
BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pengolahan air bekas wudhu dengan menggunakan reaktor karbon aktif /

proses batch ini dimulaidari berbagai tahapan, mulai dari perendaman media supaya

bersih hingga proses adsorbsi media karbon aktif pada air limbah bekas air wudhu.

Sehingga hasil dari proses pengolahan tersebut akan betul-betul efektif tidak justru

menjadi kontaminan bam bagi air limbah bekas air wudhu Masjid Ulil Albab

Universitas Islam Indonesia tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

efektifitas reaktor karbon aktif pada beberapa fariasi pengujian. Sehingga diperoleh

hasil penelitian terhadap pengujian Chemical Oxigen Demand (COD) yang mengacu

pada SNI 06-6989.2-2004,metode reflukstertutupsecara spektrofotometri dan E.coli

yang mengacu pada APHA 9221-B Ed. 20-1998 metode most probable number

(MPN) serta memperhatikan nilai ph, suhu, bau, rasa, wama dan kekemhan.

Proses filtrasi secara kuntinyu pada penelitian ini diwakili dengan

menggunakan sistem/proses batch dengan berbagai fariasi jumlah karbon aktif.

Setelah mendapatkan hasil yang optimal dari berbagai variasi jumlah karbon aktif

pada sistem batch, maka dapat dilanjutkan untuk proses penyaringan secara kontinyu

yang disesuaikan dengan volume reaktornya. Dengan demikian hasil uji pada

berbagai parameter adalah sebagai berikut.
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4.1 Analisa Kualitas Air Wudu

Air baku/bersih atau yang kita pergunakan untuk wudhu tidak akan bisa kita

lihat kelayakannya sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sebagaimana air

bekas wudhu yang dalam beberapa mazhab fikh dikatakan sebagai air musta'mal

yang tidak boleh dimanfaatkan kembali untuk bersuci, bahkan air ini dikatakan

sebagai air limbah. Tetapi setelah dilakukan pengkajian lebih mendalam dari disiplin

ilmu teknologi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu fikih Islam, maka dihasilkan

produk yang memenuhi kelayakan secara teknis dan juga secara syariah yang

murah dan tepat guna.

Dengan pertimbangan diatas perlu juga kita ketahui Kondisi air baku/bersih

yang dipergunakan untuk wudhu di Masjid Ulil Albab-UII, dan hasilnya adalah

seperti padaTabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1: Hasil uji air baku/wudhu Masjid Ulil Albab

No Parameter
Kondisi air

Keterangan
Satuan Kadar

1 COD mg/1 40

2 EColi MPN/100ml 4

3 PH mg/1 7.56

4 Suhu °C 25

5 Wama SkalaTCU 2.104

6 Kekemhan SkalaNTU 5.091

7 Bau -
Bau Kaporit

8 Rasa -
Tidak berasa

Sumber: Dataprimer saatpenelitian

4.1.1 Pembahasan Kualitas Air Wudhu

Dari data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa kualitas air wudhu

Masjid Ulil Albab-UII memenuhi standar kualitas air bersih menurut Peraturan
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Menteri Kesehatan RI Nomor 415/MENKES/PER/IX/1990 meskipun masih terdapat

bakteri koli dan COD (pada batas maksimum) di dalamnya.

Kualitas air yang terkontaminasi dipengaruhi oleh tempat/bak penampungan

yang dibiarkan terbuka serta belum pemah dilakukan pengurasan/pembersihan.

Selain itu faktor utama dari keberadaan bakteri Coli adalah terdapatnya kotoran

binatang berdarah panas, yaitu bumng yang menghuni tepat diatas bak penampungan

tersebut, sehingga kotoran tersebut dapat langsung masuk kedalam bak penampungan

air dan mencemarinya.

Sedangkan untuk parameter lainya adalah sesuai dengan kondisi lingkungan

(suhu) dan telah melalui uji/pengolahan dari pemsahaan air minum penyuplai air

baku tersebut, tepatnya adalah dari PDAM Sleman Jogjakarta.

4.2 Analisa Kuantitas Air Wudu

Di banyak pesantren tradisional masih terdapat kolam yang besamya lebih

dari dua kulah yang dipergunakan sebagai tempat air wudhu secara bemlang-ulang

dan dipergunakan bersama-sama oleh banyak orang. Menurut beberapa mazhab

(Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) hal ini dapat dikatakan memenuhi

syarat, tetapi secara kesehatan belum tentu memadai7.

