
 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN 

SISTEM EXTENDED AERATION DI RUMAH SAKIT 

“X” SEMARANG 

 

SKRIPSI 
 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

 

 

 

 

Oleh: 

 

Dwi Ratna Sari 

NIM. 6411411189 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015



i 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN 

SISTEM EXTENDED AERATION DI RUMAH SAKIT 

“X” SEMARANG 

 

SKRIPSI 
 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

 

 

 

 

Oleh: 

 

Dwi Ratna Sari 

NIM. 6411411189 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 

 



 
 

ii 
 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang 

September 2015 

 

ABSTRAK 
 

Dwi Ratna Sari 

Evaluasi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Extended Aeration di 

Rumah Sakit “X” Semarang 

xvi+127 halaman+13 tabel+24 gambar+12 lampiran 

 

Rumah Sakit “X” Semarang menggunakan sistem extended aeration dengan 

kapasitas 500 m
3
 sejak bulan Oktober 2014. Hal ini sebagai upaya penanganan 

masalah terhadap sistem sebelumnya yaitu terjadinya over debit dan adanya 

parameter yang melebihi baku mutu agar pengolahan limbah dapat berjalan lebih 

optimal. Sejak sistem ini dioperasikan, belum pernah dilakukan penelitian tentang 

evaluasi pengolahan dengan sistem pengolahan tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informannya 4 orang. 

Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi dan pedoman wawancara. 

Teknik pengambilan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan semua parameter sudah memenuhi baku mutu air 

limbah yang mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2012. 

Kemampuan IPAL kurang efisien menurunkan konsentrasi TSS dan BOD5, 

efisien menurunkan COD serta sangat efisien menurunkan konsentrasi NH3. Saran 

yang diberikan bagi rumah sakit adalah rutin memeriksakan inlet limbah cairnya, 

memasang flow meter inlet, dan merencanakan pengolahan lanjutan. 

 

 

Kata kunci : Pengolahan Limbah Cair; Extended Aeration; Rumah Sakit. 

Kepustakaan : 33 (1991-2012) 
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ABSTRACT 

 

 

Dwi Ratna Sari 

Evaluation of Waste Water Treatment with Extended Aeration System in 

“X” Hospital Semarang 

xvi+127 pages+13 tables+24 figures+12 appendices 

 

RS “X” Semarang  applied extended aeration system with capacity 500 m
3
 

since October 2014. This is used to solve problems due to the previous system in 

order to optimalize the waste water treatment. The problems were over debit and 

the parameters that exceed effluent quality standard. Since this system was being 

operated, it has never been done a research about the evaluation of treatment with 

the new system. 

The research was a qualitative descriptive. There were four informants. The 

instruments were observation paper and interview guide. The data were collected 

through interviewing, observation, and documentation. The results showed that all 

the parameters already met the water quality standards which  refers to Central 

Java Provincial Regulation No. 5 of 2012. The ability of the wastewater treatment 

plant was less efficient in decreasing levels of TSS and BOD5, but efficient in 

decreasing levels of COD and very efficient in decreasing levels of NH3. The 

advice given to the hospital were checking the inlet regularly, installing the flow 

meter inlet, and planning the ultimate disposal. 

 

 

Keywords : Wastewater Treatment;Extended Aeration; Hospital. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan 

hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap (QS. Al Insyirah ayat 6-8). 

Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum 

menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri terlebih 

dahulu (Petrus Claver). 

Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah dan masyarakat (Soeparman dan Suparmin, 

2002:147). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia 

dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Ketentuan tersebut 

menjadi dasar bagi pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat Indonesia dalam rangka pembentukan sumber daya 

manusia yang lebih baik dan peningkatan daya saing bangsa bagi pembangunan 

nasional. 

Dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan, rumah sakit 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang 

membutuhkan penanganan dan perhatian seksama. Sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit 

melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan 

penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan 

peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan atau pelatihan medik dan para 

medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang 

kesehatan serta untuk menghindari risiko gangguan kesehatan yang mungkin 

terjadi akibat penularan penyakit dan pencemaran lingkungan rumah sakit, 
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sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai 

dengan persyaratan kesehatan. 

Upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit yang harus 

dipenuhi, salah satunya adalah pengelolaan limbah. Adapun Keputusan Menteri 

Kesehatan RI nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit menyebutkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi 

instansi pelayanan kesehatan terdiri dari penyehatan ruang bangunan dan halaman 

rumah sakit, persyaratan hygiene dan sanitasi makanan minuman, penyehatan air, 

pengelolaan limbah, pengelolaan tempat pencucian linen (laundry), pengendalian 

serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya, dekontaminasi melalui 

disinfeksi dan sterilisasi, persyaratan pengamanan radiasi dan upaya promosi 

kesehatan dari aspek kesehatan lingkungan. 

Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan dan 

kesehatan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan 

dengan limbah yang dihasilkan oleh instalasi tersebut. Kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh rumah sakit tersebut diantaranya adalah kewajiban untuk 

memastikan bahwa penanganan, pengolahan serta pembuangan limbah yang 

mereka lakukan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan dan 

lingkungan yaitu dengan menetapkan kebijakan mengenai penanganan limbah 

layanan kesehatan (Pruss, A., dkk, 2005:1). 

Pengertian limbah cair rumah sakit adalah semua air buangan termasuk tinja 

yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung 

mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi 
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kesehatan. Sumber limbah cair rumah sakit antara lain ruang perawatan, ruang 

pemeriksaan, ruang administrasi, ruang laundry dan ruang dapur atau instalasi 

gizi. Karakteristik limbah cair mengandung bahan pencemar organik, anorganik 

dan mikroorganisme patogen yang apabila tidak diolah, maka dapat menimbulkan 

berbagai dampak terhadap kesehatan, gangguan kenyamanan dan estetika serta 

dampak terhadap lingkungan (Depkes RI, 2009). 

Dalam profil kesehatan Indonesia, Depkes tahun 2013 diungkapkan seluruh 

rumah sakit di Indonesia berdasarkan jenis pelayanan berjumlah 1.725 unit rumah 

sakit umum dan 503 unit rumah sakit khusus dengan rasio tempat tidur pada tahun 

2013 sebesar 1,12 per 1.000 penduduk. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan tahun 

2012 sebesar 0,95 per 1.000 penduduk dengan rasio tertinggi berada di Provinsi 

D.I. Yogyakarta sebesar 2,92 dan rasio terendah berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebesar 0,65 (Kemenkes RI, 2013). 

Kuantitas limbah cair rumah sakit secara umum dihitung berdasarkan 

pengukuran kuantitas rata-rata limbah cair yang dihasilkan atau dapat ditentukan 

berdasarkan jumlah kebutuhan air bersih rumah sakit menurut Pedoman Sanitasi 

Rumah Sakit adalah sebesar minimal 500 liter/tempat tidur/hari. Untuk 

perhitungan kuantitas limbah cair rumah sakit yang dihasilkan nilai konversinya 

dapat diperkirakan antara 70 % - 80 % total kebutuhan air bersih (Depkes RI, 

2009). 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor : KEP-

58/MENLH/12/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit 

mengungkapkan bahwa pengendalian terhadap pembuangan limbah cair perlu 
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dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup 

dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengendalian terhadap 

pembuangan limbah cair dilakukan dengan menetapkan baku mutu limbah cair 

bagi kegiatan rumah sakit. Air limbah dari seluruh kegiatan di rumah sakit perlu 

dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke badan air melalui unit pengolahan air 

limbah. 

Rumah Sakit “X” Semarang merupakan rumah sakit umum swasta Tipe B 

yang berdiri pada tanggal 25 November 1951 dengan luas lahan keseluruhan 

ssebesar ± 22.000 m
2
. Jumlah kapasitas tempat tidur yaitu 305 buah yang akan 

ditambah menjadi 400 buah. Rumah Sakit “X” Semarang mempunyai jenis dan 

jumlah ketenagaan yang terdiri dari tenaga medis 559 orang, tenaga para medis 

167 orang, tenaga non medis 525 orang dan dokter 58 orang. Jenis pelayanan yang 

dimiliki Rumah Sakit “X” Semarang terdiri dari pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, kamar bedah dan  pelayanan penunjang lainnya. 

Dari hasil survey pendahuluan yang dilakukan bulan Agustus 2014 diketahui 

bahwa Rumah Sakit “X” Semarang sebelumnya menggunakan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem FBC Bioreactor sejak tahun 2001 

yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 260 m
3
. Namun, seiring dengan 

semakin meningkatnya kegiatan pelayanan rumah sakit maka limbah yang 

dihasilkan pun semakin banyak. Dari data hasil laporan monitoring dan rekap 

debit limbah cair IPAL Rumah Sakit “X” Semarang pada bulan Januari-Juni 2014, 

rata-rata limbah cair yang dihasilkan pada periode tersebut sebanyak lebih dari 

270 m
3
 per hari sehingga terjadi over debit air limbah. Limbah cair tersebut 
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berasal dari kegiatan atau aktivitas sehari-hari dari seluruh gedung yaitu gedung 

OPD (rawat jalan dan perkantoran), gedung Amaryllis dan gedung Bougenville 

(rawat inap dan perkantoran), unit gizi atau dapur serta area komersil (cafetaria) di 

Rumah Sakit “X” Semarang. Permasalahan lainnya dalam pengoperasian sistem 

FBC Bioreactor yaitu masih adanya beberapa parameter yang belum sesuai 

dengan baku mutu air limbah yang tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah No. 5 Tahun 2012. 

Dari hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri (BBTPPI) terhadap sampel outlet IPAL yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit “X” Semarang bulan Januari-September tahun 2014 diperoleh hasil 

yaitu  kadar TSS pada bulan April dan Juni 2014 sebesar 35 mg/L dan 36 mg/L, 

kadar BOD5 pada bulan Juni 2014 sebesar 38,02 mg/L, kadar NH3 pada bulan 

Februari, Maret, April dan Juni 2014 sebesar 0,193 mg/L, 0,371 mg/L, 0,210 

mg/L dan 0,796 mg/L serta jumlah bakteri Coliform pada bulan Juni dan Juli 2014 

sebesar 13.000 MPN dan 14.000 MPN. Sedangkan menurut Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah, 

baku mutu air buangan bagi kegiatan rumah sakit untuk parameter TSS, BOD5, 

NH3 dan bakteri Coliform adalah berturut-turut sebesar 30 mg/L, 30 mg/L, 0,1 

mg/L dan 5.000 MPN, sehingga parameter di atas belum memenuhi syarat yang 

ditentukan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka kemungkinan terjadi 

gangguan keseimbangan ekosistem perairan maupun potensi bahaya berupa 

penularan penyakit bagi masyarakat sekitar sangat besar, sehingga perlu diadakan 

proses penanganan limbah yang lebih optimal. 
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Sebagai upaya penanganan masalah tersebut, Rumah Sakit “X” Semarang 

menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru dengan sistem aerasi 

berlanjut (extended aeration) yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2014 dan 

memiliki kapasitas pengolahan sebesar 500 m
3
. Sistem aerasi berlanjut (extended 

aeration) termasuk sistem dengan biomassa tersuspensi yang memanfaatkan 

mikroorganisme aktif dengan waktu aerasi dan masa tinggal biomassa (lumpur 

aktif) yang lebih lama dibandingkan dengan sistem  lumpur aktif konvensional. 

Sistem (extended aeration) di Rumah Sakit “X” Semarang terdiri dari unit-unit 

pengolahan seperti bak utama (grit chamber), bak penangkap lemak (grease trap), 

bak ekualisasi (equalizing tank), bak anoxic (anoxic tank), bak aerasi (aeration 

tank), bak pengendap (sedimentation tank), bak penghubung (intermediate tank) 1 

dan 2, bak pencampur (mixing tank), bak clarifier (clarifier tank), bak penampung 

lumpur (sludge storage tank), bak efluen (effluent tank) dan bak air terolah 

(treated water tank). Berdasarkan perencanaan sistem pengoperasian IPAL baru 

terdapat kolam ikan sebagai indikator alami untuk mengukur kelaikan air limbah 

sebelum dibuang ke lingkungan dan pengoperasian sistem daur ulang (recycling), 

tetapi pada kenyataannya saat ini outlet air limbah tersebut langsung dibuang ke 

saluran kota dan belum ada pemanfaatan kembali terhadap air limbah. Pada dua 

bulan awal pengoperasian yaitu bulan Oktober dan November 2014, hasil 

pemeriksaan laboratorium Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri (BBTPPI) terhadap sampel outlet IPAL yang dilakukan oleh Rumah Sakit 

“X” Semarang, seluruh parameter telah memenuhi baku mutu air limbah, 

sedangkan pada bulan ketiga yaitu bulan Desember 2014, terdapat satu parameter 
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yang tidak memenuhi syarat yaitu parameter suhu sebesar 32,4 
o
C. Hal ini tidak 

sesuai dengan standar baku mutu air limbah untuk parameter suhu yaitu sebesar 

30 
o
C. Temperatur yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme di 

dalam air limbah dalam jumlah banyak dan aktivitas biologi pun dalam intensitas 

tinggi yang dapat dipengaruhi oleh kondisi udara sekitar IPAL. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di atas, maka perlu dilakukan evaluasi 

tentang pengolahan air limbah dengan sistem aerasi berlanjut (extended aeration) 

yang diharapkan dapat berupaya untuk mencegah terjadinya potensi bahaya 

berupa penularan penyakit terhadap masyarakat akibat outlet limbah cair yang 

tidak sesuai dengan baku mutu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 

Tahun 2012 serta agar pihak rumah sakit dapat memperbaiki sistem pengolahan 

limbah cairnya apabila belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“EVALUASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN SISTEM 

EXTENDED AERATION DI RUMAH SAKIT “X” SEMARANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengolahan limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut 

(extended aeration) di Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Bagaimana peran serta Rumah Sakit “X” Semarang dalam pengelolaan limbah 

cairnya? 

3. Bagaimana kualitas limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut (extended 

aeration) di Rumah Sakit “X” Semarang ditinjau dari Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012? 
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4. Bagaimana efektivitas pengolahan limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut 

(extended aeration) di Rumah Sakit “X” Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses pengolahan limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut 

(extended aeration) di Rumah Sakit “X” Semarang. 

2. Mengetahui peran serta Rumah Sakit “X” Semarang dalam pengelolaan 

limbah cairnya. 

3. Mengetahui kualitas limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut (extended 

aeration) di Rumah Sakit “X” Semarang ditinjau dari Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012. 

4. Mengetahui efektivitas pengolahan limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut 

(extended aeration) di Rumah Sakit “X” Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Rumah Sakit “X” Semarang 

Sebagai bahan evaluasi sehingga dapat segera diambil tindakan untuk 

memperbaiki sistem pengolahan limbah cairnya dan mencegah dampak negatif 

yang lebih buruk lainnya. 

1.4.2 Bagi Institusi Terkait 

 Sebagai sarana studi banding dalam hal sistem pengelolaan limbah cair 

rumah sakit. 
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1.4.3 Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasikan teori-

teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya di bidang kesehatan 

lingkungan. 

1.4.4 Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengembangan penelitian 

lebih lanjut tentang permasalahan yang ada secara lebih luas dan mendalam di 

masa yang akan datang. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini merupakan matriks yang memuat tentang judul 

penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, 

variabel yang diteliti dan hasil penelitian (Tabel1.1). 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Ran-

cangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  Efektivitas 

Pengolahan 

Limbah Cair 

Rumah Sakit  

dengan Sistem 

DEWATS 

dalam 

Menurunkan 

Angka Bakteri 

Coliform di RS 

Panti Wilasa 

Citarum 

Semarang 

 

 

Cahyono 

Eko 

Prastiyo 

2012, RS 

Panti 

Wilasa 

Citarum 

Semarang 

  

Penelitian 

Observa-

sional 

dengan 

pendekat- 

an Cross 

Sectional 

 

Variabel 

bebas: 

pengolah-

an limbah 

cair 

Rumah 

sakit 

Variabel 

Terikat: 

angka 

bakteri 

coliform 

Variabel 

penggang- 

 

 

Tidak ada 

perbedaan 

yang 

bermakna 

kadar 

coliform 

sebelum 

dan 

sesudah 

diolah di 

IPAL RS 

Panti 

Wilasa 

Citarum   
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

     

  

 gu: pH dan 

nitrifikasi 

Semarang 

(p=0,618) 

 

2.  Efektivitas 

Pengolahan 

Limbah Cair 

Rumah Sakit 

Dr. Soeradji 

Tirtonegoro 

Klaten 

Budi 

Sulistyon

o 

2008, 

Rumah 

Sakit Dr. 

Soeradji 

Tirtonegor

o Klaten 

Deskriptif 

Analitik 

Sumber 

limbah cair 

rumah 

sakit, suhu, 

BOD5, 

COD, 

TSS, NH3, 

PO4, pH, 

bakteri 

coliform 

dan 

efektifitas 

pengolah-

an limbah 

cair 

 

Ada 

perbedaan 

bermakna 

kualitas 

limbah 

influent 

dan 

effluent 

(p-value 

> 0,05). 

Kadar 

PO4 yang 

dibuang 

ke 

lingkunga

n masih 

melebihi 

baku 

mutu 

menurut 

Perda 

Prov. 

Jateng 

No. 10 Th 

2004 

3. Efektifitas 

Instalasi 

Pengolahan Air 

Limbah Dalam 

Menurunkan 

Kadar “BOD” 

di IPAL Rumah 

Sakit Dokter 

Raden 

Soetijono Blora 

Wisnu 

Handy-

asmara 

Putra 

2013, RS 

Dokter 

Raden 

Soetijono 

Blora  

Penelitian 

observasi-

onal 

dengan 

studi 

kuantitatif 

Kadar 

“BOD” 

inlet dan 

kadar 

“BOD” 

outlet 

Ada 

perbedaan 

yang 

bermakna 

pada 

angka 

BOD di 

inlet  
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah fokus penelitian, waktu dan tempat, serta jenis penelitiannya. 

1. Fokus dalam penelitian ini adalah pengolahan limbah cair rumah sakit dengan 

sistem extended aeration. 

2. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. 

3. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit “X” Semarang yang dilakukan 

pada bulan Juni - Agustus 2015. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang Jawa Tengah. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni - Agustus 2015. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini meliputi bidang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya dalam 

bidang ilmu kesehatan lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Rumah Sakit 

3.1.1 Pengertian Rumah Sakit 

Menurut WHO (1957), pengertian rumah sakit dan peranannya adalah suatu 

bagian dari sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan yang memiliki fungsi 

untuk memberikan pelayanan kesehatan baik kuratif maupun preventif serta 

menyelenggarakan pelayanan rawat jalan untuk menjangkau keluarga dan 

lingkungan tempat tinggalnya. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi 

tenaga kesehatan dan pusat penelitian biososial (Adisasmito, 2009:2). 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah 

sakit, rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang 

sakit maupun orang sehat atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta 

memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan 

(Depkes RI, 2004). 

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan 

tenaga kesehatan dan penelitian tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga 

dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan akibat 

limbah baik padat, cair maupun gas yang dihasilkan sehingga perlu mengadakan 

upaya penyehatan lingkungan rumah sakit (Adisasmito, 2009:2). 
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3.1.2 Jenis-jenis Rumah Sakit 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

rumah sakit, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan 

pengelolaannya. 

3.1.2.1 Berdasarkan Jenis Pelayanan yang Diberikan 

Rumah sakit dikategorikan menjadi dua, yaitu rumah sakit umum dan rumah 

sakit khusus. 

3.1.2.2 Berdasarkan Pengelolaannya 

Rumah sakit dapat dibagi menjadi dua, yaitu rumah sakit publik dan rumah 

sakit privat. 

