi selama 7 hari. Proses 

aklimatisasi bertujuan untuk memastikan hewan uji yang akan digunakan 

memenuhi kriteria. Selama proses aklimatisasi dilakukakan pengukuran beberapa 
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parameter setiap harinya, yaitu oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), dan 

suhu air. 

 

 

Gambar 4. 3 Kualitas Air Pemeliharaan Udang Selama Aklimatisasi 

 

Menurut (SNI 01- 6486.3-2000),  udang galah pada tahap juvenil dapat 

hidup pada temperatur air 28-30 oC, derajat keasaman 7-8,5 dan kandungan 

oksigen terlarut lebih dari 5 mg/ L. Sedangkan dari gambar 4.3 diketahui DO air 

berkisar 7,1-8,5 mg/L; pH air berkisar 7-8,5; dan suhu air berkisar 27-29 oC. Ini 

menunjukkan udang yang telah diaklimatisasi dapat digunakan untuk uji 

toksisitas, karena dari pH, suhu, dan DO memenuhi kriteria pada kelangsungan  

hidup udang galah. Kematian udang pada proses aklimatisasi sebanyak 11 dari 

960 ekor (1,15%). Sedangkan kematian mencapai 10% sebelum pengujian tidak 

dapat digunakan untuk uji toksisitas (USEPA, 1991).  
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4.2.1 Uji Pendahuluan 

Setelah melalui proses aklimatisasi, kemudian udang dipindahkan ke reaktor 

uji toksisitas dengan konsentrasi limbah, yaitu 6,25%; 12,5%; 25%; 50%; dan 

100% (USEPA, 2000). Dilakukan juga pengujian pada konsentrasi 0% sebagai 

kontrol (Fleming, 2004). Uji pendahuluan dilakukan selama 24 jam untuk 

menentukan konsentrasi yang akan digunakan pada uji toksisitas. Selama 

pengujian parameter pH, suhu, dan DO diukur. 

Pada pengujian influen contoh uji mampu mematikan 100% populasi udang 

pada konsentrasi 50% dan 100% air limbah penyamakan kulit. Kematian terjadi 

pada waktu 24 jam setelah udang dimasukkan dalam reaktor pengujian. Faktor 

pengenceran yang disarankan adalah 0,5 untuk konsentrasi uji sehingga 

konsentrasi yang digunakan 6,25%-50% yaitu 1,56%; 3,13%; 6,25%; 12,5%; dan 

25% air limbah penyamakan kulit (USEPA, 2000). Sedangkan pada contoh uji 

efluen tidak mematikan 100% populasi udang, oleh karena itu konsentrasi yang 

digunakan pada uji toksisitas 6,25% sampai 100%     

 

4.2.2 Uji Toksisitas 

Uji toksisitas akut dilaksanakan dalam waktu 24-96 jam. Kematian udang 

dicatat setiap 24 jam (Soemirat, 2005).  

 

 

Gambar 4. 4 Kematian Udang Galah Contoh Uji Influen 
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Konsentrasi influen air limbah penyamakan kulit tertinggi sebesar 25%  

menyebabkan kematian 6 ekor udang pada 24 jam pertama, dan menyebabkan 

kematian 100 % populasi udang pada 96 jam terakhir. Grafik kematian hewan uji 

dengan contoh uji influen dapat dilihat pada gambar 4.4. Sedangkan pada contoh 

uji efluen konsentrasi air limbah penyamakan kulit tertinggi sebesar 100%. 

Kematian udang dimulai pada 24 jam pertama dan terjadi kematian 100% 

populasi udang pada 96 jam terakhir pada konsentrasi 100% dapat dilihat pada 

gambar 4.5.  