Melihat kondisi sulinya mencari air dimusim kemarau, kita hams mampu

mengantisipasi supaya dapat tetap menggunakan air dengan cara penghematan dan

pandai dalam pemanfaatan air, yang salah satunya adalah pengolahan air bekas

wudhu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kebutuhan air bersih Masjid Ulil Albab-

UII dapat diperkirakan dengan mengetahui data jumlah jamaahnya, diantaranya

adalah seperti padatabel4.2 berikut:

7Dinukil dari buku "Fiqih Lima Mazhab"
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Tabel 4.2.: Data Jumlah Jamaah Masjid Ulil Albab

Hari/Tanggal Subuh Zuhur Ashar Maghrib Isya Total/Hari

Selasa/27juni2006 42 96 39 52 42 271

Rabu/28juni2006 39 92 36 49 33 249

Kamis/29juni2006 33 100 46 44 38 261

Jum'at/30juni2006 33 975 44 42 35 1129

Sabtu/1 juli 2006 30 27 42 50 46 195

Ahad/2juli2006 9 42 20 21 22 114

Senin/3 juli 2006 28 110 31 39 44 252

Rata-rata/Hari
31

Orang

206

Orang

37

Orang

43

Orang

38

Orang

353

Orang

4.2.1 Pembahasan Kuantitas Air Wudhu

Data jamaah sholat di atas tentu akan berbeda ketika diambil pada saat

semester reguler, yang kemungkinan besar jumlah jamaahnya akan lebih banyak

dibanding semester pendek. Tetapi pada analisa dan pembahasan kali ini, kita akan

menggunakan data yang ada dan apabila diperlukan data kebutuhan air yang lebih

lengkap dikemudian hari, pengguna data dapat mengkonfersi sesuai dengan yang

dibutuhkannya.

Untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan air wudhu, selain mengetahui

berapa banyak jamaah yang datang, juga hams mengetahui rata-rata kebutuhan air

Orang per lx berwudhu. Ada beberapa keyakinan dari jamaah mengenai berapakali

hams membasuh bagian yang terkena wudhu, sehingga terdapat perbedaan jumlah

kebutuhan air dalam setiap orang saat berwudhu, meskipun demikian ada pula yang

tanpa dasar/landasan agama, melainkan hanya kebiasaan/sifat boros saja yang

dilakukan. Dari setiap keyakinan memiliki dasar masing-masing yaitu ada yang 1x

basuhan 2 x dan 3 x basuhan.
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"Dari Ibnu Abas berkata: 'Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam berwudhu
sekali-sekali'. "(HR Bukhari, FathulBary 1/226)

"Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya 'Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam
berwudhu dua kali-dua kali'. "(HR. Bukhari, Fathul Nary 1/226)

Sedangkan dari hadist Ustman, Muttafaq Alaih yang telah dikemukakan

didalam bab membasuh dua tangan; beliau membasuh anggota-anggota wudhunya

tiga kali. Sehingga dari hadist-hadist ini jelas bahwa pendapat yang terkenal di sisi
jumhur ulama bahwa membasuh sekali itu wajib, sedang yang kedua dan ketiga itu
sunnah. (Al-Majmuk karangan An-Nawawi 1/229). Adapun data hasil survai kuantitas

air wudhu dapat dilihat pada tabel 4.2.1.

Selain dari data di atas ditemui juga data ekstrim dengan jumlah air wudhu

yang dibutuhkan adalah 0,75 - 6,2. Pada jumlah kebutuhan air wudhu terkecil
dilakukan oleh wanita berjilbab kecil dan jumlah terbesar di lakukan oleh pria

berbadan besar, hal tersebut dapat terjadi oleh berbagai sebab, diantara sebabnya

adalah ketidak tahuan mengenai tatacara dan aturan berwudhu.

Dengan data jamaah diatas, diperoleh rata-rata kebutuhan air wudhu 3

liter/Orang/lx wudhu, sehingga kebutuhan air di Masjid Ulil Albab-UII adalah

sebesar 1.059 liter atau 1,059 M3 per hari. Untuk perhitungan secara ekonomi dapat

dikalikan dengan harga setiap Wuntuk fasilitas pendidikan yang ditetapkan oleh

PEMDA/PDAM Tirtamarta Sleman. Dengan megetahui seberapa besar

kebutuhan/biaya yang dikeluarkan dalam operasional akan sangat membantu dalam

perencanaan pendaur ulangan air bekas wudhu di Masjid Ulil Albab Universitas
Islam Indonesia. Selain dari segi ekonomi kita sebagai disiplin ilmu lingkungan,

hams mampu mengatasi dan atau mengantisipasi kekurangan/kesulitan air dimasa

mendatang.