3.1.2.3 Berdasarkan Pendirian dan Penyelenggaraan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2014 rumah sakit dapat dibagi menjadi dua, yaitu rumah sakit pemerintah 

dan rumah sakit swasta. 

3.1.2.4 Berdasarkan Bentuknya 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 

2014 rumah sakit dapat dibagi menjadi tiga, yaitu rumah sakit menetap, rumah 

sakit bergerak dan rumah sakit lapangan. 

3.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit 

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan secara berjenjang dan fungsi 

rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan 

fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Menurut Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit 

umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan sebagai berikut : 

3.1.3.1 Klasifikasi Rumah Sakit Umum 

Rumah sakit umum dapat dibagi menjadi empat kelas, yaitu rumah sakit 

umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C dan rumah 

sakit umum kelas D. 

3.1.3.2 Klasifikasi Rumah Sakit Khusus 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2014 pasal 59, rumah sakit khusus meliputi rumah sakit khusus ibu dan 

anak, mata, otak, gigi dan mulut, kanker, jantung dan pembuluh darah, jiwa, 

infeksi, telinga hidung tenggorokan, bedah, ketergantungan obat dan ginjal. 

3.2 Limbah 

3.2.1 Pengertian Limbah  

Air limbah (wastewater) adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga 

dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan 

lainnya. Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran 

umum (Sugiharto, 2005:5). 

Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan 

pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi 

yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan dan perdagangan), 

sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan 

atau air hujan. Air tanah, air permukaan dan air hujan pada kondisi tertentu masuk 

sebagai komponen limbah cair, karena pada keadaan sistem saluran pengumpulan 
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limbah cair sudah rusak atau retak, air alam itu dapat menyatu dengan komponen 

limbah cair lainnya dan harus diperhitungkan upaya penanganannya (Soeparman 

dan Suparmin, 2002:12). 

Menurut Ehless dan Steel, air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari 

rumah tangga, industri dan tempat-tempat umum lainnya dan biasanya 

mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan bagi manusia serta 

mengganggu kelestarian lingkungan (Chandra, 2005:135). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 

menyatakan bahwa air limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang 

berwujud cair yang berasal dari rumah tangga (domestic) maupun industri 

(industry) (Asmadi dan Suharno, 2012:4). 

3.2.2 Sumber Limbah 

Sumber air limbah dapat berasal dari aktivitas manusia (human sources) dan 

aktivitas alam (natural sources) (Soeparman dan Suparmin, 2002:13). 

3.2.2.1 Aktivitas Manusia 

Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair sangat beragam, sesuai 

dengan jenis kebutuhan hidup manusia yang sangat beragam pula. Menurut 

Soeparman dan Suparmin, beberapa jenis aktivitas manusia yang menghasilkan 

limbah cair diantaranya : 

3.2.2.1.1 Aktivitas Bidang Rumah Tangga 

Contoh limbah cair yang dihasilkan antara lain dari mencuci pakaian, 

mencuci alat makan/minum, memasak makanan dan minuman, mandi, mengepel 
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lantai, mencuci kendaraan, penggunaan toilet dan sebagainya (Soeparman dan 

Suparmin, 2002:14). 

3.2.2.1.2 Aktivitas Bidang Perkantoran 

Contoh limbah cair yang dihasilkan antara lain dari aktivitas kantin yang 

menyediakan makanan dan minuman bagi pegawai, aktivitas penggunaan toilet, 

aktivitas pencucian peralatan dan sebagainya (Soeparman dan Suparmin, 

2002:14). 

3.2.2.1.3 Aktivitas Bidang Perdagangan 

Aktivitas bidang perdagangan mempunyai variasi yang sangat luas ditinjau 

dari berbagai aspek, yaitu jenis komoditas yang diperdagangkan, lingkup wilayah 

pemasaran, terpusat atau tersebar di berbagai lokasi, kemampuan permodalan, 

bentuk badan/organisasi, jenis kegiatan pengelompokan lokasi pelaksanaan 

kegiatan dan sebagainya. Contoh limbah cair yang dihasilkan antara lain dari 

aktivitas pengepelan lantai gedung, pencucian alat makan dan minum di restoran, 

penggunaan toilet, pencucian pakaian, pencucian kendaraan dan sebagainya 

(Soeparman dan Suparmin, 2002:14). 

3.2.2.1.4 Aktivitas Bidang Perindustrian 

Aktivitas bidang perindustrian juga sangat bervariasi yang dipengaruhi antara 

lain oleh faktor jenis bahan baku yang diolah/diproses, jenis barang atau bahan 

jadi yang dihasilkan, kapasitas produksi, teknik/jenis proses produksi yang 

diterapkan, kemampuan modal, jumlah karyawan serta kebijakan manajemen 

industri. Jenis aktivitas utama yang menghasilkan limbah cair dan sifat 

pencemaran yang potensial ditimbulkan dari empat belas jenis industri yang 
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termasuk dalam kategori kelompok prioritas pertama sebagaimana yang 

disebutkan oleh Clifton Potter et al. (Soeparman dan Suparmin, 2002:15). 

3.2.2.1.5 Aktivitas Bidang Pertanian 

Aktivitas bidang pertanian menghasilkan limbah cair karena digunakannya 

air untuk mengairi lahan pertanian. Secara alamiah dan dalam kondisi normal, 

limbah cair pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada 

lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer serta pestisida yang kadang-

kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada 

keseimbangan ekosistem air pada badan air penerima. Peristiwa pengayaan 

nutrien yang berlebihan pada badan air yang dikenal dengan istilah euthrofikasi 

merupakan salah satu akibat dari pencemaran limbah cair pertanian (Soeparman 

dan Suparmin, 2002:19). 

3.2.2.1.6 Aktivitas Bidang Pelayanan Jasa 

Aktivitas bidang pelayanan jasa dilaksanakan di berbagai jenis usaha yang 

mempunyai aktivitas yang sangat bervariasi misalnya rumah sakit, jasa angkut 

barang atau penumpang, usaha perbengkelan dan usaha perhotelan. Contoh 

limbah cair yang dihasilkan yaitu dari kegiatan pencucian peralatan kerja, 

pencucian alat makan dan minum, pembersihan bangunan gedung, pencucian 

kendaraan, pemeliharaan pertamanan, pencucian pakaian serta linen, 

penyiapan/pemasakan makanan dan minuman serta penggunaan toilet. 

Karakteristik limbah cair dari kegiatan perumahan, perkantoran, perdagangan dan 

pelayanan jasa secara umum mempunyai kesamaan. Limbah cair dari keempat 
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jenis kegiatan itu dimasukkan dalam kelompok limbah cair domestik (Soeparman 

dan Suparmin, 2002:19-20). 

3.2.2.2 Aktivitas Alam 

Hujan merupakan aktivitas alam yang menghasilkan limbah cair yang disebut 

air larian (storm water runoff). Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan 

merembes ke dalam tanah (± 30%) dan sebagian besar lainnya (± 70%) akan 

mengalir ke permukaan tanah menuju sungai, telaga atau tempat lain yang lebih 

rendah. Air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah akan menjadi air 

permukaan (surface water) yang dapat masuk ke saluran limbah cair rumah 

tangga (sanitary sewer) yang retak atau sambungannya kurang sempurna, sebagai 

air luapan (inflow). Air larian yang jumlahnnya berlebihan sebagai akibat dari 

hujan yang turun dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang lama dapat 

menyebabkan saluran air hujan (storm sewer) teraliri dalam jumlah yang melebihi 

kapasitas dan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Atas dasar itu, air hujan atau 

air larian perlu diperhitungkan dalam perencanaan sistem saluran limbah cair, agar 

dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan dari adanya air hujan, baik bagi 

lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat (Soeparman dan Suparmin, 

2002:20). 

3.2.3 Karakteristik Air Limbah 

Karakteristik air limbah dibedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu 

karakteristik fisik, kimia dan biologi. Semua karakteristik air limbah tersebut 

mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain (Asmadi 

dan Suharno, 2012:7). 
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3.2.3.1 Karakteristik Fisik 

Menurut Asmadi dan Suharno (2012:7), karakteristik limbah cair terkait 

dengan estetika karena sifat fisiknya yang mudah terlihat dan dapat diidentifikasi 

secara langsung. Karakteristik limbah cair meliputi : 

3.2.3.1.1 Padatan Total (Total Solid) 

Padatan total adalah padatan yang tersisa dari penguapan sampel limbah cair 

pada temperatur 103-105
o
C. Menurut Sugiharto (1987), bahan padat total terdiri 

dari bahan padat tak terlarut atau bahan padat terapung serta senyawa-senyawa 

yang terlarut dalam air (zat padat yang lolos filter kertas) dan bahan tersuspensi 

(zat yang tidak lolos saringan filter) (Asmadi dan Suharno, 2012:7). 

3.2.3.1.2 Bau 

Bau merupakan petunjuk adanya pembusukan air limbah. Penyebab adanya 

bau pada air limbah karena adanya bahan volatile, gas terlarut dan hasil sampling 

dari pembusukan bahan organik. Bau yang dihasilkan oleh air limbah pada 

umumnya berupa gas yang dihasilkan dari peruraian zat organik yang terkandung 

dalam air limbah, seperti hidrogen sulfida (H2S). Efek dari timbulnya bau antara 

lain, dalam konsentrasi rendah bagi kehidupan dapat menimbulkan gangguan 

psikologis yaitu stress. Menurut Tchobanoglous (1991), dalam paparan yang 

berkelanjutan dapat menyebabkan berkurangnya nafsu makan, rendahnya 

konsumsi air, melemahkan pernafasan, rasa mual dan muntah dan gangguan 

mental (Asmadi dan Suharno, 2012:7-8). 
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3.2.3.1.3 Temperatur 

Temperatur merupakan salah satu parameter yang penting dalam air. 

Temperatur pada air dapat menentukan besarnya kehadiran spesies biologi dan 

tingkat aktivitasnya. Pada temperatur yang rendah aktivitas biologi seperti 

pertumbuhan dan reproduksi akan menjadi lebih lambat. Sebaliknya jika suhu 

meningkat maka aktivitas biologi juga akan meningkat. Suhu air limbah biasanya 

lebih tinggi daripada air bersih. Suhu air limbah dipengaruhi oleh kondisi udara 

sekitarnya, air panas yang dibuang dari sisa pendingin mesin pada industri 

ataupun dari rumah tangga. Pengukuran suhu sangat penting karena kebanyakan 

instalasi pengolah air limbah meliputi pengolahan-pengolahan biologis yang 

tergantung pada suhu. Menurut Sugiharto (1987), suhu air limbah biasanya 

berkisar pada 13-24
o
C (Asmadi dan Suharno, 2012: 8-9). 

3.2.3.1.4 Kepadatan (Density) 

Menurut Tchobanoglous (1991), kepadatan limbah cair didefinisikan sebagai 

massa per volume. Densitas merupakan karakteristik penting dalam limbah cair 

karena dapat memberikan informasi tingkat densitas air limbah dalam bak 

sedimentasi maupun unit lain dalam instalasi pengolahan air limbah (Asmadi dan 

Suharno, 2012:9). 

3.2.3.1.5 Warna 

Air murni tidak berwarna tetapi seringkali diwarnai oleh bahan asing. Warna 

yang disebabkan oleh padatan terlarut yang masih ada setelah penghilangan 

partikel suspended disebut warna sejati. Karakteristik yang sangat mencolok pada 
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air limbah adalah berwarna yang umumnya disebabkan oleh zat organik dan algae 

(Asmadi dan Suharno, 2012:9). 

3.2.3.1.6 Kekeruhan 

Menurut Mahida (1981), kekeruhan pada dasarnya disebabkan oleh adanya 

koloid, zat organik, jasad renik, lumpur, tanah liat dan benda terapung yang tidak 

mengendap dengan segera. Kekeruhan yang ada dalam air buangan disebabkan 

oleh berbagai macam suspended solid yang ada (Asmadi dan Suharno, 2012:9). 

3.2.3.2 Karakteristik Kimia 

Karakteristik kimia air limbah meliputi senyawa organik dan senyawa 

anorganik. Senyawa organik adalah karbon yang dikombinasi dengan satu atau 

lebih elemen-elemen lain (O, N, P, H). Saat ini terdapat lebih dari dua juta jenis 

senyawa organik yang telah diketahui (Siregar, 2005:20). 

Menurut Tchobanoglous (1991), air limbah mengandung lebih kurang 75% 

suspended solid (SS) dari padatan yang dapat disaring dalam bentuk zat organik. 

Senyawa organik biasanya terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen serta nitrogen. 

Beberapa bentuk senyawa organik dalam limbah antara lain protein, minyak dan 

lemak, karbohidrat, pestisida dan deterjen atau surfaktan (Asmadi dan Suharno, 

2012:10). 

Kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat merugikan 

lingkungan melalui berbagai cara. Bahan organik terlarut dapat menghabiskan 

oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap 

pada penyediaan air bersih. Selain itu, akan lebih berbahaya apabila bahan 

tersebut merupakan bahan beracun (Sugiharto, 2005:23). 
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Menurut Sugiharto (2005:30), beberapa komponen anorganik dari air limbah 

dan air alami adalah sangat penting untuk peningkatan dan pengawasan kualitas 

air minum. Jumlah kandungan bahan anorganik meningkat sejalan dan 

dipengaruhi oleh formasi geologis dari asal air atau limbah berasal. Beberapa 

parameter limbah cair yang tergolong dalam zat anorganik antara lain pH, 

alkalinitas, logam dan gas. 

Senyawa anorganik terdiri atas semua kombinasi elemen yang bukan tersusun 

dari karbon organik. Karbon anorganik dalam air limbah pada umumnya terdiri 

atas sand, grit dan mineral-mineral, baik suspended maupun dissolved. Misalnya : 

klorida, ion hidrogen, nitrogen, fosfor, logam berat dan asam. Elemen-elemen 

yang terdapat dalam jumlah berlebihan akan bersifat toksik dan menghalangi 

proses-proses biologis. Gas yang terdapat dalam air limbah biasanya terdiri atas 

oksigen, nitrogen, karbondioksida, hidrogen sulfida, amonia dan metana (Siregar, 

2005:20-21). 

Air limbah biasanya bercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari 

air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. Saat keluar dari sumber, air 

limbah bersifat basa. Namun, air limbah yang sudah lama atau membusuk akan 

bersifat asam karena kandungan bahan organiknya telah mengalami proses 

dekomposisi yang dapat menimbulkan bau tidak menyenangkan (Chandra, 

2005:136-137). 

3.2.3.3 Karakteristik Biologi 

Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang sangat bervariasi hampir dalam 

semua bentuk air limbah, biasanya dengan konsentrasi 10
5
-10

8 
organisme/ml. 
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Kebanyakan merupakan sel tunggal yang bebas ataupun berkelompok dan mampu 

melakukan proses-proses kehidupan (Siregar, 2005:21). 

Keberadaan bakteri dalam unit pengolahan air limbah merupakan kunci 

efisiensi proses biologis. Bakteri juga berperan penting untuk mengevaluasi 

kualitas air (Siregar, 2005:21). 

Menurut Qasyim (1985) menyatakan bahwa air limbah biasanya mengandung 

mikroorganisme yang memiliki peranan penting dalam pengolahan air limbah 

secara biologi, tetapi ada juga mikroorganisme yang membahayakan bagi 

kehidupan. Mikroorganisme tersebut antara lain bakteri, jamur, protozoa dan alga 

(Asmadi dan Suharno, 2012:13). 

3.2.3.3.1 Bakteri 

Bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal dan biasanya tidak 

berwarna. Memiliki berbagai bentuk seperti batang, bulat dan spiral. Bakteria 

Escherichia coli merupakan bakteri yang dapat dijadikan indikator polusi buangan 

manusia (Asmadi dan Suharno, 2012:13). 

3.2.3.3.2 Jamur 

Jamur sangat penting dalam penjernihan air seperti halnya dengan bakteri, 

mereka menggunakan partikel organik terlarut. Jamur tidak melaksanakan 

fotosintesis dan dapat tumbuh pada daerah lembap dengan pH yang rendah 

(Sugiharto, 2005:37). 

3.2.3.3.3 Protozoa 

Protozoa adalah sekelompok binatang sebagaimana halnya dengan kelompok 

protista dan dijumpai pada air permukaan dan air tanah. Mereka memiliki ukuran 
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lebih besar dibandingkan dengan bakteri. Mereka memakan buangan koloid, 

bakteri dan binatang kecil lainnya (Sugiharto, 2005:38). 

3.2.3.3.4 Alga 

Alga dapat memberikan gangguan pada air, seperti timbulnya bau dan rasa 

yang tidak kita inginkan (Asmadi dan Suharno, 2012:13). 

3.3 Limbah Cair Rumah Sakit 

3.3.1 Pengertian Limbah Cair Rumah Sakit 

Air limbah adalah seluruh air buangan yang berasal dari proses kegiatan 

sarana pelayanan kesehatan yang meliputi air limbah domestik (air buangan 

kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian), air limbah klinis (air limbah 

yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit, misalnya air bekas cucian luka, 

cucian darah dll), air limbah laboratorium dan lainnya (Depkes, 2009:3). 

Limbah cair rumah sakit adalah semua air buangan termasuk tinja yang 

berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung 

mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif berbahaya bagi kesehatan 

(Depkes, 2009:4). 

Limbah layanan kesehatan mencakup semua hasil buangan yang berasal dari 

instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium. Selain itu, limbah 

layanan kesehatan juga mencakup limbah yang berasal dari sumber-sumber kecil 

atau menyebar misalnya limbah hasil perawatan yang dilakukan di rumah (Pruss, 

A., dkk, 2005:3). 

Sekitar 75-90% limbah yang berasal dari instalasi kesehatan merupakan 

limbah yang tidak mengandung risiko atau limbah umum dan menyerupai limbah 
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rumah tangga. Limbah tersebut kebanyakan berasal dari aktivitas administratif 

dan keseharian instalasi, di samping limbah yang dihasilkan selama pemeliharaan 

bangunan instalasi tersebut. Sisanya yang 10-25% merupakan limbah yang 

dipandang berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai jenis dampak kesehatan 

(Pruss A., dkk, 2005:3). 

3.3.2 Sumber Limbah Cair Rumah Sakit 

Sumber limbah cair rumah sakit adalah unit atau bangunan di rumah sakit 

yang dalam aktivitasnya menghasilkan limbah berbentuk cair (Depkes RI, 2009:3-

4). Adapun sumber-sumber yang menghasilkan limbah antara lain : 

1. Unit pelayanan medis, seperti rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, rawat 

intensif, haemodialisa, bedah sentral dan rawat isolasi. 

2. Unit penunjang pelayanan medis, seperti laboratorium, radiologi, farmasi, 

sterilisasi dan kamar jenazah. 

3. Unit penunjang pelayanan non medis, seperti logistik, cuci (laundry), rekam 

medis, fasilitas umum (masjid/mushola dan kantin), 

kesekretariatan/administrasi, dapur/gizi. 

3.3.3 Karakteristik Limbah Cair Rumah Sakit 

Menurut Pruss, A., dkk (2005:11-12), berbagai unit di dalam rumah sakit 

akan menghasilkan limbah yang karakteristiknya sebagai berikut : 

1. Bangsal rawat inap: sebagian besar berupa limbah infeksius seperti pembalut, 

penutup luka, plaster luka, sarung tangan, peralatan medis disposable, jarum 

hipodermik dan perlengkapan infus bekas, cairan tubuh dan ekskreta, 

kemasan yang terkontaminasi dan remahan makanan. 
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2. Ruang operasi dan bangsal bedah: umumnya limbah anatomi seperti jaringan 

tubuh, organ, janin dan bagian tubuh lainnya, limbah infeksius yang lain dan 

peralatan bedah tajam. 