     

 

Gambar 4. 5 Kematian Udang Galah Contoh Uji Efluen 

 

4.2.3 Konsentrasi Kematian (LC50) 

Hasil data uji toksisitas akut dianalisis dengan menggunakan metode probit 

untuk menentukan nilai LC50. Data direkomendasikan untuk dianalisis 

menggunakan program komputer (USEPA, 2002). Berdasarkan software EPA 

Probit Analysis Program Used For Calculating LC/ EC Value Version 1.5, 

menunjukkan bahwa data untuk contoh uji efluen IPAL Penyamakan Kulit tidak 

cocok dengan model probit sehingga data dihitung dengan menggunakan metode 

Spearman-Karber. Sedangkan contoh uji influen cocok dengan metode probit. 
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Tabel 4. 4 Kematian 50% Populasi Udang Galah 

No 
Contoh Uji 

LC50 

Probit Spearman-Karber 

(1) (2) (3) 

1. Influen 7,437 - 

2. Efluen 38,869 32,660 

 

Dari tabel 4.2 diketahui contoh uji influen air limbah penyamakan kulit 

dapat menyebabkan kematian 50% populasi udang galah pada konsentrasi air 

limbah penyamakan kulit 7,437%. Sedangkan untuk contoh uji efluen dapat 

menyebabkan kematian udang galah pada konsentrasi air limbah penyamakan 

kulit 32,660%. Hal ini menunjukkan bahwa influen IPAL Penyamakan Kulit lebih 

toksik dibandingkan efluen, karena dengan 7,437% kandungan air limbah 

penyamakan kulit pada reaktor pengujian sudah mampu mematikan 50% populasi 

udang galah.  

 

4.2.4 Toxic Unit acute (TUa) 

Untuk mengetahui nilai TUa air limbah penyamakan kulit, dapat digunakan 

persamaan (1). Semakin rendah LC50 maka semakin besar nilai TUa nya. Begitu 

juga sebaliknya, semakin besar LC50 maka akan semakin kecil nilai TUa nya. 

Setelah diketahui nilai LC50, maka dapat dilihat bila semakin kecil konsentrasi air 

limbah penyamakan kulit yang mampu menyebabkan 50% populasi semakin 

toksik pula limbah tersebut.    

 

Tabel 4. 5 Tingkat Toksisitas Berdasarkan Toxic Unit Acute 

No 
Contoh Uji LC50 TUa Kategori 

(1) (2) (3) (4) 

1 Influen 7,437 13,45 High Acute Toxicity 

2 Efluen 32,660 3,06 Significant Acute Toxicity 
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Dari tabel diatas tentang klasifikasi berdasarkan penilaian toksisitas, IPAL 

air limbah penyamakan kulit termasuk kategori High Acute Toxicity untuk influen 

dan Significant Acute Toxicity untuk efluen. 

 

4.3 Pengaruh Kualitas Air Limbah Penyamakan Kulit terhadap Kematian 

Udang 

Udang yang telah terpapar air limbah penyamakan kulit mengalami 

perubahan warna pada kerapak udang/ lambung. Kerapak udang/ lambung udang 

berubah warna menjadi hitam dan pucat. Perubahan warna pada udang dapat 

disebabkan oleh keberadaan logam berat yang tidak terdegradasi dan terakumulasi 

dalam tubuh yang dapat mengganggu proses metabolisme tubuh akibat 

terhalangnya kerja enzim (USEPA, 2002). 

 

   

                                    (a)                                                   (b) 

Gambar 4. 6 Udang Sebelum Terpapar Limbah (a), dan Setelah Terpapar Limbah 

(b) 

 

Air merupakan lingkungan tempat organisme akuatik hidup. Tubuh dan 

insang mereka selalu kontak dengan apa yang terlarut dan tersuspensi di dalam 

air. Amonia ada dalam dua bentuk yang berbeda di dalam air, yaitu amonia 

berserikat (NH3) dan ion amonium (NH4). Kedua bentuk ini biasanya secara 

bersamaan didalam air dan diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam suatu 
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kesetimbangan reaksi. Hanya bentuk amonia yang berserikat yang beracun bagi 

udang (Peter dan John, 1999).  