Tabel 4.2.1: Data kebutuhan air dalam berwudhu

Sampel Satuan

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter

10 Liter

11 Liter

12 Liter

13 Liter

14 Liter

15 Liter

16 Liter

17 Liter

Kebutuhan air dalam

lxwudhu

1.89

1.5

1.31

1.54

4.8

6.2

2.65

3.48

4.6

3.6

3.49

3.45

2.2

3.21 LiterRata-rata

Sumber: Dataprimer (waktu pengambilan secara acak)
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4.3 Analisis Hasil pengolahan air bekas wudhu

4.3.1 Pengukuran Konsentrasi COD

Dalam penelitian ini, pengukuran Chemical Oxigen Demand (COD)

dilakukan pada 3 sampel. Sampel tersebut adalah dari air baku wudhu, air bekas

wudhu dan air hasil uji pengolahan dengan menggunakan media karbon aktif (Titik
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Sampling yang diukur yaitu inlet dan outlet reaktor). Pada Tabel 4.3.1 dittinjukkan

perolehan data dan efisiensi dari hasil pengujian konsentrasi COD selama penelitian.

Tabel 4.3.1: Data Pengujian Konsentrasi COD dan Efisiensinya

No
Variasi

Jumlah Media

Uji COD

Inlet mg/1 Outlet mg/1 Efisiensi %

1 20 gr 94.431 103.588 -9.6970

2 30 gr 94.431 49.157 47.9440

3 40 gr 94.431 80.696 14.5450

4 50 gr 94.431 108.166 -14.5450

5 60 gr 94.431 52.718 44.1730

Rata-rata 94.431 78.865 15.5660

Keterangan: Angka (-) menunjukkan adanya cenaikan nilai parameter COD

Hasil perolehan data dari pengujian konsentrasi COD dapat juga dilihat pada

Gambar 4.3.2.
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Gambar4.3.2: Grafik Konsentrasi COD Inlet dan Outlet
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4.3.2 Analisa Konsentrasi COD

Dari data hasil pengujian COD menunjukkan adanya perbedaan konsentrasi

pada setiap variasi jumlah media filter karbon aktif. Konsentrasi COD pada titik inlet

air bekas wudhu sebesar 94.431 mg/L dan untuk titik outlet rata-rata sebesar 78.865

mg/L. Efisiensi rata-rata penumnan konsentrasi COD sebesar 15.566%. Pada

pengujian parameter COD dapat terlihat fluktuasi yang signifikan, hal ini dibuktikan

dengan uji statistik menggunaan Uji t atau t-test (untuk perhitungan yang lebih

lengkap dapat dilihat pada lampiran).

Setelah dilakukan pengujian statistik menggunakan metode t-test (dapat

dilihat pada lampiran) didapatkan hasil sebagai berikut:

Membandingkan t tabel (tcritical) dengan t hitung (t stat) yaitu :

- 2.228 < 1.546488411< 2.228 (maka Hoditerima dan Haditolak)

Kesimpulan:

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi COD pada Inlet dan

Outlet DITOLAK

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi COD pada Inlet

dan Outlet DITERIMA

4.3.3 Pembahasan Konsentrasi COD

Pengujian parameter COD dilakukan pada setiap jumlah variasi karbon aktif

didalam reaktor dengan menggunakan sistem batch. Pada pengujian parameter COD

yang dilakukan pada air limbah bekas wudhu yang telah melalui pengolahan

menggunakan reaktor batch media karbon aktif mengalami pembahan konsentrasi.
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Rata-rata pembahan tersebut adalah terjadinya penumnan, walaupun juga terjadi

kenaikan konsentrasi COD.

Berdasarkan uji statistik t-test diketahui bahwa terjadi penumnan pada

konsentrasi COD yang signifikan. Pada variasi 20 dan 50gr konsentrasi COD outlet

lebih tinggi dari inlet, hal ini terjadi karena banyaknya mikroorganisme yang

mengkontaminasi reaktor pada sistem batch pada saat pengendapan media filter.

Kenaikan dan penumnan kadar COD terjadi karena belum terjadi kestabilan

dalam pertumbuhan bakteri. Kenaikan kadar COD ini juga terjadi karena adanya

perbedaan konsentrasi dari inlet dimana terdapat perbedaan beban limbah yang

kurang merata saat penggambilan limbah. Beban limbah air bekas wudhu beruba-

ubah sesuai dengan aktivitas dan banyak sedikitnya beban yang masuk.

Sebagian besar mikroorganisme dapat hidup baik dengan atau tanpa oksigen,

hanya beberapa saja organisme adalah obligat anaerob atau aerob. Organisme yang

hidup pada kondisi baik anaerobik maupun aerobik adalah organisme fakultatif.

Apabila tidak ada oksigen dalam lingkungannya, mereka mampu memperoleh energi

dari degradasi bahan organik dengan mekanisme anaerobik, tetapi bila terdapat

oksigen terlarut, mereka akan memecah bahan organik lebih sempuma. Organisme

dapat memperoleh energi lebih banyak dengan oksidasi aerobik daripada oksidasi

anaerobik, sebagian besar mikroorganisme dalam proses pengolahan limbah secara

biologis adalah organisme fakultatif (Ibnu, 2002).