3. Unit layanan kesehatan lain: umumnya limbah umum dengan sebagian kecil 

limbah infeksius. 

4. Laboratorium: umumnya limbah patologi (termasuk beberapa bagian tubuh) 

dan sangat infeksius (potongan jaringan, kultur mikrobiologis, stok agens 

infeksius, bangkai hewan sakit, darah dan cairan tubuh yang lain) dan benda 

tajam serta beberapa limbah radioaktif dan kimia. 

5. Unit farmasi dan penyimpanan bahan kimia: sejumlah kecil limbah farmasi 

dan bahan kimia, terutama kemasan (yang hanya mengandung residu jika 

ruang penyimpanan dikelola dengan baik) dan sampah umum. 

6. Unit penunjang: sampah umum saja. 

3.3.4 Komposisi Limbah Cair Rumah Sakit 

Menurut Pruss A., dkk (2005:12), limbah layanan kesehatan dari berbagai 

sumber umumnya memiliki komposisi sebagai berikut : 

1. Layanan kesehatan yang dikelola oleh perawat: sebagian besar limbah 

infeksius dan banyak benda tajam. 

2. Praktik dokter: banyak limbah infeksius  dan sedikit benda tajam. 

3. Klinik dan dokter gigi: sebagian besar limbah infeksius dan benda tajam dan 

limbah yang mengandung logam berat berkadar tinggi. 

4. Asuhan kesehatan di rumah (misalnya dialisis, injeksi insulin): umumnya 

limbah infeksius dan benda tajam. 
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3.4 Parameter Kualitas Limbah Cair Rumah Sakit 

Menurut Okun dan Ponghis (1975), berbagai parameter kualitas limbah cair 

yang penting untuk diketahui adalah bahan padat tersuspensi (suspended solids), 

bahan padat terlarut (dissolved solids), kebutuhan oksigen biokimia (Biochemical 

Oxygen Demand/BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (Chemical Oxygen 

Demand/COD), organisme coliform, pH, oksigen terlarut (dissolved oxygen), 

kebutuhan klor (chlor demand), nutrien, logam berat (heavy metals) dan 

parameter lain (Soeparman dan Suparmin, 2002:25). 

3.4.1 Bahan Padat Tersuspensi (Suspended Solids) 

Bahan padat tersuspensi adalah bahan padat yang dihilangkan pada 

penyaringan (filtration) melalui media standar halus dengan diameter satu mikron. 

Kandungan bahan padat tersuspensi penting dalam perencanaan dan pembuangan, 

sebab menentukan persyaratan bangunan untuk penanganan lumpur, termasuk 

persyaratan untuk penghilangan air (dewatering) dan pengeringan (drying) lumpur 

untuk pembuangan akhir (Soeparman dan Suparmin, 2002:25). 

3.4.2 Bahan Padat Terlarut (Dissolved Solids) 

Bahan padat terlarut adalah bahan padat yang terdapat dalam filtrat yang 

diperoleh setelah penghilangan bahan padat tersuspensi. Bahan padat terlarut 

penting terutama apabila limbah cair akan digunakan kembali setelah pengolahan 

(Soeparman dan Suparmin, 2002:25). 

3.4.3 Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand/BOD) 

Kebutuhan oksigen biokimia adalah ukuran kandungan bahan organik dalam 

limbah cair. Kebutuhan oksigen biokimia ditentukan dengan mengukur jumlah 
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oksigen yang diserap oleh sampel limbah cair akibat adanya mikroorganisme 

selama satu periode waktu tertentu. BOD merupakan ukuran utama kekuatan 

limbah cair. BOD juga merupakan petunjuk dari pengaruh yang diperkirakan 

terjadi pada badan air penerima berkaitan dengan pengurangan kandungan 

oksigennya. (Soeparman dan Suparmin, 2002:26). 

3.4.4 Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/COD) 

COD juga merupakan parameter kekuatan limbah cair. COD merupakan 

ukuran persyaratan kebutuhan oksidasi sampel yang berada dalam kondisi 

tertentu, yang ditentukan dengan menggunakan suatu oksidan kimiawi. Indikator 

ini umumnya berguna pada limbah industri. Pada suatu sistem tertentu, terdapat 

hubungan antara COD dan BOD, tetapi bervariasi antara satu kota dengan kota 

lainnya (Soeparman dan Suparmin, 2002:27). 

3.4.5 Organisme Kloriform 

Organisme indikator ini meliputi Escherichia coli yang berasal dari saluran 

pencernaan makanan binatang berdarah panas. Adanya organisme koliform 

menunjukkan kemungkinan adanya patogen, baik virus ataupun bakteri 

(Soeparman dan Suparmin, 2002:27). 

3.4.6 pH 

pH limbah cair adalah ukuran keasaman (acidity) atau kebasaan (alkalinity) 

limbah cair. pH menunjukkan perlu atau tidaknya pengolahan pendahuluan 

(pretreatment) untuk mencegah terjadinya gangguan pada proses pengolahan 

limbah cair secara konvensional. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pH limbah 

cair domestik adalah mendekati netral (Soeparman dan Suparmin, 2002:27). 
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3.4.7 Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO) 

DO penting dalam pengoperasian sistem saluran pembuangan maupun 

bangunan pengolahan limbah cair. Tujuan pengelolaan limbah cair sebelum diolah 

adalah memelihara kandungan oksigen yang terlarut dan cukup untuk mencegah 

terjadinya kondisi anaerobik (Soeparman dan Suparmin, 2002:27). 

3.4.8 Kebutuhan Klor (Chlorine Demand) 

Pendesinfeksian terhadap efluen limbah cair yang diolah diperlukan angka 

kebutuhan klor yang merupakan parameter kualitas yang penting. Angka tersebut 

merupakan fungsi dari kekuatan limbah. Semakin tinggi derajat pengolahan, 

semakin kecil angka kebutuhan klor dari efluen tersebut (Soeparman dan 

Suparmin, 2002:28). 

3.4.9 Nutrien 

Limbah cair mengandung nutrien (misal : nitrogen dan fosfor) dalam 

konsentrasi yang bermakna berupa zat pembangunan bagi organisme hidup. 

Ketika limbah cair akan dibuang ke badan air yang relatif bersih, seperti danau 

atau muara sungai, nutrien itu dapat menyuburkan air sampai tingkat tertentu. 

Namun, jika merangsang pertumbuhan algae secara berlebihan, air penerima dapat 

dirusak oleh pengayaan itu yang disebut eutrofikasi (Soeparman dan Suparmin, 

2002:28). 

3.4.10 Logam Berat 

Bila industri membuang limbah cair ke sistem saluran limbah cair 

(sewerage), banyak logam berat yang masuk ke dalam sistem dan mengganggu 

proses pengolahan atau kualitas air penerima. Tembaga yang berakumulasi dalam 
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tangki penguraian lumpur dan mengganggu proses penguraian itu (Soeparman dan 

Suparmin, 2002:28). 

3.4.11 Parameter Lain 

Lemak yang terlalu banyak dapat menyebabkan kesulitan besar dalam 

pengelolaan limbah cair. Kesulitan timbul terutama bila limbah cair itu atau 

lumpurnya akan digunakan kembali. Deterjen dapat juga menimbulkan masalah, 

terutama bila limbah cair dimasukkan ke dalam aliran yang bergelombang 

(turbulent) sehingga busa menjadi berbau (Soeparman dan Suparmin, 2002:28). 

3.5 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit 

Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang 

ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan 

tertentu (Depkes RI, 2009). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi kegiatan 

fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan : 

1. Kemampuan teknologi pengolahan air limbah yang umum digunakan; 

2. Daya tampung lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatan untuk 

memperoleh konsentrasi dan/atau beban pencemaran paling tinggi. 

Tabel 2.1 Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang Melakukan Pengolahan Limbah Domestik 

Parameter 
Konsentrasi Paling Tinggi 

Nilai Satuan 

(1) (2) (3) 

Fisika 

Suhu 38 
o
C 

Zat padat terlarut 2.000 mg/L 

Zat padat tersuspensi 200 mg/L 

Kimia   
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Lanjutan (Tabel 2.1) 

(1) (2) (3) 

pH 6-9 - 

BOD 50 mg/L 

COD 80 mg/L 

TSS 30 mg/L 

Minyak dan Lemak 

MBAS 

10 

10 

mg/L 

mg/L 

Amonia Nitrogen 10 mg/L 

Total Coliform 5.000 (MPN/100 ml) 

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Baku Mutu Air Limbah 

Selain Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Baku Mutu Air Limbah juga terdapat peraturan yang dapat dijadikan 

sebagai landasan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Baku Mutu Air Limbah yang parameternya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Rumah Sakit 

NO. PARAMETER SATUAN 
KADAR 

MAKSIMUM 

I FISIKA   

1. Suhu 
o
C 30 

2. TSS mg/L 30 

II KIMIA   

1. pH - 6,0-9,0 

2. BOD5 mg/L 30 

3. COD mg/L 80 

4. NH3-N Bebas mg/L 0,1 

5. Phosphat (PO4-P) mg/L 2 

III MIKROBIOLOGI   

1. Kuman Golongan Coli MPN/100 ml 5.000 

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Baku Mutu Air Limbah 

 

2.6 Dampak Buruk Limbah Cair 

Sesuai dengan batasan dari air limbah yang merupakan benda sisa, maka 

sudah barang tentu bahwa air limbah merupakan benda yang sudah tidak 

dipergunakan lagi. Akan tetapi, tidak berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu 

dilakukan pengelolaan, karena apabila limbah ini tidak dikelola akan dapat 
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menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan 

yang ada (Sugiharto, 2005:41). 

2.6.1 Gangguan terhadap Kesehatan 

Air limbah sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia mengingat bahwa 

banyak penyakit yang dapat ditularkan melalui air limbah. Air limbah ini ada yang 

hanya berfungsi sebagai media pembawa saja seperti penyakit kolera, radang 

usus, hepatitis infektiosa, serta skhistosomiasis. Selain sebagai pembawa penyakit 

di dalam air limbah itu sendiri banyak terdapat bakteri patogen penyebab penyakit 

(Sugiharto, 2005:45). 

2.6.2 Gangguan terhadap Kehidupan Biotik 

Dengan banyaknya zat pencemar yang ada di dalam air limbah, maka akan 

menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut di dalam air limbah. 

Dengan demikian menyebabkan kehidupan di dalam air yang membutuhkan 

oksigen akan terganggu, dalam hal ini akan mengurangi perkembangannya. Selain 

kematian kehidupan di dalam air disebabkan karena kurangnya oksigen di dalam 

air dapat juga disebabkan karena adanya zat beracun yang berada di dalam air 

limbah tersebut. Selain matinya ikan dan bakteri-bakteri di dalam air juga dapat 

menimbulkan kerusakan pada tanaman atau tumbuhan air. Sebagai akibat matinya 

bakteri-bakteri, maka proses penjernihan sendiri yang seharusnya bisa terjadi pada 

air limbah menjadi terhambat. Sebagai akibat selanjutnya adalah air limbah akan 

sulit untuk diuraikan (Sugiharto, 2005:47). 
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2.6.3 Gangguan terhadap Keindahan 

Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang oleh perusahaan yang 

memproduksi bahan organik seperti tapioka, maka setiap hari akan dihasilkan air 

limbah yang berupa bahan organik dalam jumlah yang sangat besar. Ampas yang 

berasal dari pabrik ini perlu dilakukan pengendapan terlebih dahulu sebelum 

dibuang ke saluran air limbah, akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. 

Selama waktu tersebut maka air limbah mengalami proses pembusukan dari zat 

organik yang ada di dalamnya. Sebagai akibat selanjutnya adalah timbulnya bau 

hasil pengurangan dari zat organik yang sangat menusuk hidung (Sugiharto, 

2005:48). 

Di samping bau yang ditimbulkan, maka dengan menumpuknya ampas akan 

memerlukan tempat yang banyak dan mengganggu keindahan tempat di 

sekitarnya. Pembuangan yang sama akan dihasilkan juga oleh perusahaan yang 

menghasilkan minyak dan lemak, selain menimbulkan bau juga menyebabkan 

tempat di sekitarnya menjadi licin. Selain bau dan tumpukan ampas yang 

mengganggu, maka warna air limbah yang kotor akan menimbulkan gangguan 

pemandangan yang tidak kalah besarnya (Sugiharto, 2005:48-49). 

2.6.4 Gangguan terhadap Kerusakan Benda 

Apabila air limbah mengandung gas karbondioksida yang agresif, maka mau 

tidak mau akan mempercepat proses terjadinya karat pada benda yang terbuat dari 

besi serta bangunan air kotor lainnya. Dengan cepat rusaknya benda tersebut maka 

biaya pemeliharaannya akan semakin besar juga, yang berarti akan menimbulkan 

kerugian material. Selain karbondioksida agresif, maka tidak kalah pentingnya 
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apabila air limbah itu adalah air limbah yang berkadar pH rendah atau bersifat 

asam maupun pH tinggi yang bersifat basa. Melalui pH yang rendah maupun pH 

yang tinggi akan mengakibatkan timbulnya kerusakan pada benda-benda yang 

dilaluinya (Sugiharto, 2005:50-51). 

Lemak yang merupakan sebagian dari komponen air limbah mempunyai sifat 

menggumpal pada suhu normal, dan akan berubah menjadi cair apabila berada 

pada suhu yang lebih panas. Lemak yang berupa benda cair pada saat dibuang ke 

saluran air limbah akan menumpuk secara kumulatif pada saluran air limbah 

karena mengalami pendinginan dan lemak ini akan menempel pada dinding 

saluran air limbah yang pada akhirnya akan dapat menyumbat aliran air limbah. 

Selain penyumbatan akan dapat juga terjadi kerusakan pada tempat di mana lemak 

tersebut menempel yang bisa berakibat timbulnya kebocoran (Sugiharto, 

2005:51). 

2.7 Pengolahan Air Limbah 

Tujuan pengolahan air limbah adalah untuk memperbaiki kualitas air limbah, 

mengurangi BOD, COD dan partikel tercampur, menghilangkan bahan nutrisi dan 

komponen beracun, menghilangkan zat tersuspensi, mendekomposisi zat organik, 

menghilangkan mikroorganisme patogen (Asmadi dan Suharno, 2012:20). 

Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan 

bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah dilakukan dengan 

bantuan kolam stabilisasi (Asmadi dan Suharno, 2012:70). 

Pengolahan air limbah dengan bantuan peralatan biasanya dilakukan pada 

Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (Waste Water Treatment Plant/WWTP). 
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Di dalam IPAL, biasanya proses pengolahan dikelompokkan sebagai pengolahan 

pertama (primary treatment), pengolahan kedua (secondary treatment) dan 

pengolahan lanjutan (tertiary treatment) (Asmadi dan Suharno, 2012:70). 

Menurut tingkatan perlakuan proses pengolahan limbah dapat digolongkan 

menjadi enam tingkatan : 

2.7.1 Pengolahan Pendahuluan (Pre Treatment) 

Sebelum mengalami proses pengolahan perlu kiranya dilakukan 

pembersihan-pembersihan agar mempercepat dan memperlancar proses 

pengolahan selanjutnya. Adapun kegiatan tersebut berupa pengambilan benda 

terapung dan pengambilan benda yang mengendap seperti pasir (Sugiharto, 

2005:96). 

Pengolahan pendahuluan digunakan untuk memisahkan padatan kasar, 

mengurangi ukuran padatan, memisahkan minyak atau lemak, dan proses 

menyetarakan fluktuasi aliran limbah pada bak penampung. Unit yang terdapat 

dalam pengolahan pendahuluan adalah (Soeparman dan Suparmin, 2002:106) : 

1. Saringan (bar screen/bar racks) 

2. Pencacah (communitor) 

3. Bak penangkap pasir (grit chamber) 

4. Penangkap lemak dan minyak (skimmer dan grease trap) 

5. Bak penyetaraan (equalization basin) 

2.7.2 Pengolahan Pertama (Primary Treatment) 

Pengolahan pertama (primary treatment) bertujuan untuk memisahkan 

padatan dari air secara fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan melewatkan air 
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limbah melalui saringan (filter) dan atau bak sedimentasi (sedimentation tank) 

(Asmadi dan Suharno, 2012:71). 

Kalau di dalam pengolahan pendahuluan bertujuan untuk mensortir kerikil, 

lumpur, menghilangkan zat padat, memisahkan lemak, maka pada pengolahan 

pertama bertujuan untuk menghilangkan zat padat tercampur melalui 

pengendapan atau pengapungan (Sugiharto, 2005:102). 

Primary treatment dilakukan dengan dua metode utama, yaitu pengolahan 

secara fisika dan pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia yaitu 

mengendapkan bahan padatan dengan penambahan bahan kimia. Pengolahan 

secara fisika dimungkinkan bila bahan kasar yang telah diolah dengan 

pengendapan atau pengapungan (Asmadi dan Suharno, 2012:71). 

2.7.2.1 Proses Pengendapan 

Pada proses pengendapan, partikel padat dibiarkan mengendap ke dasar 

tangki. Bahan kimia biasanya ditambahkan untuk menetralisasi dan meningkatkan 

kemampuan pengurangan padatan tersuspensi. Dalam unit ini, pengurangan BOD 

dapat mencapai 35 %, sedangkan SS (suspended solid) berkurang sampai 60 %. 

Pengurangan BOD dan padatan pada tahap awal ini selanjutnya akan membantu 

mengurangi beban pengolahan tahap kedua (secondary treatment) (Soeparman 

dan Suparmin, 2002:107). 

Apabila tujuan utama pengoperasian untuk menghasilkan hasil buangan ke 

sungai dengan sedikit partikel zat tercampur maka peralatan yang dipergunakan 

dikenal sebagai clarifier, sedangkan apabila penekanannya menghasilkan partikel 
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padat yang jernih maka dikenal dengan thickener. Kedua peralatan ini biasanya 

dipergunakan setelah air limbah melewati reaktor biologis (Sugiharto, 2005:103). 

2.7.2.2 Proses Pengapungan 

Untuk mengambil zat-zat yang tercampur selain dengan cara pengendapan 

dapat juga dipergunakan cara pengapungan dengan menggunakan gelembung gas 

guna meningkatkan daya apung campuran. Dengan adanya gas ini membuat 

larutan menjadi kecil sehingga campuran akan mengapung (Sugiharto, 2005:110). 

2.7.3 Pengolahan Kedua (Secondary Treatment) 

Pengolahan kedua umumnya mencakup proses biologis untuk mengurangi 

bahan-bahan organik melalui mikroorganisme yang ada di dalamnya. Pada proses 

ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah air limbah, tingkat 

kekotoran, jenis kotoran yang ada dan sebagainya (Sugiharto, 2005:113). 

Khusus untuk limbah domestik, tujuan utamanya adalah mengurangi bahan 

organik dan dalam banyak hal juga menghilangkan nutrisi seperti nitrogen dan 

fosfor. Proses penguraian bahan organik dilakukan oleh mikroorganisme secara 

aerobik atau anaerobik (Asmadi dan Suharno, 2012:74). 

Proses biologis yang dipilih didasarkan atas pertimbangan kuantitas limbah 

cair yang masuk unit pengolahan, kemampuan penguraian zat organik yang ada 

pada limbah tersebut (biodegradability of waste) serta tersedianya lahan. Pada unit 

ini diperkirakan terjadi pengurangan kandungan BOD dalam rentang 35 % - 95 % 

bergantung pada kapasitas unit pengolahnya. Pengolahan tahap kedua yang 

menggunakan high-rate treatment mampu menurunkan BOD dengan efisiensi 

berkisar 50 % - 80%. Unit yang biasa digunakan pada pengolahan tahap kedua 
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berupa saringan tetes (trickling filters), unit lumpur aktif dan kolam stabilisasi 

(Soeparman dan Suparmin, 2002:107). 

