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 I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 237.641.326 juta jiwa dengan proyeksi di tahun 2015 

terjadi pertambahan penduduk sebanyak 255461,70 ribu jiwa 

(BPS, 2010). Meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding 

lurus dengan jumlah buangan air limbah yang akan dihasilkan. 

Limbah hasil aktivitas sehari-hari dari pemukiman sebagian 

besar langsung dibuang ke perairan, hal ini akan menyebabkan 

penurunan daya dukung lingkungan. Air limbah yang dihasilkan 

dari pemukiman hasil dari aktivitas sehari-hari disebut juga 

limbah cair domestik. Limbah cair domestik adalah air yang 

telah dipergunakan dan berasal dari rumah tangga atau 

pemukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari 

kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat memasak 

(Sugiharto, 1987). Kandungan terbesar pada limbah domestik 

salah satunya yaitu Biological Oxygen Demand (BOD) yang 

tinggi. Biological Oxygen Demand (BOD) adalah banyaknya 

oksigen yang dibutuhkan untuk menurunkan bahan organik 

dalam limbah secara biologis. Oksigen merupakan zat kunci 

dalam menentukan kehidupan di dalam air atau limbah, oleh 

sebab itu konsentrasi oksigen terlarut juga perlu dilakukan 

pengukuran untuk mengetahui kualitas air limbah (Saeni, 1989). 

Nilai BOD digunakan untuk menentukan beban 

pencemaran organik akibat air limbah domestik, nilai BOD yang 

tinggi menunjukkan tingkat pencemaran yang kuat. Menurut 

Hidayati (2015), limbah cair domestik MCK terpadu mempunyai 

nilai parameter BOD sebesar 362 mg/l. Nilai parameter BOD 

tersebut melebihi baku mutu yang diperbolehkan menurut 
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sebesar 30 mg/l, limbah cair domestik yang langsung dibuang 

ke lingkungan atau badan air akan berbahaya baik untuk 

lingkungan maupun untuk kesehatan masyarakat yang ada 

disekitarnya. Kurangnya pemahaman sebagian orang terhadap 

dampak yang ditimbulkan dari limbah cair domestik membuat 

sebagaian orang membuang limbah cair domestik tanpa 

melakukan treatment terlebih dahulu. 

Pengolahan yang mudah, murah dan efisien diperlukan 

bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan 

pengolahan secara mandiri tanpa adanya kendala. Metode 

pengolahan limbah secara biologis dengan metode biofilm 

merupakan salah satu alternatif pengolahan untuk limbah cair 

domestik. Biofilm yakni proses pengolahan limbah dimana 

mikroorganisme yang digunakan dibiakkan pada suatu media 

sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan 

media (Said, 2000).  

Bakteri sangat berpengaruh dalam proses pengolahan 

limbah cair domestik dengan metode biofilm. Kinerja bakteri 

dalam membantu proses penurunan parameter pencemar pada 

biofilm sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan bakteri itu sendiri. 

Bakteri dapat tumbuh dengan baik apabila faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri dapat terpenuhi seperti 

kondisi lingkungan yang sesuai dan nutrisi yang mencukupi. 

Pertumbuhan bakteri yang pesat dalam proses pengolahan 

limbah cair domestik akan dapat meningkatkan efisiensi 

penurunan bahan pencemar yang ada pada air limbah. 

Hasil penelitian menururt Filliazati (2013), pengolahan 

limbah cair domestik dengan biofilter aerob dengan 

menggunakan media bioball dan tanaman kiambang (Salvinia 

molesta) mampu menurunkan kandungan BOD tertinggi dengan 

efisiensi 68,98%. Menururt Said (2005), pada penelitian yang 

berjudul penggunaan media serat plastik pada proses biofilter 

tercelup untuk pengolahan air limbah rumah tangga non toilet 
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mampu menghasilkan efisiensi penghilangan BOD 73,24% - 

94,92%. Berdasarkan penelitian Filliazati dan Said, pengolahan 

limbah cair domestik menggunakan metode biofilm terbukti 

efektif dalam menurunkan parameter pencemaran. 

Pertumbuhan bakteri dalam menurunkan BOD selama proses 

pengolahan pada penelitian sebelumnya belum diamati oleh 

karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai 

penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri pada proses 

pengolahan limbah cair domestik dengan metode biofilm 

dikarenakan penelitian mengenai penurunan BOD dan 

pertumbuhan bakteri pada proses pengolahan limbah cair 

domestik dengan metode biofilm masih belum ada.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka 

dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana dinamika pertumbuhan bakteri pada proses 

pengolahan limbah cair domestik menggunakan metode 

biofilm 

2. Bagaimana hubungan penurunan BOD dan dinamika 

pertumbuhan bakteri pada proses pengolahan limbah cair 

domestik menggunakan metode biofilm 

 

1.3 Tujuan  

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dinamika pertumbuhan bakteri pada 

proses pengolahan limbah cair domestik menggunakan 

metode biofilm 

2. Untuk mengetahui hubungan penurunan BOD dan dinamika 

pertumbuhan bakteri pada proses pengolahan limbah cair 

domestik menggunakan metode biofilm 
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1.4 Manfaat 

 

Manfaat yang akan diperoleh dari adanya penelitian ini 

baik bagi penulis sendiri, bagi pembaca maupun bagi akademisi 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan penulis tentang 

hubungan penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri pada 

proses pengolahan limbah cair domestik dengan metode 

biofilm   

2. Bagi pembaca, sebagai pedoman pengolahan limbah cair 

domestik bagi para masyarakat supaya tidak membuang 

serta merta limbah cair yang dihasilkan  

3. Bagi akademisi, sebagai sumber masukan atau informasi 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan metode 

biofilm  

 

1.5 Batasan Masalah 

 

Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya membahas pada proses pengolahan limbah 

cair domestik dengan metode biofilm 

2. Penelitian hanya memperhatikan pada penurunan BOD dan 

pertumbuhan bakteri  

3. Hanya menggunakan satu jenis limbah cair domestik, yaitu 

limbah cair domestik MCK terpadu yang terletak di RT 03 RW 
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4. Tidak memperhitungkan evaporasi yang terjadi selama 

proses pengolahan  

5. Pengolahan hanya dilakukan dalam skala laboratorium  

6. Tidak melakukan identifikasi terhadap jenis bakteri yang 

digunakan 

7. Tidak membahas penggunaan antifoam 

8. Tidak membahas analisis biaya dan energi 