Angka COD mempakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik

yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlamt di dalam air (Alaerts,1984).
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Penumnan COD juga dapat disebabkan oleh adanya material soluble yang

tertahan pada media. Terjadi gaya tarik menarik massa dan gaya elektrostatik adalah

suatu kombinasi dua kekuatan yang disebut adsorpsi, memungkinkan partikel tetap

berhubungan dengan partikel padat lain dan media.

Berdasarkan Keputusan KepMenLH 112/2003 tentang pedoman penetapan

Baku Mutu Limbah Domestik, untuk parameter BOD batas maksimum yang

diperbolehkan tidak boleh lebih dari 100 mg/L, sedangkan perbandingan antara

BOD/COD adalah 0,4-0,6 (Metode Penelitian Air) maka untuk parameter COD batas

maksimum yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari 200 mg/1 (BOD/COD=0,5).

Dari parameter COD ini dapat dilihat bahwa reaktor cukup efektif dalam

menumnkan konsentrasi COD.

Saat penumnan konsentrasi bahan organik dalam keadaan stabil maka dapat

dikatakan kondisi telah steady stead. Ketika pertumbuhan bakteri konstan, maka

kondisi steady stead berlaku. Dimana kecepatan terbentuknya pertumbuhan bakteri

sama/ sebanding dengan kecepatan penguraian.

Untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme maka hams memperhatikan

keasaman, suhu, waktu retensi dan kebutuhan nutrisi.

4.4 Parameter E.Coli

4.4.1 Pengujian Jumlah Bakteri KColi

Pengujian Jumlah Bakteri E.Coli dilakukan saat selesainya dilakukan proses

batch. Titik Sampling yang diukur yaitu saat akan dimasukkan (input) dan saat

dikeluarkan (Output) dari proses batch. Pada Tabel 4.4.1. dittinjukkan perolehan hasil

pengukuran jumlahbakteri E.Coli.
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Tabel 4.4.1: Data Jumlah Bakteri E.Coli

No

Sampel dan

Variasi

Karbon Aktif (gr)

Inlet

(MPN/lOOml)

Outlet

(MPN/lOOml)

1 Air bersih 4 -

2 Air bekas wudhu 44 -

3 20 44 19

4 30 44 6

5 40 44 15

6 50 44 27

7 60 44 6

Efisiensi penurunan E.Coli = 44 - 14.6 x 100% ==66,9% .(4.1)

44

Data pengukuran jumlah bakteri E.Coli dapat dilihat pada Garafik 4.2.1.

berikut
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Gambar 4.4.1: Grafik Jumlah E. ColipadaInlet dan Outlet
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4.4.2 Analisa Jumlah Bakteri E.Coli

Dari hasil pemeriksaan bakteri E.Coli yang dilakukan pada inlet dan outlet,

terjadi penumnan. Dimana pada inlet jumlah bakteri E.Coli 44 (MPN/lOOml) dan

jumlah rata-rata pada outlet 14,6 (MPN/lOOml). Efisiensi penumnan yang terjadi

adalah sebesar 66,9 %. Bila dilakukan pengujian statistik menggunakan metode t-test

(dapat dilihat pada lampiran) didapatkan hasil sebagai berikut:

Membandingkan t tabel (tcritical) dengan t hitung (tstat) yaitu :

- 4.039 < 2.178 < 4.039(maka Hoditerima dan Ha ditolak)

Kesimpulan :

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah E.Coli pada Inlet dan Outlet

DITOLAK

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah E.Coli pada Inlet dan

Outlet DITERIMA

4.4.3 Pembahasan Jumlah Bakteri E.Coli

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah bakteri E.Coli mengalami

penumnan. Hal ini terjadi karena terjadinya proses adsorpsi dan disinfektan dari

kandungan karbon aktif. Terdapatnya mikroorganisme yang banyak diakibatkan

karena terjadi perkembang biakan E Coli saat dilakukan pengendapan karbon aktif

yang terlalu lama (lebih dari 2 jam) saat pengujian karena keakuratan pengujian E

Coli adalah tidak lebih dari 2 jam. Selama periode ini terjadi penangkaran sel.

Selanjutnya bakteri mengalami fase Eksponensial, mikroorganisme tumbuh dan

terbagi pada angka maksimal. Pada fase ini pertumbuhannya adalah konstan

mengikuti fase eksponensial (Mangunwidjaja, 1994).
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Biofilm melibatkan serangkaian mekanisme biologis dimana tidak mudah

untuk menunjukan mekanisme yang tepat dan yang mendukung penghilangan E.coli

tersebut, saat sistem beroperasi dalam berbagai mekanisme. Mekanisme biologis

diantaranya adanya Predasi/predator, dimana mikrobiologi dalam biofilm

mengkonsumsi bakteri dan patogen-patogen lain yang ditemukan dalam air

(misalnya penyapuan bakteri oleh protozoa). Kematian alami/inaktivasi, sebagian

besar organisme akan mati dalam lingkungan yang relative berbahaya karena

meningkatnya kompetisi. (Yung, 2003).