Pada proses penggunaan lumpur aktif, maka air limbah yang telah 

ditambahkan pada tangki aerasi dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah 

bakteri secara cepat agar proses biologis dalam menguraikan bahan organik 

berjalan lebih cepat (Asmadi dan Suharno, 2012:74). 

2.7.3.1 Proses Aerobik 

Dalam proses aerobik, penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dapat 

terjadi dengan kehadiran oksigen sebagai electron acceptor dalam air limbah. 

Proses aerobik biasanya dilakukan dengan bantuan lumpur aktif (activated 

sludge), yaitu lumpur yang banyak mengandung bakteri pengurai. Hasil akhir 

yang dominan dari proses ini bila konversi terjadi secara sempurna adalah karbon 

dioksida, uap air serta excess sludge. Lumpur aktif tersebut sering disebut dengan 

Mixed Liquor Suspended Solid (MLSS). Terdapat dua hal penting dalam proses 

ini, yakni proses pertumbuhan bakteri dan proses penambahan oksigen (Asmadi 

dan Suharno, 2012:74). 

2.7.3.2 Proses Anaerobik 

Dalam proses anaerobik, zat organik diuraikan tanpa kehadiran oksigen. 

Hasil akhir yang dominan dari proses anaerobik ialah biogas (campuran metan 

dan karbon dioksida), uap air serta sedikit excess sludge (Asmadi dan Suharno, 

2012:76). 
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2.7.4 Pengolahan Ketiga (Tertiary Treatment) 

Pengolahan ini adalah kelanjutan dari pengolahan-pengolahan terdahulu. 

Oleh karena itu, pengolahan jenis ini baru akan dipergunakan apabila pada 

pengolahan pertama dan kedua masih banyak terdapat zat tertentu yang masih 

berbahaya bagi masyarakat umum (Sugiharto, 2005:120). 

Beberapa standar efluen membutuhkan pengolahan tahap ketiga ataupun 

pengolahan lanjutan untuk menghilangkan kontaminan tertentu ataupun 

menyiapkan limbah cair tersebut untuk pemanfaatan kembali. Pengolahan pada 

tahap ini lebih difungsikan sebagai upaya peningkatan kualitas limbah cair dari 

pengolahan tahap kedua agar dapat dibuang ke badan air penerima dan 

penggunaan kembali efluen tersebut (Soeparman dan Suparmin, 2002:107). 

Pengolahan tahap ketiga, disamping masih dibutuhkan untuk menurunkan 

kandungan BOD, juga dimaksudkan untuk menghilangkan senyawa fosfor dengan 

bahan kimia sebagai koagulan, menghilangkan senyawa nitrogen melalui proses 

ammonia stripping menggunakan udara ataupun nitrifikasi-denitrifikasi dengan 

memanfaatkan reaktor biologis, menghilangkan sisa bahan organik dan senyawa 

penyebab warna melalui proses absorpsi menggunakan karbon aktif, 

menghilangkan padatan terlarut melalui proses pertukaran ion, osmosis balik 

maupun elektrodialisis (Soeparman dan Suparmin, 2002:107). 

2.7.5 Pembunuhan Kuman (Desinfection) 

Pembunuhan bakteri bertujuan untuk mengurangi atau membunuh 

mikroorganisme patogen yang ada di dalam air limbah. Mekanisme pembunuhan 



40 
 

 
 

sangat dipengaruhi oleh kondisi dari zat pembunuhnya dan mikroorganisme itu 

sendiri (Sugiharto, 2005:129). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan kimia bila akan 

dipergunakan sebagai bahan desinfeksi antara lain : 

1. Daya racun zat kimia tersebut. 

2. Waktu kontak yang diperlukan. 

3. Efektivitasnya. 

4. Rendahnya dosis. 

5. Tidak toksis terhadap manusia dan hewan. 

6. Tetap tahan terhadap air. 

7. Biaya murah untuk pemakaian yang bersifat masal. 

2.7.6 Pembuangan Lanjut (Ultimate Disposal) 

Dari setiap tahap pengolahan air limbah, maka hasilnya adalah berupa lumpur 

yang perlu diasakan pengolahan secara khusus agar lumpur tersebut dapat 

dimanfaatkan kembali untuk keperluan kehidupan. Untuk itu perlu kiranya 

terlebih dahulu mengenal sedikit tentang lumpur tersebut. 

Jumlah dan sifat lumpur air limbah sangat dipengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain: 

1. Jenis air limbah itu sendiri. 

2. Tipe/jenis pengolahan air limbah yang diterapkan. 

3. Metode pelaksanaan (Sugiharto, 2005:132). 
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2.8 Pengolahan Air Limbah Menurut Karakteristiknya 

Unit pengolahan air limbah pada umumnya terdiri atas kombinasi pengolahan 

fisika, kimia dan biologi. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk menghilangkan 

kandungan padatan tersuspensi, koloid dan bahan-bahan organik maupun 

anorganik yang terlarut (Siregar, 2005:24). 

2.8.1 Proses Pengolahan Fisika 

Proses pengolahan yang termasuk pengolahan fisika antara lain pengolahan 

dengan menggunakan screen, sieves dan filter, pemisahan dengan memanfaatkan 

gaya gravitasi (sedimentasi atau oil/water separator) serta flotasi, adsorpsi dan 

stripping (Siregar, 2005:24). 

Pemisahan padatan-padatan dari cairan atau air limbah merupakan tahapan 

pengolahan yang sangat penting untuk mengurangi beban dan mengembalikan 

bahan-bahan yang bermanfaat serta mengurangi risiko rusaknya peralatan akibat 

adanya kebuntuan (clogging) pada pipa, valve dan pompa. Proses ini juga 

mengurangi abrasivitas cairan terhadap pompa dan alat-alat ukur, yang dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap biaya operasi dan perawatan peralatan 

(Siregar, 2005:24-25). 

2.8.2 Proses Pengolahan Kimia 

Proses pengolahan yang dapat digolongkan pengolahan secara kimia adalah 

netralisasi, presipitasi, oksidasi, reduksi dan pertukaran ion (Siregar, 2005:24). 

Proses pengolahan kimia biasanya digunakan untuk netralisasi limbah asam 

maupun basa, memperbaiki proses pemisahan lumpur, memisahkan padatan yang 

tak terlarut, mengurangi konsentrasi minyak dan lemak, meningkatkan efisiensi 
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instalasi flotasi dan filtrasi serta mengoksidasi warna dan racun (Siregar, 

2005:43). 

Beberapa kelebihan proses pengolahan kimia antara lain dapat menangani 

hampir seluruh polutan anorganik, tidak terpengaruh oleh polutan yang beracun 

atau toksik dan tidak tergantung pada perubahan-perubahan konsentrasi. Namun, 

pengolahan kimia dapat meningkatkan jumlah garam pada effluent dan 

meningkatkan jumlah lumpur (Siregar, 2005:43). 

2.8.3 Proses Pengolahan Biologi 

Unit proses biologi adalah proses-proses pengolahan air limbah yang 

memanfaatkan aktivitas kehidupan mikroorganisme untuk memindahkan polutan. 

Proses-proses biokimia juga meliputi aktivitas alami dalam berbagai keadaan. 

Misalnya proses self purification yang terjadi di sungai-sungai. Sebagian besar air 

limbah, misalnya air limbah domestik, mengandung zat-zat organik sehingga 

proses biologi merupakan tahapan yang penting (Siregar, 2005:51). 

Pengolahan air limbah secara biologi bertujuan untuk membersihkan zat-zat 

organik atau mengubah bentuk (transformasi) zat-zat organik menjadi bentuk-

bentuk yang kurang berbahaya. Misalnya, proses nitrifikasi oleh senyawa-

senyawa nitrogen yang dioksidasi (Siregar, 2005:52). 

Proses pengolahan secara biologi juga bertujuan untuk menggunakan kembali 

zat-zat organik yang terdapat dalam air limbah. Hal ini dapat dilakukan secara 

langsung, misalnya dalam recovery gas metana, ataupun secara tidak langsung 

dengan menggunakan residu-residu yang berasal dari proses sehingga dapat 

digunakan untuk keperluan pertanian (Siregar, 2005:52). 
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Tujuan lain dari proses pengolahan secara biologi berkaitan dengan subproses 

biokimia. Tujuan masing-masing proses adalah menghilangkan atau 

membersihkan Carbonaeous Biochemical Oxygen Demand (CBOD), nitrifikasi, 

denitrifikasi, stabilisasi dan menghilangkan fosfor. Tujuan proses-proses tersebut 

dapat dicapai, jika proses diatur pada kondisi yang spesifik, antara lain meliputi 

waktu tinggal, konsentrasi oksigen atau perubahan kondisi-kondisi proses yang 

terkontrol seperti dalam kasus pembersihan fosfor (Siregar, 2005:54). 

Tujuan lebih lanjut tergantung pada media yang diolah. Pengolahan air 

limbah domestik pada umumnya bertujuan untuk membersihkan zat-zat organik, 

yang mula-mula diubah bentuknya menjadi lumpur, kemudian dibuang (Siregar, 

2005:54). 

2.9 Pengolahan Air Limbah Sistem Aerasi Berlanjut (Extended Aeration) 

Pengolahan air limbah biologis secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga 

yakni proses biologis dengan biakan tersuspensi (suspended culture), proses 

biologis dengan biakan melekat (attached culture) dan proses pengolahan dengan 

sistem lagoon atau kolam (Said, 2000:101). 

Proses biologis dengan biakan tersuspensi adalah sistem pengolahan dengan 

menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan 

yang ada di dalam air dan mikroorganisme yang digunakan atau dibiakkan secara 

tersuspensi di dalam suatu reaktor. Beberapa contoh proses pengolahan dengan 

sistem ini antara lain : proses lumpur aktif standar atau konvensional (standard 

activated sludge), step aeration, contact stabilization, extended aeration, 

oxidation ditch (kolam oksidasi sistem parit) dan lainnya (Said, 2000:101). 
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Menurut Tchobanoglous (2003), sistem extended aeration termasuk dalam 

proses pertumbuhan biomassa tersuspensi. Pada proses pertumbuhan biomassa 

tersuspensi, mikroorganisme bertanggungjawab atas kelangsungan jalannya 

proses dalam kondisi liquid dengan metode pengadukan atau pencampuran yang 

tepat. Biomassa yang ada dinamakan dengan lumpur aktif, karena adanya 

mikroorganisme aktif yang dikembalikan ke bak atau unit aerasi untuk 

melanjutkan biodegradasi zat organik yang masuk sebagai influen (Sumiyati, Sri 

dan Imaniar, 2007:40). 

Menurut Reynolds (1982), proses extended aeration mirip dengan proses 

konvensional plug-flow, hanya saja extended aeration beroperasi dalam fase 

respirasi endogenous pada kurva pertumbuhan, yang membutuhkan beban organik 

(organic loading) yang rendah dengan waktu aerasi yang lebih lama (Sumiyati, 

Sri dan Imaniar, 2007:40). 
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Gambar 2.1 Diagram Proses Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Extended 

Aeration 

Sumber : Depkes RI, 2009, Seri Sanitasi Lingkungan Pedoman Teknis Instalasi 

Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Aerobik Lumpur Aktif pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Cetakan Pertama, Jakarta : Depkes. 

 

Sistem pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif (activated sludge) 

salah satunya adalah dengan sistem aerasi berlanjut (extended aeration). Sistem 

ini hampir sama dengan sistem lumpur aktif konvensional, tetapi biomassa 

menetap lebih lama di dalam sistem (bak aerasi lebih besar). Jumlah BOD yang 

tersedia untuk mikroorganisme lebih sedikit, sehingga mikroorganisme 

menggunakan material selularnya sendiri sebagai bahan material organik untuk 

perbaikannya. Kelebihan lumpur yang dibuang telah distabilisasi. Bak sedimentasi 

atau pengendapan primer biasanya tidak dibutuhkan pada sistem ini (Sperling, 

2007:171). 

Pada sistem lumpur aktif konvensional (conventional activated sludge), rata-

rata waktu tinggal yang dibutuhkan oleh lumpur adalah antara 4-10 hari sehingga 

pembuangan biomassa berupa kelebihan lumpur (excess sludge) masih 

    3      

           

                2           5 
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Keterangan : 

1 = Blower Udara 4 = Bak Pengendap Akhir  7 = Sirkulasi Lumpur 

2 = Air Limbah  5 = Air Olahan 

3 = Bak Aerasi  6 = Buangan Lumpur  
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membutuhkan tahap stabilisasi pada pengolahan lumpur. Hal ini disebabkan oleh 

tingginya tingkat zat organik yang dapat terurai (biodegradable) di dalam 

komposisi selularnya (Sperling, 2007:204). 

Namun, apabila biomassa disimpan pada sistem untuk periode waktu yang 

lebih lama, dengan usia lumpur sekitar 18-30 hari (extended aeration) dan 

menerima beban BOD yang sama dengan sistem lumpur aktif konvensional, maka 

persediaan bahan makanan bagi mikroorganisme menjadi lebih sedikit. Oleh 

karena semakin lama usia lumpur, maka reaktor biasanya memiliki volume yang 

lebih besar dengan waktu tinggal liquid antara 16-24 jam. Oleh sebab itu, jumlah 

zat organik per satuan volume bak aerasi dan per satuan massa mikroba menjadi 

lebih sedikit. Akibatnya, mikroorganisme menggunakan material selularnya 

sendiri pada proses metabolisme untuk bertahan. Zat organik selular ini diubah 

menjadi karbondioksida dan air melalui proses respirasi. Hal ini terkait dengan 

proses stabilisasi (digesti) oleh biomassa yang terjadi di bak aerasi. Pada sistem 

lumpur aktif konvensional, proses stabilisasi dilakukan secara terpisah sedangkan 

pada sistem aerasi berlanjut (extended aeration) proses digesti sudah dilakukan 

secara bersamaan dengan proses stabilisasi di dalam reaktor (Sperling, 2007:205). 

Oleh karena proses stabilisasi terhadap kelebihan lumpur biologis tidak 

diperlukan lagi, maka generasi dari jenis lumpur lain di dalam sistem yang 

membutuhkan pengolahan lanjutan juga dihindari. Sehingga sistem aerasi 

berlanjut (extended aeration) biasanya tidak memiliki bak sedimentasi primer. 

Berikut ini diagram alir fase liquid pada sistem extended aeration (Gambar 2.2) : 
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Gambar 2.2 Diagram alir fase liquid pada sistem extended aeration 

 Sumber : Sperling, 2007, Biological Wastewater Treatment Series   Volume One 

Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal, London : IWA 

Publishing. 

 

Energi yang digunakan pada sistem aerasi berlanjut (extended aeration) tidak 

hanya digunakan untuk mengurangi penambahan BOD, tetapi juga untuk proses 

digesti aerobik lumpur di dalam reaktor. Pengurangan ketersediaan makanan dan 

proses asimilasi lengkap oleh biomassa menjadikan sistem aerasi berlanjut 

(extended aeration) ini salah satu proses pengolahan limbah yang paling efisien 

dalam pengurangan BOD (Sperling, 2007:205). 

Tabel 2.3 Tabel Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Sistem Aerasi Berlanjut 

(Extended Aeration) 

No. Keuntungan Kerugian 

(1) (2) (3) 

1. Sama dengan sistem lumpur aktif 

konvensional 

Efisiensi pengurangan koliform 

rendah 

2. Variasi dengan efisiensi penurunan 

BOD paling tinggi 

Biaya konstruksi dan operasional 

mahal 

3. Nitrifikasi yang konsisten Membutuhkan konsumsi energi 

yang paling banyak 

4. Pengoperasian lebih sederhana 

daripada sistem lumpur aktif  

Tingkat mekanisasi tinggi 

 

                         6 

 

 

 7                        8                                                                                   

              9 

Keterangan : 

1 = Screen   6 = Receiving Water Body 

2 = Grit Removal   7 = Solid Phase 

3 = Flow Measurement  8 = Solid Phase 

4 = Reactor   9 = Solid Phase (already stabilised) 

5 = Secondary Sedimentation Tank 

2 1 3 4 5 
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Lanjutan (Tabel 2.3) 

(1) (2) (3) 

 konvensional  

5. Produksi lumpur lebih sedikit 

daripada sistem lumpur aktif 

konvensional 

Pemadatan (Thickening) atau 

pengeringan (dewatering) dan 

pembuangan akhir lumpur 

dibutuhkan 

6. Proses digesti lumpur di dalam 

reaktor 

 

7. Resistensi tinggi terhadap variasi 

beban dan beban toksik  

 

8. Tidak terpengaruh oleh berbagai 

kondisi iklim 

 

Sumber : Sperling, 2007, Biological Wastewater Treatment Series   Volume One 

Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal, London : IWA 

Publishing. 

 

2.10 Aspek Perundangan, Peraturan dan Kebijakan 

2.10.1 Ketentuan Hukum 

Perundangan merupakan dasar untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah 

layanan kesehatan di negara manapun. Perundangan tersebut memberlakukan 

kontrol resmi dan mengizinkan badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk 

pengelolaan limbah layanan kesehatan biasanya Departemen Kesehatan untuk 

memberlakukan sanksi di dalam penerapannya. Departemen Lingkungan Hidup 

atau Badan Nasional perlindungan lingkungan juga dapat dilibatkan. Dengan 

demikian harus ada penunjukan pihak yang bertanggung jawab sebelum hukum 

diberlakukan (Pruss, A., dkk, 2005:33). 

Peraturan perundangan-undangan bersifat mengikat bagi seluruh aparat 

pemerintah maupun seluruh warga masyarakat untuk wajib ditaati dan 

dilaksanakan. Dalam peraturan perundang-undangan melekat sanksi yang harus 

diterapkan terhadap siapa saja, tanpa pandang bulu, yang menentang atau tidak 

mau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
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tersebut. Dalam hubungannya dengan upaya penanganan tinja dan limbah cair, 

peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maupun spesifik sangat 

diperlukan untuk mengikat semua warga Negara untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan penyehatan pembuangan tinja dan limbah 

cair (Soeparman dan Suparmin, 2002:143). 

Aturan perundangan harus dilengkapi dengan sebuah dokumen kebijakan dan 

petunjuk teknis yang dirancang untuk menerapkan peraturan tersebut. Paket 

hukum tersebut harus menerangkan dengan jelas aturan mengenai pengelolaan 

berbagai kategori limbah, pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pembuangan 

dan pemindahan limbah, tanggung jawab dan kebutuhan akan pelatihan. Di 

samping itu, kita juga perlu mempertimbangkan sumber daya dan sarana yang 

tersedia di negara yang dimaksud serta aspek budaya yang berkaitan dengan 

penanganan limbah (Pruss, A., 2009:34). 

Tabel 2.4 Peraturan Perundang-undangan yang Berhubungan dengan Upaya 

Penanganan Limbah Cair 

Jenis Peraturan Nomor Tentang 

(1) (2) (3) 

Undang-Undang RI 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Peraturan Pemerintah 

RI 

19 tahun 1999 Pengendalian Pencemaran dan 

atau Perusakan Laut 

Peraturan Pemerintah 

RI 

82 tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan dan 

Pengendalian Pencemaran Air 

Keputusan Menteri 

Kesehatan RI 

1204/Menkes/X/20

04 

Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit 

Peraturan Pemerintah 

RI 

27 tahun 2012 Izin Lingkungan 

Sumber : Soeparman dan Suparmin, 2002, Pembuangan Tinja dan Limbah Cair, 

Jakarta : EGC dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. 
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2.10.2 Dokumen Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan 

Dokumen kebijakan harus menguraikan rasional pembentukan peraturan 

berikut tujuan umum nasional dan langkah-langkah pokok yang sangat penting 

untuk mencapai tujuan tersebut (Pruss, A., dkk, 2005:35). 