Paparan kronis terhadap konsentrasi sublethal yang tinggi mungkin 

memiliki sejumlah efek merugikan pada udang, yaitu tingkat pertumbuhan 

menurun dan tingkat konversi pakan meningkat. Konsentrasi amonia yang tinggi 

juga dapat mengiritasi insang udang dan dapat menyebabkan flamen insang yang 

bengkak sehingga mengurangi kemampuan udang untuk mengambil oksigen dari 

air. Selain itu, kadar amonia yang tinggi di dalam air menyebabkan peningkatan 

konsentrasi amonia dalam darah sehingga mengurangi afinitas pigmen darah 

untuk oksigen serta menyebabkan udang mudah terkena penyakit. 

Keberadaan Cr di perairan dapat menyebabkan penurunan kualitas air serta 

membahayakan lingkungan dan organisme akuatik. Kromium sebagaimana logam 

berat lainnya, tidak terdegradasi dalam tubuh biota, dan terakumulasi serta bersifat 

toksik (USEPA, 2002). Dampak yang ditimbulkan bagi udang yaitu terganggunya 

proses metabolisme tubuh akibat terhalangnya kerja enzim dalam proses 

fisiologis, kromium dalam tubuh dapat bersifat kronis yang akhirnya 

mengakibatkan kematian organisme akuatik. Sedangkan kandungan kromium 

yang diperbolehkan untuk udang yaitu ≤ 100 ppb (Peter dan John, 1999).  

Zat organik dalam air diukur melalui parameter BOD dan COD. Tingginya 

kadar BOD akan mempercepat pertumbuhan bakteri (GEPD, 2011). Oleh karena 

itu semakin besar nilai BOD maka akan semakin kecil kadar oksigen terlarut yang 

menyebabkan udang kekurangan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh udang untuk 

respirasi dimana sel-sel mengoksidasi karbohidrat dan melepaskan energi yang 

dibutuhkan untuk memetabolisme nutrisi dari pakan. Jika oksigen berkurang, 

maka kemampuan udang untuk memetabolisme pakan akan terbatas, sehingga 

menyebabkan pertumbuhan terganggu dan dapat menyebabkan kematian (Peter 

dan John,1999). Selain itu, semakin tinggi nilai COD maka akan semakin rendah 

LC50 nya. Hal ini berarti semakin tinggi nilai COD akan semakin toksik contoh 

uji tersebut (Esmiralda et all, 2012). 

Senyawa nitrogen di perairan merupakan salah satu senyawa polutan yang 

berpotensi menimbulkan penyuburan pada perairan yang dapat menimbulkan 
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gangguan sistem perairan. Nitrogen dapat memberikan efek secara tidak langsung 

berupa penurunan kadar oksigen terlarut dalam air (Media Ananda, 2017). 

Hidrogen sulfida (H2S) merupakan gas beracun yang tidak berwarna dengan bau 

khas yang mirip dengan telur busuk. Hidrogen sulfida sangat beracun dalam 

bentuk serikat (mirip dengan amonia), namun bentuk ini dominan pada pH rendah 

(<8) dan suhu tinggi. Pada pH 7,5 sekitar 14% dari sulfida dalam bentuk H2S 

beracun. Oleh karena itu, konsentrasi sulfida seharusnya kurang dari 0,002 ppm 

untuk udang (Peter dan John, 1999).  

Kandungan TSS dalam badan air sering menunjukkan konsentrasi yang 

lebih tinggi pada bakteri, nutrien, pestisida, dan logam di dalam air (Purba, 2009). 

Umumnya padatan tersuspensi mempengaruhi tingkat kekeruhan atau kecerahan 

suatu perairan. Hal ini dapat menghambat proses fotosintesis dalam air sehingga 

turut mempengaruhi kandungan oksigen terlarut dalam air (Tarigan & Edward, 

2003). 

 