Meskipun terjadi penumnan jumlah bakteri E Coli, tetapi hasil tersebut

belum dapat memenuhi standar kualitas air minum. Standar kualitas air minum untk

E Coli adalah 0 / tidak ada sama sekali.

4.5 Parameter pH

4.5.1 Kadar PH

Karbon aktif menetralkan asam dan basa dari berbagai kandungan yang

terdapat dalam air bekas wudhu seperti Sabun colek, detergen, pasta gigi, sampo,

sabun mandi dan Iain-lain. Pada pengujian ini terdapat kenaikan nilai PH sebesar

2,1%, hal ini disebabkan oleh kondisi karbon aktif dalam keadaan basa, sehingga

butuh waktu untuk menetralkan sampai nilai PH sama dengan 7.

4.5.2 Hasil Pengukuran PH

Pengukuran PH dilakukan pada setiap variasi media karbon aktif. Titik

Sampling yang diukur yaitu inlet dan outlet reaktor Batch. Pada Tabel 4.3.1.

dittinjukkan perolehan data dan efisiensi dari hasil pengukuran pH.



Tabel 4.5.2: Data Pengukuran dan Efisiensi Nilai pH

Sampel dan Variasi

Karbon Aktif (gr)

Input

PH

Ouput

PH

Air bersih 7.56 7.56

Air bekas wudhu 7.57 7.57

20 7.57 7.73

30 7.57 7.74

40 7.57 7.75

50 7.57 7.70

60 7.57 7.73
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Hasil perolehan datadari pengukuran nilai PH dapat juga dilihat padaGrafikk

4.3.1. berikut.
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Grafik 4.3.1: Grafik Nilai pH Inlet dan Outlet

4.5.3 Analisa Hasil Pengukuran pH

Dari hasil pengukuran didapat nilai pH yang berkisar antara 7,57 - 7,75.

Terjadi pembahan nilai pH yang semakin tinggi. Rata-rata nilai pH pada titik inlet

sebesar 7,57 dan untuk titik outlet sebesar 7,75. Pada pengukuran pH terdapat

perbedaan penumnan yang tidak signifikan, yang dibuktikan dengan uji statistik.
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Setelah dilakukan pengujian statistik menggunakan metode t-test (dapat dilihat pada

lampiran) didapatkan hasil sebagai berikut:

Membandingkan t tabel (t critical) dengan t hitung (t stat)yaitu :

- 3.683< 2.178 < 3.683 (maka Ho diterima dan Ha ditolak)

Kesimpulan:

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pH pada Inlet dan Outlet

DITOLAK

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pH pada Inlet dan Outlet

DITERIMA

4.5.4 Pembahasan Pengukuran PH

Konsentrasi ion hydrogen (H+) dalam suatu cairan diisyaratakan dengan pH.

Adanya pembahan ion hydrogen dalam air akan sangat berpangamh terhadap

kehidupan organisme, terutama bakteri. pH mempakan indikator penting dalam

peningkatan efisiensi proses pengolahan secara biologis. Dalam penelitian ini nilai

pH akan mempengaruhi kondisi reaktor. Terjadi perubahan Nilai pH setiap

variasinya. Pada umumnya bakteri tidakdapatbertahan pada pH > 9,5 atau pH < 4,0.

pH optimum umumnya berkisar antara 6,5 sampai 7,5 (Benefield, 1980).

Sebagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan atau

kehidupan mikroorganisme dalam air, kebanyakan mikroorganisme tumbuh terbaik

pada pH 6,0-8,0 (Sutrisno, 1987). Pengaturan keasaman sangat perlu sebab zat

metana sangatsensitifterhadap perubahan pH. Nilai pHdiusahakan berkisar antara 6

dan 8 agar perkembanganorganisme sangatpesat (Gintings,1992)
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Pengaruh dari pembahan pH terhadap sistem adalah sangat besar, oleh sebab

itu pembahan pH yang terjadi hams dimonitor. Hal ini disebabkan karena antara lain

pada sistem anaerobik, asam organik sudah akan terbentuk pada tahap pertama

fermentasi. Bila proses oksidasi asam organik tersebut lebih lambat dari proses

pembenttikannya maka dapat dimengerti bila konsentrasi asam organik dalam sistem

akan meningkat dan mempengaruhi besarnya pH (Rahayu, 1993)

Dari data pengukuran pH diketahui pembahan pH yang tidak signifikan. Data

menunjukkan pH berkisar antara 7,57 - 7,75. Untuk mempertahankan sistem dalam

keadaan anaerobik, yang akan menstabilkan limbah organik, bakteri methanogenesis

dan non methanogenesis hams dalam keadaan keseimbangan dinamik. Untuk

menciptakan kondisi demikian, reaktor semestinya tanpa oksigen terlamt dan sulfide.

pH juga hams dijaga dalam rentang 6,6-7,6 dan alkalinity hams cukup untuk

menjamin bahwa pH tidak akan turun dibawah 6,2 (Marsono, 1990). Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa reaktor batch sudah mencapai kondisi anaerobik,

yang dapat terlihat dari pH nya yang berkisar antara 7,57 - 7,75. Kondisi pH tersebut

dapat mempengamhi kinerja bakteri dalam menguraikan bahan organik dalam air

limbah.