Petunjuk teknis berkaitan dengan perundangan harus praktis dan dapat 

langsung diterapkan. Petunjuk itu harus mencakup spesifikasi berikut disertai 

dengan uraian yang jelas untuk memastikan bahwa praktik yang aman memang 

terpantau dan standar yang tepat dapat terpenuhi (Pruss, A., dkk, 2005:35). 

2.11 Aspek Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang 

sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus 

dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal 

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Fitriani, 2014:13). 

Menurut Cameron dan Cross (1976:1) menyebutkan bahwa Environmental 

Protection Agency (EPA) telah membuat panduan tentang kebutuhan tenaga agar 

diperoleh kinerja yang baik dalam pengoperasian instalasi pengolahan limbah 

cair. Panduan itu dapat disesuaikan berdasarkan besar kecilnya dan teknik yang 

digunakan dalam instalasi pengolahan (Soeparman dan Suparmin, 2002:133). 

2.11.1 Pengawas 

Seorang pengawas harus berpendidikan dalam bidangnya serta mampu 

menggunakan dasar perhitungan matematis dan geometris, mempunyai 

pengetahuan kimia dan fisika umum, memahami proses biologis dan biokimiawi, 
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mampu berkomunikasi secara tertulis maupun lisan, memahami keselamatan dan 

kesehatan kerja, mampu menganalisis dan mempresentasikan data (Soeparman 

dan Suparmin, 2002:135). 

2.11.2 Teknisi Laboratorium 

Pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang laboratorium serta 

berkemampuan matematika (Soeparman dan Suparmin, 2002:135). 

2.11.3 Operator 

Mendapatkan pelatihan atau pendidikan tentang dasar proses yang langsung 

dalam pengolahan limbah cair, termasuk pengetahuan tentang kimia dan biologi 

(Soeparman dan Suparmin, 2002:135). 

2.11.4 Tenaga Pemeliharaan 

Mampu dan menguasai perbaikan mekanis, elektris dan elektronik 

(Soeparman dan Suparmin, 2002:135). 

Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan limbah cair menuntut 

keterampilan khusus yang dapat diperoleh melalui pendidikan, praktik dan 

pengalaman (Soeparman dan Suparmin, 2002:135). 

2.12 Aspek Sarana dan Prasarana 

2.12.1 Sarana 

2.12.1.1 Bak Saringan (Screen Chamber) 

Di dalam proses pengolahan air limbah, screening (saringan) dilakikan pada 

tahap yang paling awal. Saringan untuk penggunaan umum (general purpose 

screen) dapat digunakan untuk memisahkan bermacam-macam benda padat yang 
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ada di dalam air limbah, misalnya kertas, plastik, kain, kayu dan benda dari metal 

serta lainnya (Depkes RI, 2009:53). 

2.12.1.2 Bak Pemisah Pasir (Grit Chamber) 

Berfungsi untuk memisahkan terlebih dahulu pasir, kerikil halus dan juga 

benda-benda lain misalnya kepingan logam, pecahan kaca, tulang dan lain-lain 

yang tidak dapat membusuk (Depkes RI, 2009:57). 

2.12.1.3 Penangkap (Interceptor) 

Air limbah yang keluar dari alat plumbing mungkin mengandung bahan-

bahan yang berbahaya yang dapat menyumbat atau mempersempit penampang 

pipa dan dapat mempengaruhi kemampuan IPAL. Untuk mencegah masuknya 

bahan-bahan tersebut ke dalam pipa perlu dipasang suatu penangkap (interceptor) 

(Depkes RI, 2009:62). 

2.12.1.4 Bak Ekualisasi (Equalizing Tank) 

Untuk proses pengolahan air limbah rumah sakit atau layanan kesehatan, 

jumlah air limbah maupun konsentrasi polutan organik sangat berfluktuasi. Hal ini 

dapat menyebabkan proses pengolahan air limbah dengan sistem lumpur aktif 

tidak dapat berjalan dengan sempurna. Untuk mengatasi hal tersebut yang paling 

mudah adalah dengan melengkapi unit bak ekualisasi (Depkes RI, 2009:64). 

2.12.1.5 Bak Pengendapan atau Sedimentasi (Sedimentation Tank) 

Sedimentasi adalah suatu unit operasi untuk menghlangkan materi 

tersuspensi atau flok kimia secara gravitasi. Proses sedimentasi pada pengolahan 

air limbah umumnya untuk menghilangkan padatan tersuspensi sebelum 

dilakukan proses pengolahan selanjutnya (Depkes RI, 2009:67). 



53 
 

 
 

2.12.1.6 Bak Aerasi (Aeration Tank) 

Di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem lumpur aktif, bak 

aerasi (aeration tank) merupakan unit utama. Di dalam bak aerasi dilengkapi 

dengan peralatan pemasok udara (Depkes RI, 2009:70). 

2.12.1.7 Peralatan Pemasok Udara 

Di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem lumpur aktif, harus 

dilengkapi dengan peralatan pemasok udara atau oksigen untuk proses aerasi di 

dalam bak aerasi. Sistem aerasi dapat dilakukan dengan menggunakan blower atau 

diffuser atau dengan sistem aerasi mekanik misalnya dengan aerator permukaan 

(Depkes RI, 2009:71). 

2.12.1.8 Bak Klorinasi (Chlorination Tank) 

Fungsi bak klorinasi untuk mengontakkan senyawa desinfektan dengan air 

limbah untuk membunuh mikroorganisme patogen di dalam air limbah. Senyawa 

desinfektan yang sering digunakan adalah senyawa klorin misalnya kalsium 

hipoklorit atau natrium hipoklorit (Depkes RI, 2009:76). 

2.12.1.9 Unit Pengeringan/Pengolahan Lumpur 

Pengeringan secara alamiah dilakukan dengan mengalirkan atau memompa 

lumpur endapan ke sebuah kolam pengering (drying bed), pengeringan lumpur 

dengan cara tekanan (pengepresan) dilakukan dengan mengalirkan lumpur 

diantara dua plat (belt) yang berperforasi dan proses pengeringan lumpur dengan 

gaya sentrifugal dengan menggunakan suatu alat yang disebut Screw Conveyor. 

Sedangkan pengeringan lumpur dengan pemanasan biasanya diterapkan pada 
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suatu pabrik yang mempunyai panas buang yang cukup tinggi, sehingga panas 

buang tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal (Depkes RI, 2009:78). 

2.12.2 Prasarana 

Menurut Soeparman dan Suparmin (2002:103), bangunan pelengkap 

diperlukan untuk memperlancar pengaliran serta membantu operasi dan 

pemeliharaan sehingga tidak ada penyumbatan. Bangunan pelengkap yang 

diperlukan, antara lain : 

2.12.2.1 Lubang Pemeriksa (Manhole) 

Lubang pemeriksa digunakan untuk memeriksa, memelihara dan 

memperbaiki saluran. 

2.12.2.2 Sifon 

Sifon adalah bagian instalasi saluran limbah cair yang diperlukan saat limbah 

cair harus melintasi sungai, lembah, jalan raya serta rel kereta api. 

2.12.2.3 Ventilasi Udara 

Ventilasi udara diperlukan untuk beberapa hal, yaitu untuk mencegah : 

1. Tertahannya gas dan udara hasil reaksi dalam air buangan yang 

membahayakan dan menimbulkan korosi. 

2. Terbentuknya sulfat yang dapat menimbulkan korosi. 

3. Timbulnya bau gas akibat pembusukan limbah cair. 

2.12.2.4 Bangunan Penggelontor 

Pada tempat tertentu, ketika kecepatan minimum dan tinggi renang pada 

saluran tidak terpenuhi dapat menimbulkan pengendapan, sehingga diperlukn 

penggelontoran.  
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2.12.2.5 Jaringan Pengumpul Air Limbah 

Unit ini berfungsi untuk mengumpulkan air limbah dari berbagai sumber. 

Pada dasarnya pengelolaan limbah cair rumah sakit disesuaikan dengan sumber 

serta karakteristik limbahnya (Depkes RI, 2009:48). 

2.12.2.6 Bak Kontrol 

Pada saluran pembuangan di halaman dipasang bak kontrol. Untuk pipa yang 

ditanam dalam tanah, bak kontrol yang lebih besar akan memudahkan pekerjaan 

pembersihan pipa. Penutup bak kontrol harus rapat agar tidak membocorkan gas 

dan bau dari dalam pipa pembuangan (Depkes RI, 2009:51). 

2.12.2.7 Bak Pengumpul Air Limbah 

Jika sumber limbah terpencar-pencar dan tidak memungkinkan untuk 

dialirkan secara gravitasi, maka pengumpulan air limbah dari sumber yang 

berdekatan dapat dikumpulkan terlebih dahulu ke dalam suatu bak pengumpul, 

selanjutnya dipompa ke bak pemisah minyak/lemak atau bak ekualisasi. Bak 

pengumpul dapat juga berfungsi untuk memisahkan pasir atau lemak serta kotoran 

padat yang dapat menyebabkan hambatan terhadap kinerja pompa (Depkes RI, 

2009:52).  

2.12.2.8 Pompa Air Limbah 

Ada dua tipe pompa yang sering digunakan untuk pengolahan air limbah 

yaitu tipe pompa celup/benam (submersible pump) dan pompa sentrifugal. Pompa 

celup/benam umumnya digunakan untuk mengalirkan air limbah dengan head 

yang tidak terlalu besar, sedangkan untuk head yang besar digunakan pompa 

sentrifugal (Depkes RI, 2009:66). 
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2.13 Efektivitas Pengolahan Air Limbah 

Efektivitas pengolahan merupakan tingkat pengurangan atau peningkatan 

konsentrasi parameter yang diperiksa sebelum dan sesudah pengolahan yang 

dinyatakan dalam nilai efisiensi dalam bentuk persentase (%) dengan rumus 

umum yang digunakan untuk menghitung efektivitas pengolahan menurut Metcalf 

& Eddy (1991), yaitu :  

Rumus : 

  
    

  
         

Keterangan : 

E = Efisiensi pengolahan air limbah (%) 

So = Konstanta inlet (mg/L) 

S = Konstanta outlet (mg/L 

Menurut Soeparman Suparmin (2002) dalam (Haqq, 2009:70), tingkat 

efisiensi IPAL dikelompokkan sebagai berikut : 

Sangat efisien   = x > 80 % 

Efisien   = 60 % < x ≤ 80 % 

Cukup efisien  = 40 % < x ≤ 60 % 

Kurang efisien  = 20 % < x ≤ 40 % 

Tidak efisien  = x ≤ 20 % 

Menurut Metcalf dan Eddy (1991), berdasarkan unit operasi dan unit 

pengolahan limbah, efisiensi pengolahan limbah cair dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2.5 Efisiensi Pengolahan Limbah Cair Berdasarkan Unit Operasi dan Unit 

Pengolah Limbah 

Jenis Unit 

Pengolahan 

Efisiensi (%) 

BOD COD TSS 

Primary treatment 30-40 30-40 50-65 

Chemical Prosesses 60-80 80-90 80-90 

Biological Prosesses    

1. Activated 

Sludge 

80-95 80-95 10-25 

2. Oxydation 

Ditch 

80-95 80-85 10-25 

3. Trickling  

Filter 

65-80 60-80 60-85 

4. RBC 80-85 80-85 80-85 

Sumber : Metcalf & Eddy (1991) 

Sedangkan, menurut Depkes RI (2009), dalam monitoring efisiensi kinerja air 

limbah data yang dibutuhkan adalah hasil analisis laboratorium air limbah influen 

dan efluen dengan perhitungan menggunakan satuan persen dan diterapkan untuk 

parameter BOD, COD, TSS dan Ammoniak. 

2.14 Evaluasi Pengolahan Air Limbah 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009:103) di dalam 

buku Pedoman Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Aerobik 

Lumpur Aktif menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem lumpur aktif dapat dilakukan terhadap 

sistem, kondisi dan fungsi peralatan. Beberapa pendekatan evaluasi yang 

dimaksud meliputi : 

1. Membandingkan kualitas air limbah dengan baku mutu air limbah. 

2. Membandingkan kondisi sistem IPAL dengan standar teknis/desain IPAL. 

3. Membandingkan kondisi dan fungsi peralatan IPAL dengan data teknis yang 

tercantum dalam manual alat. 
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4. Analisis kecenderungan atas fluktuasi debit, efisiensi, beban cemaran dan 

satuan produksi air limbah. 
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2.15 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Teori 

Sumber: (Depkes RI, 2009, Pedoman Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah 

dengan Sistem Aerobik Lumpur Aktif pada Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Cetakan Pertama, Pruss, A., dkk, 2005, Pengelolaan Aman 

Limbah Layanan Kesehatan, Soeparman dan Suparmin, 2002, 

Pembuangan Tinja dan Limbah Cair, Asmadi dan Suharno, 2012, 

Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah, Siregar, 2005, Instalasi 

Pengolahan Air Limbah, Sperling, 2007, Biological Wastewater 

Treatment Series  Volume One Wastewater Characteristics, Treatment 

and Disposal). 

5
6
 

Sumber Limbah  Cair 

Rumah Sakit 

 

Karakteristik 

Limbah Cair 

Proses 

Pengolahan  

Fisik Biologi Kimia 

Aerasi Berlanjut 

(Extended Aeration) 

Peran Serta RS : 

1. Aspek Peraturan, 

Perundangan dan 

Kebijakan 

2. Aspek Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

3. Aspek Sarana dan 

Prasarana 

Tahap Pengolahan 

1. Pre treatment 

2. Primary treatment 

3. Secondary 

treatment 

4. Tertiary treatment 

5. Desinfection 

6. Ultimate disposal 

Kualitas Limbah 

Cair 

Perda Prov. Jateng 

No. 5 Th. 2012 

tentang Baku Mutu 

Air Limbah 

Inlet Outlet 

Efektivitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pikir 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang dipilih adalah pengolahan limbah 

cair untuk mengetahui efektivitas sistem extended aeration di Rumah Sakit “X” 

Semarang. 

3.3 Jenis Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

Peran Serta RS : 

4. Aspek Peraturan, 

Perundangan dan 

Kebijakan 

5. Aspek Sumber 

Daya Manusia 

(SDM) 

6. Aspek Sarana dan 

Prasarana 

Sumber Limbah 

Cair Rumah Sakit 
Inlet Proses 

Pengolahan  
Outlet 

Efektivitas 

Kualitas Limbah 

Cair 

Perda Prov. Jateng 

No. 5 Th. 2012 

tentang Baku Mutu 

Air Limbah 
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perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2009:6). 

Menurut Arikunto (2009:234) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu 

variabel, gejala atau keadaan. 

Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan 

dengan kenyataan di lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun 

secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Hal itu disebabkan oleh 

beberapa hal. Pertama, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-

kenyataan jamak di lapangan. Kedua, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa 

yang akan berubah karena hal itu akan terjadi dalam interaksi antara peneliti 

dengan kenyataan. Ketiga, bermacam-macam sistem nilai yang terkait 

berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan (Moloeng, 2009:13). 

3.4 Sumber Informasi 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti terhadap sasaran (Budiarto, 2002:5). Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi peneliti di tempat penelitian 
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menggunakan lembar observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) 

dengan menggunakan panduan wawancara serta dokumentasi. 

Informan dalam penelitian ini adalah Pelaksana, Pengawas dan Supervisor 

Unit Sanitasi serta Facility Management and Safety (FMS) Division Manager 

Rumah Sakit “X” Semarang. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah pengumpulan data yang diinginkan diperoleh dari 

orang lain atau tempat lain dan bukan dilakukan oleh penelitian sendiri (Budiarto, 

2002:5). Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil rumah sakit, diagram 

alir pengolahan limbah cair, rekap debit limbah cair, form monitoring harian 

outlet limbah cair dan hasil pemeriksaan laboratorium outlet limbah cair Rumah 

Sakit “X” Semarang serta dokumen penunjang lainnya. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2009:101). 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika 

memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih 

dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak 

mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada 

di lapangan (Moloeng, 2009:9). Instrumen lainnya pada penelitian ini yaitu : 
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3.5.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai alat saat melakukan pengamatan 

langsung di lapangan. 

3.5.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan 

teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Afifuddin dan Saebani B.A., 

2012:132). Menurut Sugiyono (2012:239) supaya hasil wawancara terekam 

dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada 

sumber data maka diperlukan penggunaan alat bantu, yaitu: 

1. Buku catatan : berfungsi mencatat semua percakapan dengan sumber data. 

2. Alat perekam : berfungsi merekam semua percakapan. 

3. Kamera : berfungsi memotret peneliti ketika melakukan pembicaraan dengan 

sumber data. 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengambilan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang diperlukan (Sugiyono, 2012:224). Teknik pengambilan data dalam penelitian 

ini, yaitu: 

3.9.1 Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang untuk 

bertukar informasi dalam suatu topik tertentu, dilakukan untuk memperoleh 
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masalah yang harus diteliti atau untuk mengetahui hal-hal yang ingin diketahui 

lebih dalam (Sugiyono, 2012:231). Wawancara dapat dilakukan menggunakan 

pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Pedoman 

wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang 

harus dibahas juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut 

telah dibahas atau ditanyakan (Afifuddin dan Saebani B.A., 2012:131). 

3.9.2 Pengamatan (Observasi) 

Menurut Notoatmodjo (2010:131), pengamatan adalah suatu hasil perbuatan 

jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Dalam 

penelitian, pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yang antara lain 

meliputi melihat, mendengar dan mencatat sejumlah dan taraf aktivitas tertentu 

atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati saluran pembuangan limbah cair 

hingga menuju ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan lingkungan yang 

digunakan sebagai tempat penelitian berkaitan dengan kegiatan pengolahan 

limbah cair di Rumah Sakit “X” Semarang. 

3.9.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil 

penelitian akan lebih terpercaya bila didukung oleh dokumentasi (Sugiyono, 

2012:240). 

Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
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(Widyoko, 2012:50). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumentasi 

berupa unit IPAL Rumah Sakit “X” Semarang dan dokumen-dokumen lainnya 

dengan menggunakan kamera untuk mengambil gambar dan alat perekam untuk 

merekam suara pada saat wawancara. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 

3.7.1 Tahap Pra Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan pra lapangan, yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian atau proposal penelitian. 

2. Memilih lapangan penelitian, yaitu Rumah Sakit “X” Semarang. 

3. Mengurus perijinan kepada pihak yang berwewenang memberikan izin untuk 

mengadakan penelitian dan mengurus persyaratan lain yang diperlukan. 

4. Melakukan presentasi proposal penelitian di Rumah Sakit “X” Semarang. 

5. Melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit “X” Semarang berkaitan 

dengan jadwal pelaksanaan penelitian. 

6. Melakukan orientasi lapangan penelitian. 

7. Memilih dan memanfaatkan informan dari data Rumah Sakit “X” Semarang. 

8. Melakukan persiapan perlengkapan penelitian. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan pelaksanaan penelitian yaitu: 

1. Melakukan pengamatan atau observasi di lapangan penelitian, khususnya pada 

bagian IPAL di Rumah Sakit “X” Semarang. 

2. Melakukan wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan. 
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3. Mencatat, menganalisis singkat dan dokumentasi setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

3.7.3 Tahap Analisis Data 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan analisis data, yaitu: 

1. Mengelompokkan dan mengkaji hasil pengamatan atau observasi dan 

wawancara sesuai dengan jawaban responden penelitian. 

2. Membuat simpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. 

3.8 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori 

(Moloeng, 2009:330). 

Triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2012:241). Triangulasi sumber dalam 

penelitian ini, yaitu sumber yang berasal dari Pelaksana, Pengawas dan Supervisor 

Unit Sanitasi serta Facility Management and Safety (FMS) Division Manager 

Rumah Sakit “X” Semarang. 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 
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2012:241). Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moloeng, 

2009:280). 

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012:246) aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

teru menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam 

analisis data, yaitu: 

3.9.1 Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian 

ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk 

itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

3.9.2 Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
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singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya. Paling sering yang 

digunakan untuk menyajiakan data dalam penelitian kualitatif  adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

3.9.3 Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan dan 

verifikasi. Simpulan awal yang ditemukan masih sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Simpulan dapat berupa deskripsi atau 

gambar suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Rumah Sakit “X” merupakan salah satu rumah sakit umum swasta tipe B  

terbesar di Kota Semarang. Rumah Sakit “X” Semarang pada mulanya berwujud 

Poliklinik Tionghoa bernama Poliklinik Gang Gambiran, sebuah poliklinik yang 

berdiri pada tanggal 1 Desember 1925.Pada tahun 1951, rumah sakit tersebut 

berkembang dan diberi nama Rumah Sakit Tiong Hoa Ie Wan dengan jumlah 

tempat tidur saat itu sebanyak 50 buah. Rumah Sakit ini berganti nama menjadi 

Rumah Sakit “X” pada tanggal 12 Desember 1962. 

Pada tanggal 17 Februari 1997, Rumah Sakit “X” Semarang menjadi satu-

satunya rumah sakit di Jawa Tengah yang mendapatkan akreditasi penuh 

Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 2005 Rumah Sakit “X” Semarang juga 

telah mendapatkan akreditasi penuh tingkat lengkap untuk 16 pelayanan kesehatan 

oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan sertifikasi ISO 9001:2008 pada 

tanggal 29 April 2009. Pada tahun 2013, Rumah Sakit “X” Semarang telah 

mendapatkan akreditasi dengan standar Joint Commission International (JCI). 

Rumah Sakit “X” Semarang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Kota 

Semarang dengan luas bangunan sebesar ± 22.000 m
3
. Rumah sakit ini memiliki 

jumlah tempat tidur sebanyak 305 buah yang akan berkembang menjadi 400 buah 

dan total karyawan sebanyak 1.336 orang. Jenis pelayanan yang dimiliki oleh 

Rumah Sakit “X” Semarang diantaranya adalah pelayanan rawat inap dan rawat 

jalan, pelayanan penunjang lainnya, seperti laboratorium dan radiologi serta3 
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pusat layanan unggulan yaitu Cardiac Center, Neuro Center, dan Minimally 

Invasive Surgery. 

Pengambilan data dengan wawancara dan observasi dalam penelitian ini 

dilakukan selama 10 hari yaitu pada tanggal 16 Juni hingga 25 Juni 2015 di 

Rumah Sakit “X” Semarang. Proses penelitian di lapangan dimulai dari mengurus 

permohonan ijin penelitian pada bagian HRD Rumah Sakit “X” Semarang pada 

tanggal 19 Mei 2015, kemudian mempresentasikan rancangan atau proposal 

penelitian terlebih dahulu di hadapan FMS Division Manager yaitu Bapak Khoe 

Ju Tjay pada tanggal 8 Juni 2015. Selanjutnya, peneliti melakukan koordinasi 

dengan Supervisor Unit Sanitasi yaitu Bapak Nubertus Suharno, berkenaan 

dengan jadwal pelaksanaan penelitian dan karyawan yang akan menjadi informan 

dalam pengambilan data. 

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung saat jam kerja 

pada hari pertama, yaitu tanggal 16 Juni 2015 kepada pelaksana Sanitasi, Bapak 

Komari dan kepada pengawas Sanitasi, Bapak Marji pada hari kedua yaitu tanggal 

17 Juni 2015 di ruang Sanitasi. Pengambilan dokumentasi IPAL dilakukan oleh 

peneliti secara langsung di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit 

“X” Semarang dengan didampingi oleh pelaksana Sanitasi pada tanggal 18 Juni 

2015. Pengamatan atau observasi dan pengambilan dokumentasi terhadap data 

penunjang lainnya dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya, 

proses wawancara dilakukan oleh peneliti kepada Supervisor Sanitasi, Bapak 

Nubertus Suharno pada tanggal 20 Juni 2015 dan kepada FMS Division Manager, 

Bapak Khoe Tju Jay pada tanggal 25 Juni 2015 saat jam istirahat. 



71 
 

 
 

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan uji laboratorium terhadap inlet 

limbah cair Rumah Sakit “X” Semarang. Peneliti melakukan koordinasi dengan 

Supervisor Sanitasi berkenaan dengan penentuan titik sampling dan kerjasama 

dengan pihak Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) PT. Cito 

Diagnostika Utama berkaitan dengan pengambilan sampel inlet limbah cair. 

Pengambilan sampel dilakukan di satu titik yaitu bak ekualisasi pada tanggal 08 

Agustus 2015 pukul 10.00 WIB oleh petugas Labkesmas PT. Cito Diagnostika 

Utama dengan didampingi oleh Supervisor Sanitasi, yaitu Bapak Nubertus 

Suharno. Sedangkan, hasil uji laboratorium inlet diperoleh pada tanggal 24 

Agustus 2015. Selain itu, pengambilan data sekunder terkait lainnya seperti profil 

rumah sakit dan hasil uji laboratorium outlet bulan Agustus diperoleh hingga 

tanggal 31 Agustus 2015. 

4.2 Profil Unit Sanitasi dan Linen Rumah Sakit “X” Semarang 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit “X” Semarang 

memiliki unit penunjang, salah satu diantaranya adalah Unit Sanitasi dan Linen. 

Salah satu pelayanan dari Unit Sanitasi dan Linen yaitu pengelolaan dan 

monitoring limbah cair. Pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit “X” Semarang 

menggunakan suatu sistem pengolahan limbah domestik yaitu “Extended Aeration 

with Fill Media” atau disebut juga “Contact Aeration” dengan kapasitas sebesar 

500 m
3 

yang mulai beroperasi sejak bulan Oktober 2014. Saat ini, IPAL tersebut 

masih menjadi kepemilikan serta tanggung jawab dari pihak atau vendor yang 

bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit “X” Semarang yaitu PT. Fransa Ritirta.  
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Unit Sanitasi dan Linen ini dipimpin dan diawasi oleh seorang Facility 

Management and Safety (FMS) Division Manager yang dibawahi langsung oleh 

Kepala Bagian/Supervisor Unit Sanitasi dan Linen. Adapun staf yang bertugas 

sejumlah dua orang staf yang terdiri dari satu orang pengawas/petugas pratama 

dan satu orang pelaksana Sanitasi yang sekaligus menangani IPAL secara 

langsung/operator IPAL. 



 
 

 
 

4.3 Diagram Alur Pengolahan Limbah Cair RS “X” Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alur Pengolahan Limbah Cair RS “X” Semarang

7
3
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4.4 Hasil Penelitian 

4.4.1 Karakteristik Informan 

Dalam penelitian ini, informan utama adalah pelaksana Sanitasi Rumah Sakit 

“X” Semarang. Selain informan utama juga terdapat informan tim ahli dalam 

penelitian ini, yaitu pengawas Sanitasi, Supervisor Unit Sanitasi dan FMS 

Division Manager di Rumah Sakit “X” Semarang. Karakteristik masing-masing 

informan seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 Karakteristik Informan 

Informan Jabatan Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 

Masa 

Kerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
FMS Division 

Manager 
47 L S1 2 

2 
Supervisor Unit 

Sanitasi 
39 L D3 14 

3 Pengawas Sanitasi 49 L SMA 31 

4 Pelaksana Sanitasi 39 L SMA 12 

Sumber : Data primer, 2015 

4.4.2 Pengolahan Limbah Cair di Rumah Sakit “X” Semarang 

4.4.2.1 Sumber Limbah Cair 

Berasal darimana sajakah sumber limbah cair RS Telogorejo? 

 

 

 

 

 

 

 

“dari kamar mandi, pantry atau dapur masuk ke sampit pengumpul 

sementara terus ke sistem pengolahan utama…sampit OPD juga dari kamar 

mandi, pantry, RO juga ada…limbah dikumpulkan ke bak kontrol 

disentralkan ke sampit lalu didistribusikan ke IPAL. Cara pengalirannya 

secara elevasi gravitasi menuju ke sampit sedangkan sampit ke IPAL melalui 

pompa…” 

Informan 4 
“dari seluruh unit perawatan itu dari rawat inap, rawat jalan, pokoknya 

semua aktifitas rumah sakit termasuk laundry, dapur trus ada yang dari 

laborat itu masuk ke bak kontrol dialirkan menuju ke sampit…dimana ada 2 

yaitu sampit koperasi dan sampit OPD lalu ke IPAL…” 

Informan 3 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut, sumber 

limbah cair yang dihasilkan yaitu berasal dari setiap gedung perawatan baik rawat 

jalan maupun rawat inap, kegiatan perkantoran, laboratorium, laundry dan dapur. 

Sebelum limbah cair masuk ke IPAL, limbah cair yang dihasilkan tersebut masuk 

ke bak-bak kontrol terlebih dahulu lalu dialirkan secara elevasi gravitasi menuju 

ke pengumpul sementara atau sampit lalu dipompa menuju ke IPAL. Sesuai 

dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, belum ada flow meter untuk 

inlet, terdapat enam buah bak kontrol di bagian belakang Unit Gizi atau dapur dan 

dua bak pengumpul sementara atau sampit yang terletak di bagian belakang 

koperasi dan OPD. Semua bak-bak penampung tersebut tertutup rapat, mudah 

dibuka, terbuat dari bahan yang kuat dari cor beton dan  kedap air serta masih 

berfungsi dengan baik. 

Limbah cair yang dihasilkan di Rumah Sakit “X” Semarang diolah di IPAL, 

kecuali air hujan yang memiliki saluran pembuangan tersendiri dengan 

menggunakan ssistem saluran tertutup. Air hujan ini dialirkan langsung ke saluran 

pembuangan limbah perkotaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh informan sebagai berikut : 

Apakah semua limbah cair yang dihasilkan tersebut akan diolah di IPAL? 

 

 

 

 

 

 

“Limbahnya itu masuk ke IPAL, kecuali air hujan..” 

Informan 4 

“iya, kalau air hujan langsung dibuang ke saluran kota... menyerahkan penuh 

dari pihak kontraktor ke rumah sakit karena sistem yang belum sempurna, 

kolam indikator belum ada seperti flow meter untuk inletnya belum ada 

karena susah untuk mencari flow meter karena disitu masih ada kotoran2 

sehingga kalau dipasang sekarang mudah tersumbat…” 

Informan 3 
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4.4.2.2 Proses Pengolahan Limbah Cair 

Jelaskan proses/alur pengolahan limbah cair dan fungsi masing-masing 

unit pengolah limbah cair dengan sistem extended aeration! 

4.4.2.2.1 Grit Chamber dan Automatic Screen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grit Chamber     Gambar 4.3 Automatic Screen 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, limbah cair dari bak 

penampung atau sampit langsung dialirkan menuju ke grit chamber dan automatic 

screen yang berfungsi sebagai penyaring partikel-partikel atau padatan yang 

masih terbawa di dalam limbah cair. 

4.4.2.2.2 Grease trap 

 

 

 

“…limbah mengalir secara elevasi dari bak kontrol menuju ke tiga buah 

grease trap memanjang untuk pemisahan minyak dan lemak, nah lemak yang 

ada di grease trap akan diangkat dan dibuang ke TPS setiap seminggu dua 

kali oleh petugas… 

Informan 4 

Limbah yang ditampung di dua sampit besar (sampit koperasi dan OPD) 

masuk ke dua buah grit chamber untuk pemisahan padatan-padatan…” 

Informan 4 

“dari sampit ada yang masuk ke grease trap dan ada yang ke grit chamber… 

sedangkan yang masuk ke grit chamber itu supaya menghilangkan partikel 

atau padatan-padatan…” 

Informan 3 
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Sedangkan, limbah cair yang berasal dari dapur akan masuk sistem 

pengolahan IPAL dimana disana terdapat tiga buah grease trap memanjang untuk 

dilakukan pemisahan kembali sehingga limbah cair benar-benar terpisah dari 

minyak dan lemak. Minyak dan lemak yang sudah terapung dan terpisah tersebut 

selanjutnya akan dibuang oleh petugas ke TPS setiap dua kali dalam seminggu. 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grease Trap 

 

4.4.2.2.3 Equalization Tank 

 

 

 

 

 

Selanjutnya limbah cair yang telah melalui grease trap, grit chamber dan 

automatic screen akan masuk secara overflow ke dalam tiga bak ekualisasi yang 

dilengkapi dengan equalizing pump dan air seal diffuser untuk aerasi. 

“dari sampit ada yang masuk ke grease trap dan ada yang ke grit 

chamber…grease trap itu tujuannya untuk memisahkan lemak, sehingga 

lemak tidak tercampur di dalam sistem selanjutnya karena tidak 

memungkinkan apabila sistem tersebut mengandung lemak, makanya nanti 

akan dibuang ke TPS setiap minggu dua kali… 

Informan 3 

“…selanjutnya akan masuk ke bak ekualisasi yang jumlahnya ada tiga bak 

untuk proses aerasi…limbah tersebut nantinya akan bertemu di bak ekualisasi 

1…” 

Informan 4 

“…setelah dari grit chamber dan grease trap akan masuk ke bak ekualisasi 

yang disana akan terjadi aerasi dengan tujuan untuk menambah oksigen 

disana dan mengurangi bau…” 

Informan 3 
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Gambar 4.5 Equalization Tank 

4.4.2.2.4 Anoxic Tank 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Anoxic Tank 

 

 

 

Dari bak ekualisasi, limbah akan dipompa melalui flow control box yang 

berfungsi untuk mengatur aliran limbah yang masuk menuju ke bak anoxic. Di 

dalam bak anoxic terjadi proses penguraian limbah oleh mikroba secara 

anaerobik. 

4.4.2.2.5 Aeration Tank 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Aeration Tank 

“…di dalam anoxic terjadi proses anaerobik…” 

Informan 4 

“…nah dari anoxic baru ke kontak aerasi…” 

Informan 3 
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Selanjutnya air limbah secara overflow mengalir ke bak aerasi yang di 

dalamnya terdapat fine bubble diffuser yang berfungsi sebagai distributor oksigen 

dari blower. Di dalam bak aerasi tersebut, dimasukkan Fill Media atau Media Bio 

Film untuk pertumbuhan dan melekatnya bakteri aerob pengurai limbah.  

4.4.2.2.6 Sedimentation Tank 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Sedimentation Tank 

 

 

 

 

 

 

Proses selanjutnya dari bak aerasi masuk secara overflow ke bak sedimentasi. 

Secara umum, fungsi dari bak sedimentasi adalah memisahkan bagian padat 

“…dari anoxic akan dialirkan menuju ke bak aerasi yang di dalamnya 

terdapat pond sebagai media untuk berkembang biaknya bakteri aerob. Selain 

itu, di dasar bak aerasi ada bubble diffuser…” 

Informan 4 

“…di kontak aerasi ada aerasi yang tujuannya untuk memberi supply oksigen 

untuk bakteri agar dapat berkembang biak dengan baik untuk memakan 

limbah…” 

Informan 3 

 

“…Selanjutnya limbah masuk secara overflow ke bak sedimentasi. Lumpur 

yang mengendap masuk ke airlift lalu masuk ke bak aerasi dan ada yang 

masuk ke sludge tank...” 

Informan 4 

“…dari situ mengalir secara overflow ke bak sedimentasi ada proses 

pengendapan lumpur yang nantinya akan disedot oleh air lift, lalu disana 

juga ada scum skimmer…”  

Informan 3 
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(lumpur/sludge) dengan air limbah yang sudah relatif bersih dari bak aerasi. Di 

dalam bak sedimentasi, endapan lumpur masuk ke air lift, sedangkan lumpur yang 

mengapung di bak sedimentasi akan dihisap oleh scum skimmer. 

4.4.2.2.7 Intermediet Tank 1 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Intermendiet Tank 1 

 

 

 

 

 

 

Kemudian air limbah secara overflow mengalir ke bak intermediet 1 yang 

berfungsi sebagai bak perantara untuk menampung hasil pengolahan limbah yang 

belum terkontaminasi bahan kimia. Bak ini terpasang pompa untuk sistem 

recycling hasil pengolahan air limbah. Dari pompa tersebut, seharusnya air limbah 

dipompa, dialirkan dan diinjeksikan dengan bahan kimia untuk proses flokulasi 

dan koagulasi pada mixing tank. Namun, saat ini limbah dari bak intermediet 1 

ada yang mengalir ke bak efluen. Hal ini dikarenakan jarak antara bak intermediet 

1 dengan mixing tank yang cukup jauh. Rumah Sakit “X” Semarang sudah 

“…Dari bak sedimentasi masuk ke bak intermediet 1 dan seharusnya masuk 

secara overflow ke mixing tank, tetapi ada yang masuk ke bak effluent. Ini 

masih mau dibuatkan pipa oleh pihak vendor karena jarak antara bak 

intermediet 1 dengan bak mixing yang terlalu jauh…” 

Informan 4 
 

“…nah dari intermediet 1 dipompalah menuju ke mixing tank kalau melihat 

dari gambarnya sebenarnya yang ada disana belum diproses seperti itu 

persis, sebenarnya dari sedimentasi ke intermediet ada yang langsung ke 

effluent, tetapi kalau dari gambarnya bak sedimentasi ke intermediet 1 baru 

ke mixing, tetapi sekarang sudah diajukan untuk dilakukan agar sesuai 

dengan gambar…”” 

Informan 3 
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mengajukan perbaikan agar pengelolaan di lapangan bisa berjalan sesuai dengan 

perencanaan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak vendor yakni PT. Fransa 

Ritirta sudah berencana akan memasang pipa antara bak intermediet 1 dengan 

mixing tank. 

4.4.2.2.8  Mixing Tank 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Mixing Tank          Gambar 4.11 Motor Mixer 

 

 

 

 

 

Pada mixing tank, terjadi proses pencampuran air limbah dengan bahan kimia 

seperti PAC dan Polymer dan pembentukan partikel-partikel halus atau flok. Bak 

ini dilengkapi dengan satu unit mixer untuk mempercepat pembentukan flok. 

4.4.2.2.9 Clarifier Tank 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Clarifier Tank 

 “…dari bak intermediet 1 masuk ke mixing tank, nah disitu terjadi proses 

pencampuran dengan bahan kimia yaitu PAC dan Polymer...disitu akan 

terbentuk flok-flok…” 

 Informan 4 
 
““…nah dari intermediet 1 dipompalah menuju ke mixing tank, lha sebelum 

masuk mixing tank ada cairan yang dicampur dg PAC untuk proses koagulasi 

di mixing ada motor atau alat yg mengaduk limbah dan membentuk partikel 

halus yang disebut flok…” 

Informan 3 

 



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, flok-flok yang terbentuk pada mixing tank akan diendapkan 

pada clarifier tank dan yang sudah mengendap pada dasar bak akan diangkat 

dengan sistem air lift pump dan dikembalikan ke sludge storage tank, sedangkan 

lumpur yang ringan akan melayang dan muncul di permukaan bak akan dihisap 

oleh scum skimmer dan akan dikembalikan juga ke sludge storage tank. 