4.6 Parameter Suhu

4.6.1 Analisa dan Hasil Pengukuran Suhu

Pengukuran suhu dilakukan saat pengendapan dari proses batch. Titik

Sampling yang diukur yaitu inlet dan outlet reaktor batch. Dari hasil pengukuran

pada inlet dan outlet adalah 25 °C. karena kadar limbah dan hasil dari pengolahan
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tidak mengubah kondisi suhu tersebut, maka kondisi tersebut hanya dipengaruhi

oleh ruang pengujian saja.

4.6.2 Pembahasan Pengukuran Suhu

Kondisi suhu dipengamhi terhadap kondisi mangan. Pertumbuhan

mikroorganisme pada pengolahan akan beijalan dengan baik apabila berada dalam

suhu yang sesuai. Pembahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan

biologi di dalam air. Suhu juga sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem

perairan. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi

pertumbuhannya (Haslam,1995).

Peningkatan suhu menyebabkan peningkatan viskositas, reaksi kimia,

evaporasi, dan volatilisasi. Peningkatan suhu juga menyebabkan peningkatan gas

dalam air, misalnya 02, C02, N2, CH4 dan sebagainya (Haslam,1995). Selain itu

peningkatan suhu juga menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan

respirasi organisme air dan selanjutnya menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen.

Peningkatan suhu disertai dengan penumnan kadar oksigen terlamt, sehingga

keberadaan oksigen sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen

organisme akuatik dalam melakukan proses metabolisme dan respirasi, sebagaimana

juga dalam Fiqih Islam tidak dianjurkan kita mempergunakan air dalam bejana

logam yang terkena panas/cahaya matahari.

Penumnan suhu akan mengakibatkan gagalnya proses fermentasi, bakteri-

bakteri anaerobik yang bersifat mesofilik biasanya dapat tumbuh pada suhu 20 -

45°C. Suhu yang optimum untuk proses fermentasi metana adalah sekitar 37- 40°C.

Sedangkan bakteri yang bersifat termofilik yaitu yang hidup pada kisaran suhu 50 -

65°C suhu optimumnya adalah 55°C. Hasil penelitian Hils dan kawan-kawan (1969)
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menunjukan bahwa pada suhu diatas 40°C maka produksi metana akan menurun

dengan tajam, sehingga dapat dimungkinkan bahawa pada kondisi air yang memiliki

suhu tinggi sangat potensial terdapatnya banyak sumber penyakit.

4.7 Parameter Warna

Semua sample diperiksa wamanya. Wama dinyatakan dalam koloid. Satuan

wama adalah TCU (True Color Unit). Tabel 4.7. dan grafik 4.7.1 mencanttimkan

kondisi wama sample sebelum dan sesudah dilakukan proses batch.

Tabel 4.7: Hasil uji parameter wama

Variasi Jumlah

Media

Inlet

(TCU)

Outlet

(TCU)

Efisiensi

(%)

Air bersih 2.104 - -

Air limbah 15.896 - -

20 15.896 8.218 48.3015

30 15.896 4.284 73.0498

40 15.896 2.91 81.6935

50 15.896 3.194 79.9069

60 15.896 3.384 78.7116

rata-rata 15.896 4.398 72.3327

Fluktuasi penumnan kadar/parameter wama dapat dilihat pada grafik 4.7.1

berikut.
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Grafik 4.7.1: Grafik hasil ujipenurunan parameter warna

4.7.1 Analisa Hasil Pengukuran Parameter Warna

Dari hasil pengukuran didapat kadar wama berkisar antara 2-8. Terjadi

pembahan kadar wama yang semakin menumn. Efisiensi rata-rata penumnan kadar

wama adalah sebesar 11,5 %. Titik maksimal penumnan kadar wama terdapat pada

variasi karbon aktif 40 gram, yang kemudian diindikasikan jenuh pada variasi

berikutnya, sehingga kadar wama mulai terjadi peningkatan kembali. Hasil ini

mempan penyimpangan yang sehamsnya semakin banyak jumlah karbon aktif maka

kadar wama semakin rendah, sehingga dapat dimungkinkan kondisi ini dipengaruhi

oleh keadaan karbon aktif itu sendiri. Pada pengukuran ini terdapat perbedaan

penumnan yang tidak signifikan, yang dibuktikan dengan uji statistik. Setelah

dilakukan pengujian statistik menggunakan metode t-test (dapat dilihat pada

lampiran) didapatkan hasil sebagai berikut:

Membandingkan t tabel (t critical) dengan t hitung (t staf) yaitu :

-11.7054< 2.3060 < 11.7054(maka Ho diterima dan Ha ditolak)
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Kesimpulan:

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wama pada Inlet dan Outlet

DITOLAK

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wama pada Inlet dan

Outlet DITERIMA

4.7.2 Pembahasan Hasil Pengukuran Parameter Warna

Wama bisa direduksi dengan baik oleh karbon aktif. Karbon aktif mereduksi

wama sampel air sehingga output air limbah memiliki wama 10 TCU atau kurang.

PP No 20/1990 mencantumkan kandungan wama maksimum padaair minum adalah

15 TCU. Dengan demikian media filter karbon aktif bisa mereduksi wama sehingga

output dari proses batch air bekas wudhu Masjid Ulil Albab-UII memiliki kualitas

sebagai air minum.

Dalam penelitian awal, terdapat penyimpangan-penyimpangan air bekas

wudhu. Ternyata outputnya memiliki nilai wama yang jauh lebih tinggi

dibandingkan input. Hal ini akibat dari jenis karbon aktif yang memiliki kualitas

rendah, sehingga peneliti hams mengganti media tersebut dengan penanganan dan

jenis karbon aktifyang lebih baik, sehingga Secara penampakan (fisis), output wama

nya berubah menjadi bening. Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan

tersebut dapat dihindari sebagaimana pada hasil uji di atas.

4.8 Parameter Kekeruhan

Semua variasi media pada sampel air bekas wudhu diperiksa kekeruhannya.

Satuan kekemhan adalah NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Tabel 4.8
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menunjukkan hasil pemeriksaan kondisi kekemhan air bekas wudhu sebelum dan

sesudah dilakukan proses batch.

Tabel 4.8: Kondisi kekemhan sampel sebelum dan sesudah memasuki filter

Variasi Jumlah

Media

Inlet

(NTU)

Outlet

(NTU)

Efisiensi

(%)

Air bersih 5.091 - -

Air limbah 258.424 - -

20 258.424 146.909 43.1520

30 258.424 56 78.3302

40 258.424 35.394 86.3039

50 258.424 47.515 81.6135

60 258.424 47.515 81.6135

rata-rata 258.424 66.6666 74.2026
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Grafik 4.8.1: Grafik hasil ujipenurunan parameter kekeruhan

4.8.1 Analisa Hasil Pengukuran Parameter Kekeruhan

Dari hasil pengukuran didapat rata-rata kadar kekemhan sebesar 6.6 TCU.

Terjadinya penumnan kadar wama pada proses batch dengan karbon aktif ini

memiliki rata-rata efisiensi sebesar 74,2 %. Titik maksimal penumnan kadar
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kekeruhan tersebut terdapat pada variasi karbon aktif 40 gram, yang kemudian

diindikasikan jenuh pada variasi berikutnya, sehingga kadar kekemhan mulai terjadi

peningkatan kembali seperti pada parameter wama. Hasil ini mempan penyimpangan

yang seharusnya semakin banyak jumlah karbon aktif maka kekeruhan akan semakin

rendah, sehingga dapat dimungkinkan kondisi ini dipengamhi oleh keadaan karbon

aktif itu sendiri. Pada pengukuran ini terdapat perbedaan penumnan yang signifikan,

yang dibuktikan dengan uji statistik. Setelah dilakukan pengujian statistik

menggunakan metode t-test (dapat dilihat pada lampiran) didapatkan hasil sebagai

berikut:

Membandingkan t tabel (t critical) dengan t hitung (t stat) yaitu :

- 2.306< 9.433 < 2.306 (maka Ha diterima dan Ho ditolak)

Kesimpulan:

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kekemhan pada Inlet dan Outlet

DITERIMA

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kekemhan pada Inlet dan

Outlet DITOLAK

4.8.2 Pembahasan Hasil Pengukuran Parameter kekeruhan

Kemampuan karbon aktif mampu mereduksi kekemhan sampel dari 258 NTU

sehingga air output memiliki kekemhan 35 NTU. Meskipun penumnan kadar

kekemhan cukup signifikan, teteapi kadar tersebut belum memenuhi standar kualitas

air bersih. Batas kadar kekemhan air bersih maksimal adalah 25NTU sehingga untuk

mencapai itu unit pengolahan harus ditambah dengan media lain seperti pasir

aktif/media filter lainnya.
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4.9 Parameter Bau dan Rasa

Parameter bau dan rasa adalah parameter yang hams diuji secara langsung

kepada beberapa Orang/tester untuk mendapatkan nilai/kadar pada kondisi air pada

setiap sampel, data hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel. 4.9 berikut.