Berdasarkan hasil observasi, IPAL Rumah Sakit “X” Semarang belum ada 

perlakuan/pengurasan terhadap lumpur sisa hasil pengolahan karena sistem masih 

baru. 

4.4.2.2.10 Sludge Storage Tank 

 

 

 

     Gambar 4.13 Sludge Storage Tank Gambar 4.14 Sludge Distributor Box 

 

 

 

 

 

“…lumpur yang mengendap masuk ke air lift menuju ke sludge distributor 

box, sedangkan lumpur yang mengapung nanti masuk ke scum skimmer dan 

masuk ke sludge tank…” 

Informan 4 

 

“…lumpur yang mengendap nantinya akan disedot oleh air lift, lalu disana 

juga ada scum skimmer tujuannya untuk menyedot limbah2 yang terapung 

dimasukkan ke distributor box sludge…” 

Informan 3 

 

“…Dari mixing tank lalu masuk clarifier tank yang di dalamnya juga ada 

airlift dan scum skimmer…tetapi sementara pengurasan lumpur belum ada 

karena lumpurnya masih sedikit” 

Informan 4 
 

“…setelah itu overflow ke clarifier tank disitu hampir sama dengan 

sedimentasi disana ada air lift dan scum skimmer nah air lift yang ada di 

clarifier mengalirlah ke sludge tank…sedangkan belum ada perlakuan untuk 

lumpur karena sistem yang masih baru” 

Informan 3 
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Endapan lumpur dari bak sedimentasi masuk ke air lift menuju ke sludge 

distributor box untuk didistribusikan ke bak aerasi dan sebagian lumpur yang lain 

dikembalikan ke sludge tank. Sedangkan, lumpur yang mengapung di bak 

sedimentasi akan dihisap oleh scum skimmer dan dimasukkan ke sludge tank. 

4.4.2.2.11 Intermediet Tank 2 

 

 

 

Gambar 4.15 Intermediet Tank 2 

 

 

 

 

Dari clarifier tank, air limbah mengalir ke bak intermediet 2 yang berfungsi 

sebagai bak perantara untuk proses recycling dan penampung. 

4.4.2.2.12 Effluent Tank 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Effluent Tank  Gambar 4.17 Flow meter 

 

 

 

“…Selanjutnya, limbah secara overflow masuk ke bak intermediet 2 sebagai 

perantara…” 

Informan 4 
 

“…lha yang setelah dari clarifier itu hasil yg sudah baik mengalir ke 

intermediet 2, bak ini sebagai perantara saja…” 

Informan 3 
 

“…Selanjutnya, limbah secara overflow masuk ke bak intermediet 2 terus 

overflow lagi masuk ke bak efluen lalu langsung dibuang ke saluran kota…” 

Informan 4 
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Air limbah yang mengalir ke effluent tank secara overflow kemudian dipompa 

dan melewati flow meter atau water meter sebagai alat untuk monitoring debit 

outlet air limbah menuju ke saluran kota. Sesuai hasil observasi, Rumah Sakit “X” 

Semarang belum memiliki kolam indikator karena keterbatasan lahan. 

4.4.2.2.13 Sand Filter dan Carbon Filter 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.18 Sand Filter Gambar 4.19 Carbon Filter 

 

 

 

 

 

Air limbah yang ada di bak intermediet 2 dipompa menuju sand filter dan 

carbon filter, kemudian dilakukan injeksi larutan klorin dan dialirkan ke treated 

water tank. 

“…lha yang setelah dari clarifier itu hasil yg sudah baik mengalir ke 

intermediet 2, nah setelah ke intermediet 2 itu ada dua ada yang over flow ke 

efluen…yg masuk ke efluen langsung dibuang ke saluran kota karena 

kebetulan kita belum ada kolam indikator, tapi sebelumnya ada klorinasi 

disana…” 

Informan 3 
 

“…dari bak intermediet 2 dipompa melalui filter pump ke sand filter tank dan 

carbon filter tank lalu masuk ke treated tank… “ 

Informan 4 
 

“…ada yang kalau memang harus melalui filter itu dipompa  melalui 

filter…nah yang masuk ke filter itu masuklah ke treated… filternya itu isinya 

adalah silica dan karbon…” 

Informan 3 
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4.4.2.2.14 Treated Water Tank 

 

 

 

  

Gambar 4.20 Treated Water Tank 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bak treated ini merupakan bak terakhir sebagai penampung hasil olahan 

setelah proses recycling. Air limbah yang masuk ke treated water tank 

direncanakan akan digunakan untuk dipompa ke sistem cooling tower. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemanfaatan air limbah di 

Rumah Sakit “X” Semarang tersebut belum terlaksana karena belum adanya 

perijinan dari Dinas terkait dan serah terima dari pihak kontraktor PT. Fransa 

Ritirta dikarenakan sistem yang belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan.  

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut : 

Adakah pemanfaatan terhadap limbah cair yang telah diolah (efluen)? 

 

 

 

“untuk sementara ini belum,ya karena dari pihak Fransa belum 

diserahkan…” 

 

“…rencana kan filter yg masuk ke treated itu sbg air bersih, yg masuk ke 

efluen sudah sesuai dengan baku mutu…nah yang masuk ke filter itu masuklah 

ke treated, rencana kan filter yg masuk ke treated itu sbg air bersih, yg masuk 

ke efluen sudah sesuai dengan baku mutu…” 

Informan 3 

“…dari sand filter tank dan carbon filter tank lalu masuk ke treated tank. Dari 

carbon filter tank diinjeksikan klorin lalu masuk ke treated tank…yang dari 

bak effluent dibuang ke saluran kota, sedangkan yang akan dimanfaatkan 

masuk ke treated tank…” 

Informan 4 
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4.4.3 Peran Serta Rumah Sakit “X” Semarang dalam Pengelolaan Limbah 

Cair 

4.4.3.1 Aspek Peraturan, Perundangan dan Kebijakan 

4.4.3.1.1 Peraturan dan Perundangan yang Digunakan RS “X” Semarang 

dalam Pengelolaan Limbah Cair 

Rumah Sakit “X” Semarang memiliki dasar peraturan perundangan yang 

digunakan untuk mengelola limbah cair yang dihasilkannya baik yang bersumber 

dari eksternal maupun internal. Berdasarkan data primer, acuan tersebut 

bersumber dari Undang-undang, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi maupun Kota. Rumah 

Sakit “X” Semarang mengelola limbah cairnya juga berlandaskan pada SK 

Direksi dan pedoman sanitasi sebagai peraturan internal yang mengatur tentang 

pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit yang mengacu pada Kepmenkes 

1204/Menkes/X/2004yaitu salah satunya pengelolaan limbah cair. Sedangkan 

dalam hal pemenuhan baku mutu air limbah bagi kegiatan rumah sakit, Rumah 

Sakit “X” Semarang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 

Tahun 2012. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan sebagai berikut : 

Adakah dasar peraturan perundangan yang digunakan untuk menyusun 

kebijakan pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit “X” Semarang? 
 

 

“…tentunya harus melalui proses perizinan yang ada… sekalipun  sudah 

memenuhi baku mutu air bersih tetap harus ada izin dari Dinas 

terkait…belum ada pemanfaatan karena belum ada perijinannya karena 

sementara dari pihak kontraktor belum menyerahkan penuh dari pihak 

kontraktor ke rumah sakit karena sistem yang belum sempurna…” 

Informan 3 
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Berdasarkan hasil observasi dan pencatatan di lapangan penelitian selama 

penelitian, berikut ini beberapa dasar peraturan perundangan dan kebijakan yang 

digunakan di Rumah Sakit “X” dalam mengolah limbah cair yang dihasilkan : 

Tabel 4.2 Peraturan Pengelolaan Limbah Cair yang Digunakan di RS “X” 

Semarang 

Jenis 

Peraturan 

Nomor Tentang Sumber 

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

Undang-

Undang RI 

32 Tahun 2009 Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

Kementerian 

Lingkungan 

Hidup 2010 

Undang-

Undang RI 

23 Tahun 1997 Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

- 

Kepmenkes RI 1204/Menkes/X/2004 Persyaratan 

Kesehatan 

Lingkungan 

Rumah Sakit 

Direktorat 

Penyehatan 

Lingkungan 

Kepmenkes RI 373/Menkes/SK/III/2007 Standar Profesi 

Sanitarian 

Menkes RI 

Kepmenkes RI 373/Menkes/SK/III/2007 Standar 

Kompetensi 

Profesi Sanitarian 

HAKLI dan 

Dinas 

Kesehatan 

Kota 

Semarang 

“ada, peraturan eksternal yang kita gunakan Kepmenkes 1204 th 2004, Perda 

Prov. No. 5 th 2012, Kepmenlh No. 58 th 1995…“…peraturan internal rumah 

sakit ada pedoman sanitasi mengatur tentang pengelolaan kesling rumah sakit 

yang mengacu pada Kepmenkes 1204 salah satunya pengelolaan limbah cair 

mulai dari standar pemipaan, pengelolaan perawatan, monitoring sampling, 

hasil outlet air limbahnya harus sesuai baku mutu atau BMAL yang mengacu 

pada Perda Prov. No. 5 tahun 2012” 

Informan 2 
 

“iya ada, dan itu wajib karena kita kan rumah sakit dan rumah sakit itu wajib 

untuk pengelolaan limbah cair dan limbah padat. Peraturan yang kita 

gunakan dari Kemenkes, peraturan dari BLH, KLH maupun dari peraturan 

lingkungan hidup Provinsi maupun Kota, dan kita kan juga dipantau dari 

BLH… peraturan internal dari SK Direksi yang mengatur bahwa semua 

limbah baik limbah padat maupun limbah infeksius harus terkelola dg baik 

sesuai dengan peraturan menteri kesehatan…” 

Informan 1 
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Lanjutan (Tabel 4.2) 

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

Keputusan 

Menteri 

Lingkungan 

Hidup 

58/MENLH/1995 Baku Mutu 

Limbah Cair 

(BMLC) bagi 

Kegiatan Rumah 

Sakit 

Bapedal tahun 

1997 

Peraturan 

Daerah 

Provinsi Jawa 

Tengah 

5 Tahun 2012 Baku Mutu Air 

Limbah untuk 

Kegiatan Rumah 

Sakit 

- 

Keputusan 

Kepala BLH 

Kota Semarang 

660.3/968/BI/VIII/2014 Izin 

Pembuangan 

Limbah Cair 

Kepada RS “X” 

Semarang 

BLH Kota 

Semarang 

Buku Panduan - Pengolahan Air 

Limbah Rumah 

Sakit 

Bapedal 

Provinsi Jawa 

Tengah tahun 

2003 

Buku Pedoman - Pelaksanaan 

dokumen UKL 

UPL  

RS “X” 

Semarang 

tahun 2010 

Buku Pedoman - Pedoman 

Sanitasi 

Rumah Sakit 

“X” Semarang 

tahun 2013 

Sumber : Data primer, 2015 

Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair di 

Rumah Sakit “X” Semarang hingga saat ini sudah disosialisasikan kepada 

karyawan atau staf khususnya bagian Sanitasi dan implementasi kegiatannya pun 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didukung oleh adanya Surat 

Keputusan dari Kepala BLH Kota Semarang mengenai pemberian Izin 

Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan (PROPER) dengan peringkat biru yang diberikan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup kepada Rumah Sakit “X” Semarang pada periode tahun 2013-

2014, sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut : 
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Sudahkah pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah cair sesuai dengan 

peraturan yang berlaku? 
 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.1.2 Prosedur Tetap bagi Operator IPAL dan Dokumen Peraturan Lainnya 

Berdasarkan hasil observasi, pelaksana/operator IPAL Rumah Sakit “X” 

Semarang memiliki buku petunjuk pengoperasian IPAL dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari. Petugas IPAL menggunakan APD saat bekerja yaitu baju 

kerja, sarung tangan, topi, sepatu boot dan masker/respirator. Selain 

pengoperasian IPAL, buku petunjuk tersebut juga berisi beberapa ketentuan yang 

harus ditaati sebelum melaksanakan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh informan sebagai berikut : 

Adakah prosedur tetap mengenai pengoperasian terhadap sistem pengelolaan 

limbah cair?Jika ada, jelaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

“ya jelas sudah karena dari BLH juga sudah mengeluarkan surat keputusan 

IPLC terus dari KEMENLH ada PROPER kita juga dapat biru artinya 

taat/sudah sesuai…” 

Informan 2 
 

“saat ini sudah dan sudah harus sesuai, dari dulu juga sebenarnya sudah 

sesuai tapi karena kita berkembang dari 100 bed, 200 bed, 300 bed dan 

sekarang mau mengacu ke 400 bed, makanya pengolahan limbah cair yang 

dulu kan ditinggal karena volumenya tidak mencukupi sekarang kan yang baru 

sudah mencukupi untuk 500 m
3
 per hari” 

Informan 1 
 

“sudah ada. Sebelum melakukan pekerjaan siapkan APD dan peralatan yang 

diperlukan saat itu” 

Informan 4 
 

“Oh..prosedur tetap ada” 

Informan 3 
 

“ya jelas ada to..” 

Informan 2 
 

“pastinya ada.. karena kan agar mereka bekerja sesuai dengan prosedur” 

 

Informan 1 
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Berdasarkan hasil observasi dan pencatatan di lapangan penelitian selama 

penelitian, beberapa Standar Operating Procedure (SOP) yang dimiliki Rumah 

Sakit “X” Semarang dalam pengelolaan limbah cair diantaranya SOP pengukuran 

pH (derajat keasaman) limbah cair, SOP pengelolaan, operasional dan perawatan 

IPAL serta SOP penanganan gangguan dan tanggap darurat IPAL. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, karyawan atau staf Sanitasi Rumah Sakit “X” 

Semarang memiliki deskripsi tugas (job description) yang jelas terhadap masing-

masing pekerjaannya. Deskripsi tugas tersebut juga sekaligus menjadi peraturan 

terhadap kegiatan pengawasan pengelolaan limbah cair bagi pengawas Sanitasi 

Rumah Sakit “X” Semarang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

informan sebagai berikut : 

Apakah Anda memiliki deskripsi tugas yang jelas terhadap pekerjaan Anda? 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.2 Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

4.4.3.2.1 Pelatihan yang Diberikan Kepada Karyawan atau Staff Unit Sanitasi 

Rumah Sakit “X” Semarang sudah memberikan program pelatihan bagi 

karyawan atau staf Sanitasi khususnya pengelola limbah cair. Pelatihan diberikan 

minimal enam kali dalam setahun yang dapat berasal dari pihak eksternal maupun 

“Punya, tugas saya disini melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah cair 

meliputi perawatan, pembersihan saluran pemipaan, bak control, bak-bak 

IPAL …” 

Informan 4 
 

“Ada. Adanya adalah karena saya sbg pengawas diberi job desk untuk 

melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah baik dari sumber limbahnya, 

terus apakah saluran lancar atau tidaknya baru ke bak-bak penampung 

sementara sampai menuju ke pengelolaan limbah, jadi peraturannya hanya 

job desk…saya hanya memonitor, mengevaluasi bagaimana apakah sudah 

sesuai dengan job desk nya pak Komari selaku teknisi atau operator IPAL 

apa belum…” 

Informan 3 
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internal rumah sakit. Pelatihan bagi pengawas dan pelaksana/operator IPAL lebih 

banyak yang bersumber dari internal baik melalui training of the train dari 

Supervisor Unit Sanitasi, sosialisasi pada saat briefing dan meeting maupun 

koordinasi langsung ke lapangan. Sedangkan Supervisor Unit Sanitasi sering 

mendapatkan pelatihan-pelatihan eksternal terkait pengelolaan limbah cair yang 

biasanya diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup.  Rumah Sakit “X” 

Semarang memiliki budget atau anggaran tersendiri untuk mengadakan pelatihan 

bagi karyawan dan staf pengelola limbah cair. Namun, kendala yang muncul yaitu 

tidak adanya pihak penyelenggara atau pemateri program pelatihan, sehingga 

pihak internal rumah sakit biasanya mencari materi sendiri yang berasal dari 

internet kemudian mensosialisasikan materi tersebut kepada karyawan atau staf 

pada saat meeting. Hal ini sesuai dengan penjelasan informan sebagai berikut : 

Apakah pernah dilakukan pelatihan bagi karyawan atau staf bagian Sanitasi? 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana bentuk pelatihannya? 

 

 

 

 

“ya pasti ada, bisa training, bimbingan, sosialisasi bisa berupa meeting, 

briefing bias langsung ke lapangan, koordinasi…” 

Informan 2 
 

“selalu karena kita punya program-program pelatihan secara internal 

maupun eksternal terutama untuk tenaga ahli, kita kasih pelatihan eksternal 

baik dari BLH maupun Kemenkes, karena lebih cenderung ke lingkungan 

hidup maka kita pakai BLH… minimal setahun enam kali, nah nanti kan pak 

Harno besok sudah harus ikut seminar atau pelatihan dari BLH” 

Informan 1 
 

“…training terhadap pelaksana dan pengawas juga, pembiayaan oleh rumah 

sakit sudah ada budget, cuma kadang kendalanya kan pihak 

penyelenggaranya yang tidak ada, kadang kita milih materi apa ini tapi belum 

ada dari luar kalau seperti itu ya kita informasikan sendiri sambil cari data di 

website atau internet dan materinya kita sosialisasikan di meeting…” 

Informan 2 
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Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana/operator IPAL Rumah Sakit “X” 

Semarang pernah mengikuti pelatihan internal sebanyak satu kali yang dibiayai 

oleh pihak rumah sakit. Bentuk pelatihannya hanya berupa pemberian materi 

terkait pengelolaan limbah cair, sedangkan praktiknya langsung di lapangan yang 

biasanya dilatih juga oleh pihak rekanan atau vendor. Selain pelatihan, 

pelaksana/operator IPAL telah memiliki pengalaman bekerja di PT. Unitama yang 

bergerak di bidang waste water treatment selama setengah tahun. Sedangkan 

pengawas Sanitasi telah mengikuti pelatihan internal sebanyak tiga kali yang 

dibiayai rumah sakit pula dimana bentuk pelatihannya berupa pemberian materi 

terkait pengelolaan limbah cair dan kunjungan ke Rumah Sakit Saint Carolus di 

Jakarta. Hal ini sesuai dengan penjelasan informan sebagai berikut : 

Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan limbah cair? 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…internal pelatihannya dari training of the train aja, jadi pak harno sudah 

dapat training dari luar dia mentraining lagi staf-stafnya yang melaksanakan 

untuk sanitasi” 

Informan 1 
 

“Pernah. Emm… 1 kali selama dua hari di hotel. Dua tahun yang lalu 

dibiayai rumah sakit. Bentuk pelatihannya dipandu instruktur dikasih materi. 

Kalau di rumah sakit langsung praktek dan juga ada yang melatih oleh pihak 

vendor pembuat IPAL…sebelumnya pernah bekerja juga di PT Unitama 

bergerak di bidang waste water treatment selama setengah tahun…” 

Informan 4 
 

“Pernah, tiga kali yang pertama lokakarya di Jakarta tahun 1997 selama 

seminggu yg kedua seminar di Klaten terus yg ketiga seminar di Jogja... 

Materi dari panitianya kalau lokakarya itu dari Perdhaki, seminar di Klaten 

panitianya dari AKL tahun 2001 dikasih materi sekaligus penjelasan dari 

panitia, disamping itu juga sharing dengan rumah sakit-rumah sakit lain. 