Tabel. 4.9: Hasil uji parameter baudan rasa

Tester Air Bersih Kete-

rangan

Air Bekas Wudhu

Keterangan

Setelah melalui

proses batch Kete

rangan
Bau Rasa Bau Rasa Bau Rasa

1 tidak tidak ya Tidak

diuji

Bau anyir,

kaporit

dan

pemutih

tidak tidak

Tidak

berasa

dan

tidak

berbau

2 ya tidak ya tidak tidak

3 tidak ya Pedas ya tidak tidak

4 ya tidak ya tidak tidak

5 ya tidak ya tidak tidak

6 tidak tidak ya tidak tidak

7 tidak ya Mint ya tidak tidak

8 ya tidak ya tidak tidak

9 ya tidak ya
tidak tidak

10 ya tidak
...

ya tidak tidak

Dari data hasil diatas, kadar bau dan rasa mampu dihilangkan oleh media karbon

aktif setelah dilakukan proses batch, sehingga tidak terdapat bau dan wama sama

sekali. Data ini menunjukkan bahwa kualitas air daur ulang memenuhi syarat untuk

digunakan wudhu kembali.
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4.9.1 Pembahasan Hasil Pengujian Parameter Bau dan Rasa

Persyaratan dari ilmu fiqih, syarat air wudhu adalah tidak berbau, berwarna

dan berasa. Parameter ini mempakan pokok persyaratan yang mendasar meskipun

ada berbagai parameter lain yang hams diperhatikan, seperti tidak terdapatnya

bakteri membahayakan yang secara kasat mata kita tidak mampu melihatnya.

Media karbon aktif sangat efektif dalam menumnkan kadar bau dan rasa,

melalui penyerapan berbagai kontaminan yang terdapat dalam air mampu diserap dan

dinetralisir menjadi air yang bersih. Hilangnya bau dan rasa menjadikan syahnya air

tersebut untuk dipergunakan kembali, meskipun pada parameter kekemhan masih

membutuhkan unit lain untuk menjadikannya air hasil pengolahan standar dengan

kualitas air bersih/air minum.

4.10 Pembahasan Dari SegiHukum Islam/Fiqih

Dalam setiap umsan hukum, sudah barang tentu tidak boleh tergesa-gesa

dalam memberikan keputusan, melainkan hams dilakukan proses pengkajian yang

lebih mendalam dan sesuai pada bidangnya. Begitu juga dalam penentuan hukum

Islam mengenai boleh tidaknya penggunaan air hasil pengolahan air bekas wudhu

pada penelitian ini.

Ustad Ja'far Umar Tholib, Ghozali Mukri, Lc, MA.8 dan beberapa lembaga

keagamaan (Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama

Indonesia Propinsi-DIY) mengatakan bahwa, air bekas wudhu dapat dipergunakan

kembali selama tidak berubah wama, rasa dan baunya oleh najis. Sedangkan

mengenai air musta'mal dikatakan oleh Ust Ja'far Umar Thalib, adalah air yang

8Ahli Fiqh
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sudah dipakai dalam ukuran kurang dari dua kulah sebagaimana pendapat Imam

Syafi'i, namun hadis ini banyak diperbincangkan, justru yang lebih sohih adalah
perbuatan Nabi ketika hendak mempergunakan air bekas junub istri beliau, dan
beliau Rasulullah SAW mengatakan bahwa air itu tidak bisa menularkan junubnya

kau atau aku.

Pendapat tersebut berbeda dengan yang diutarakan uleh Ustad Ihsanuddin

(Dosen/pengajar Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Jogjakarta), meskipun
mendapatkan tawaran dari Kementrian Lingkungan Hidup mengenai pemberdayaan

air melalui pemanfaatan air limbah pondok pesantren tersebut, tetapi belum bisa

diterima. Hal ini dikarenakan oleh kekhawatiran yang menyangkut hukum/ilmu fiqih

yang hams dipelajari terlebih dahulu secara mendalam. Masih banyak lagi
pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya
penggunaan air hasil pengolahan air bekas wudhu untuk dipergunakan wudhu
kembali yang masing-masing memiliki dasar hukum yang telah dipelajari.

Memang sulit untuk menentukan ketetapan hukum apabila permasalahan

tersebut belum betul-betul dipahamai oleh pemberi keputusan, dua contoh di atas

sudah menggambarkan bahwa adanya perbedaan dalam setiap individu ataupun

kelompok, mulai dari tingkat pengetahuan sampai dalam penyampaian pendapatnya.

Dalam hal ini, Bangsa kita/Bangsa Indonesia memiliki lembaga yang dapat

memahamkan mengenai berbagai permasalahan hukum islam melalui fatwa-

fatwanya, lembaga tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu,

mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan air hasil pengolahan air bekas
wudhu untuk dipergunakan wudhu kembali akan diserahkan kepada lembaga yang

berwenang tersebut.