Kalau lokakarya ada kunjungan ke RS Carolus. Pelatihan ini dibiayai oleh 

rumah sakit…” 

Informan 3 
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Berdasarkan hasil observasi dan pencatatan di lapangan penelitian selama 

penelitian, berikut ini beberapa modul dari pelatihan ataupun seminar yang pernah 

diikuti oleh karyawan atau staf Unit Sanitasi Rumah Sakit “X” dalam pengelolaan 

limbah cair : 

Tabel 4.3 Pelatihan yang Pernah Diikuti oleh Karyawan Unit Sanitasi RS “X” 

Semarang 

Jenis Modul Materi Penyelenggara 

(1) (2) (3) 

Pelatihan dan 

Pendidikan Dasar 

Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi 

Rumah Sakit 

Himpunan Perawat 

Pengendalian Infeksi 

Indonesia (HIPPI)  

Pelatihan Efektivitas Operator Air 

Bersih dan IPAL 

SUMCO Indonesia 

Pelatihan Desain dan Optimasi 

IPAL 

SUMCO Indonesia – 

Mitra Training 

Pelatihan Hygiene and Sanitation 

bagi Rumah Sakit dan 

Fasilitas Kesehatan 

Jogja Tourism Training 

Center – UGM 

Yogyakarta 

Seminar Nasional Pengolahan Limbah : 

Prospek dan Tantangan 

Aplikasi 

Akademi Kimia Industri 

“Santo Paulus” 

Semarang 

Seminar Safety in the Laboratory 

and Waste Management 

PT. Merck Tbk. 

Chemical Division 

Lokakarya Pengelolaan Limbah 

Rumah Sakit untuk 

Pelaksana Teknis Sanitasi 

Pengembangan 
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4.4.3.2.2 Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Limbah Cair 

Dalam menangani pengolahan limbah cair yang dihasilkan, Rumah Sakit “X” 

diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selain mengawasi, badan 

tersebut juga membantu untuk menangani apabila terdapat masalah dalam 

pengolahan limbah cair di Rumah Sakit “X” Semarang. Hal ini terbukti dengan 

adanya kunjungan pemantauan dan pengawasan serta laporan hasil pemeriksaan 
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limbah cair setiap tiga bulan sekali kepada BLH baik Kota maupun Provinsi. 

Kunjungan yang dilakukan oleh BLH dilakukan secara mendadak dengan kurun 

waktu yang tidak ditentukan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan salah 

seorang informan sebagai berikut : 

Adakah Badan yang mengawasi pengolahan limbah cair Rumah Sakit “X” 

Semarang?Jika ada, siapa? 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, Rumah Sakit “X” Semarang juga melakukan pengawasan dalam 

pengolahan limbah cair yang dihasilkannya yaitu dengan menggunakan checklist 

monitoring harian oleh petugas. Checklist monitoring harian tersebut mencakup 

pemeriksaan suhu, pH dan klor, debit air limbah setiap harinya serta kondisi 

sarana dan prasarana. Namun berdasarkan observasi, pemeriksaan chlor limbah 

cair belum rutin dilakukan yang dibuktikan dengan adanya ketidaklengkapan 

pengisian nilai chlor pada form monitoring harian milik petugas. Hal ini seperti 

yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut : 

Adakah  monitoring harian terhadap operasional sistem pengelolaan limbah 

cair? 

 

“…monitoring dilakukan oleh BLH Kota yang ikut memantau, karena bukti 

pemantauan BLH ada kunjungan pembinaan, pengawasan, terus hasil 

pemeriksaan limbah cair kita juga dilaporkan ke BLH Kota dan Provinsi.. 

pelaporan hasil ke BLH 3 bulan sekali tetapi kalau pemeriksaan outlet IPAL 

sebulan sekali.. kunjungan dari BLH schedule mereka..” 

Informan 2 
 

“…kita dimonitoring oleh BLH Kota dan wajib pelaporan hasil ke BLH setiap 

3 bulan sekali…ada kunjungan sewaktu-waktu dari BLH…” 

Informan 1 
 

“ada pengawasan harian, kalau ada trouble bilang ke vendor” 

Informan 4 
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Tabel 4.4 Monitoring Harian (Daily) Outlet IPAL Januari-Mei 2015 RS “X” 

Semarang 

No. Bulan 

Parameter & Hasil 

Monitoring 
Debit 

Outlet 

Efluen Suhu (
o
C) pH 

1. Januari 29,7 6,25 197,5 

2. Februari 29,9 6 234,67 

3. Maret 30 6 218,9 

4. April 29,9 6 245 

5. Mei 29,9 6 241 

Sumber : Data sekunder, 2015 

Kegiatan evaluasi pengolahan limbah cair di Rumah Sakit “X” dilakukan 

setiap bulan yakni dengan pemeriksaan hasil outlet limbah cair, sedangkan inlet 

belum dilakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui kualitas pengolahan limbah 

cairnya, Rumah Sakit “X” Semarang bekerjasama dengan sebuah laboratorium 

yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Balai 

Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang. Hal ini 

dilakukan agar hasil pemeriksaan tersebut diakui ketika pelaksanaan kegiatan 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Dengan hasil 

pemeriksaan laboratorium tersebut dapat digunakan sebagai pembanding dengan 

peraturan pemerintah mengenai baku mutu limbah cair untuk kegiatan rumah 

sakit. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut : 

 Bagaimana evaluasi terhadap pengelolaan limbah cair? 
 

“pihak kita hanya memantau sejauh mana kondisinya seperti contohnya 

mengukur suhu, pH dan chlor, volume limbahnya berapa, monitoringnya 

saluran lancar atau tidak, pompanya normal atau tidak, screennya sudah 

normal atau tidak…oleh rumah sakit hanya monitoring dan hasil” 

Informan 3 
 

“monitoring harian dg checklist disesuaikan dengan jadwal…” 

Informan 2 
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4.4.3.3 Aspek Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil observasi, seluruh alat yang digunakan di IPAL 

dioperasikan dengan mesin melalui control panel, sedangkan ada beberapa alat 

yang dioperasikan secara manual seperti flow control box pada bak ekualisasi. 

Sarana pengolah limbah cair yang ada di Rumah Sakit “X” Semarang adalah 

sistem IPAL yang terdiri dari beberapa unit bak yang memiliki fungsi dan 

perannya masing-masing. Sedangkan prasarana pendukung juga diperlukan untuk 

memperlancar pengaliran serta membantu operasi dan pemeliharaan sehingga 

tidak ada penyumbatan. Prasarana yang tersedia di Rumah Sakit “X” Semarang 

meliputi APD, pompa, bak kontrol, ventilasi udara dan lain-lain. IPAL Rumah 

Sakit “X” Semarang terletak di dalam bangunan dengan sistem pencahayaan dan 

ventilasi yang cukup dilengkapi dengan intake fan dan exhaust fan yang nantinya 

“…satu bulan sekali untuk outlet, inlet tidak.. yang melakukan dari pihak 

BBTPPI” 

Informan 4 
 

“…oh ya satu bulan sekali, untuk outletnya bekerjasama dengan BBTPPI 

karena yang direkomendasikan oleh BLH…” 

Informan 3 
 

“…sampling internal harian untuk ph, suhu dan chlor…kalau sampling outlet 

IPAL itu bulanan kita memanggil lab keluar yang direkomendasikan oleh 

BLH agar pada saat pelaporan proper diakui jadi tidak asal lab, inlet kita 

belum bisa karena dari peraturan tidak diharuskan dan kendala di biaya, 

kalau cuma membandingkan atau evaluasi ya diambil kalau dari kami 

outletnya dicek rutin sudah sesuai baku mutu kita tinggal pertahankan 

pengolahan dan kinerja ipal kalau melebihi kita cari masalah apa terus kita 

perbaiki apakah ada masalah di sistem, operasional…eksternal dari lab 

BBTPPI itu yg direkomendasikan oleh KLH otomatis juga diakui oleh BLH” 

Informan 2 
 

“…bulanan dengan pengambilan sampling kimia limbah cair ke 

laboratorium…” 

Informan 1 
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udara akan dibuang melalui cerobong. Sedangkan untuk mengurangi panas di 

dalam ruang blower dilengkapi dengan wall fan. Hal ini seperti dengan apa yang 

diungkapkan oleh sumber informasi sebagai berikut : 

Sarana prasarana apa yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan limbah cair di 

Rumah Sakit “X”? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, IPAL Rumah Sakit “X” Semarang masih menjadi tanggungan pihak 

rekanan yaitu PT. Fransa Ritirta dan belum diserahkan sepenuhnya kepada pihak 

rumah sakit karena masih terdapat beberapa kekurangan yang belum sesuai 

dengan perencanaan. Rumah Sakit “X” Semarang telah menyampaikan beberapa 

kekurangan yang dimaksud dan tetap melakukan pengontrolan terhadap 

“serok lemak, cetok, tangga, takel pengangkat pompa atau alat berat. Selain 

itu  juga ada APD seperti masker, sepatu boot, sarung tangan karet dan jas 

anti air… Terdapat wall fan juga untuk mengatur suhu agar panas dan 

exhaust fan untuk mengatur suhu udara agar tidak panas yang selanjutnya 

akan dibuang melalui cerobong…” 

Informan 4 
 

“ya bak-bak IPAL itu yang terdiri dari grit chamber, grease trap, bak 

ekualisasi, anoxic tank, bak kontak aerasi, bak sedimentasi, air lift, scum 

skimmer, distributor box sludge, bak intermediet 1,  bak mixing, bak clarifier, 

sludge tank, bak intermediet 2, bak effluent, filter tank carbon dan silica, bak 

treated water… Prasarana pendukung untuk monitoring ya pH meter, 

termometer…kalau prasarana yang di IPAL ya pompa, bak control, diffuser 

sebagai pemecah atau penyebar oksigen atau memeratakan, dosing pump 

untuk mengatur kecepatan injeksi klorinasi, terus carbon dan sand filter 

tank…” 

Informan 3 
 

“…sarana tambahannya kita punya automatic screen, filter sand dan filter 

carbon, penyedot lumpur otomatis di bak sedimentasi dan bak clarifier…” 

Informan 2 
 

”…yang pasti APD itu wajib si pekerja jangan sampai terpapar. Sarana 

utama ya seluruh peralatan IPAL itu harus terjaga, terawat dan berfungsi 

dengan baik, tidak ada ada pompa atau motor yang terbakar, apabila ada yg 

terbakar kan flow yang lain terganggu…pompa harus terjaga dan harus ada 

cadangannya tidak boleh tidak” 

Informan 1 
 



98 
 

 
 

kebutuhan sarana prasarana harian secara rutin dengan checklist petugas serta 

memberikan rekomendasi terkait perawatan sarana prasarana yang baik. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut : 

Pernahkah dilakukan pengontrolan terhadap kebutuhan sarana prasarana 

pengelolaan limbah cair? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun IPAL Rumah Sakit “X” Semarang masih di bawah tanggungan 

pihak vendor sebagai kontraktor IPAL yaitu PT. Fransa Ritirta. Namun, proses 

perawatan sarana prasarana tetap dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena masih 

belum adanya serah terima, perawatan sistem pengolahan utama seperti 

pembersihan bak-bak IPAL dan pengambilan lemak masih menjadi wewenang 

PT. Fransa Ritirta, sedangkan untuk perawatan mulai dari saluran hingga 

penampung sementara atau sampit dilakukan oleh pelaksana sanitasi Rumah Sakit 

“X” Semarang yang meliputi pengukuran harian suhu, pH dan klor, debit limbah, 

pengecekan sarana prasarana seperti saluran, bak kontrol dan pompa. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan dari informan sebagai berikut : 

Adakah  kegiatan perawatan terhadap sarana prasarana sistem pengelolaan 

limbah cair? 

 
 

“…walaupun masih jadi tanggungan vendor, kita tetap ada pengontrolan, 

sekarang masih tanggungan mereka termasuk kebutuhan kaporit, polymer dan 

PAC…” 

 

Informan 2 
 

“…ipal kita yang baru ini kebetulan masih tanggung jawab pihak rekanan PT. 

Fransa Ritirta, sampai dengan hari ini masih ada kekurangan dan sudah kita 

sampaikan ke pihak proyek…pastinya ada pengontrolan kan harus kita cek 

dari rencananya, perencanaannya seperti apa, makanya kan sampai hari ini 

belum serah terima kan ada beberapa yg belum sesuai dengan perencanaan 

atau standarnya entah desain, fisik, aksesoris ataupun 

peralatan…pengontrolan harian dengan checklist petugas…” 

Informan 1 
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Perawatan sarana dan prasarana IPAL di Rumah Sakit “X” Semarang ada 

yang berkala harian, mingguan maupun bulanan. Perawatan harian yang dilakukan 

meliputi pembersihan lingkungan IPAL dan monitoring peralatan listrik. 

Perawatan mingguan misalnya perawatan blower dan grease trap. Sedangkan 

perawatan bulanan mencakup penggantian grease oil (gemuk) dan bahan kimia 

seperti PAC, Polymer dan Klorin. 

Pihak RS “X” Semarang juga melakukan pengecekan terhadap setiap sarana 

prasarana IPAL sebelum dioperasikan. Apabila terjadi gangguan peralatan, maka 

pelaksana sanitasi melakukan perbaikan atau servis terlebih dahulu. Apabila pihak 

RS tidak mampu memperbaiki  gangguan alat tersebut, maka urusan diserahkan 

kepada pihak PT. Fransa Ritirta. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan 

sebagai berikut : 

“perawatan STP di RS Telogorejo itu kita kerjakan sendiri, tapi untuk saat ini 

petugas dari PT. Fransa khusus di STP sentral. Yang saluran sampai ke 

sampit dilakukan oleh pelaksana sanitasi, sedangkan IPAL utama dilakukan 

oleh PT Fransa karena belum diserahkan…perawatan saluran ya dicek atau 

dikontrol alirannya lancar atau tidak, pompa bekerja normal atau tidak, terus 

di grease trap diambil lemak setiap minggu dua kali, bak kontrol dicek kalau 

ada hambatan ya kita bersihkan mungkin ada sampah yang menghambat…” 

Informan 4 
 

“…nah dari pihak kita hanya memantau sejauh mana kondisinya seperti 

contohnya mengukur suhu, pH dan chlor, volume limbahnya berapa, 

monitoringnya saluran lancar atau tidak, pompanya normal atau tidak, 

screennya sudah normal atau tidak…Kalau pihak ketiga dari PT Fransa 

Ritirta pembersihan bak-baknya, pengambilan lemak-lemak yang ada di 

grease trap yg nantinya akan dibuang ke TPS” 

Informan 3 
 

“…ndak ini masih dengan vendor, kalau kita hanya memberikan rekomendasi 

sama ngecek nanti kalau sudah diserahkan ya kita pasti lebih intens, sudah 

ada jadwal tinggal diaplikasikan…” 

Informan 2 
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4.4.4 Kualitas Limbah Cair Rumah Sakit “X” Semarang 

Untuk mengetahui kualitas pengolahan limbah cair di Rumah Sakit “X” 

Semarang, dilakukan pengambilan sampel pada inlet dan outlet limbah cair dari 

IPAL Rumah Sakit “X” Semarang. Rumah Sakit “X” mengujikan outlet limbah 

cairnya secara rutin setiap satu bulan sekali. Pengambilan sampel outlet dilakukan 

oleh petugas dari laboratorium Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri (BBTPPI) Semarang. Sedangkan untuk pengambilan sampel inlet 

dilakukan oleh petugas dari Labkesmas PT. Diagnostika Cito Utama pada tanggal 

8 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB di bak ekualisasi. Dari hasil pemeriksaan 

laboratorium inlet dan outlet limbah cair Rumah Sakit “X” Semarang  diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Monitoring, Sampling dan Pemeriksaan Laboratorium Sampel Inlet 

IPAL Rumah Sakit “X” Semarang Bulan Agustus 2015 

Parameter Satuan 

Baku Mutu 
Bulan dan Hasil 

Pemeriksaan 

Kadar 

Maksimum 
Agustus 

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

Temperatur 
o
C 30 28,3 

TSS mg/L 30 33 

pH - 6 - 9 7,1 

“ada yang berkala harian, yang harian pembersihan lingkungan STP IPAL, 

monitoring peralatan listrik, tiap minggu perawatan blower dan grease trap, 

tiap bulan penggantian grease oil (gemuk) terus juga kontrol bahan kimia 

seperti kaporit, PAC dan Polymer” 

Informan 4 
 

“ada, setiap hari. Monitoring kelancaran saluran dan operasional sistem 

IPAL. Yang dicek pertama salurannya alirannya lancer atau tidak, kemudian 

fungsi alatnya normal atau tidak kalau ditemukan abnormal kita servis dan 

kalau tidak mampu ya kita lewat vendor atau rekanan” 

Informan 3  
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Lanjutan (Tabel 4.5) 

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

BOD5 mg/L 30 23 

COD mg/L 80 80 

NH3 – Bebas mg/L 0,1 9,23 

PO4 – P mg/L 2 0,73 

Bakteri Gol. 

Coli 

MPN/100 ml 5.000 >16000 

Sumber : Data primer, 2015 

Tabel 4.6 Hasil Monitoring, Sampling dan Pemeriksaan Laboratorium Sampel 

Outlet IPAL Rumah Sakit “X” Semarang Bulan Agustus 2015 

Parameter Satuan 

Baku Mutu 
Bulan dan Hasil 

Pemeriksaan 

Kadar 

Maksimum 
Agustus 

Temperatur 
o
C 30 30,0 

TSS mg/L 30 21 

pH  6 - 9 6,9 

BOD5 mg/L 30 17,21 

COD mg/L 80 30,04 

NH3 – Bebas mg/L 0,1 <0,010 

PO4 – P mg/L 2 0,735 

Bakteri Gol. 

Coli 

MPN/100 ml 5.000 78 

Sumber : Data sekunder, 2015 

4.4.5 Efektivitas Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit “X” Semarang 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air limbah 

pada titik pengambilan inlet dan outlet terdapat perbedaan terhadap semua 

parameter yang meliputi temperatur, TSS, pH, BOD5, COD, NH3 , PO4 , dan 

bakteri Gol. Coli sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan oleh IPAL. 

Penilaian efisiensi dihitung berdasarkan rumus oleh Metcalf & Eddy (1991) yang 

telah ditentukan yaitu dengan menghitung selisih konsentrasi parameter nilai inlet 
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dikurangi konsentrasi parameter nilai outlet dibagi konsentrasi nilai parameter 

inlet selanjutnya dikalikan 100 %. 

Menurut Depkes RI (2009), perhitungan tersebut diterapkan untuk parameter 

BOD, COD, TSS dan Ammoniak. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus di atas, secara deskriptif dapat ditentukan nilai efisiensi 

pengolahan limbah di Rumah Sakit “X” Semarang sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Nilai Efisiensi Pengolahan Limbah Cair 

Parameter Satuan 
Nilai 

Inlet 

Nilai 

Outlet 
Penurunan 

Efisiensi 

(%) 

TSS mg/L 33 21 12 36,4 % 

BOD5 mg/L 23 17,21 5,79 25,8 % 

COD mg/L 80 30,04 49,96 62,45 % 

NH3 mg/L 9,23 <0,010 9,22 99,9 % 

Sumber : Data primer, 2015 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Pengolahan Limbah Cair di Rumah Sakit “X” Semarang 

5.1.1 Sumber Limbah Cair 

Berdasarkan sumbernya, limbah cair rumah sakit termasuk limbah cair yang 

berasal dari aktivitas manusia di bidang pelayanan jasa. Karakteristik limbah cair 

dari kegiatan perumahan, perkantoran, perdagangan dan pelayanan jasa secara 

umum mempunyai kesamaan. Limbah cair dari keempat jenis kegiatan itu 

dimasukkan dalam kelompok limbah cair domestik (Soeparman dan Suparmin, 

2002:19-20). 

Sumber limbah cair yang dihasilkan oleh Rumah Sakit “X” Semarang berasal 

dari unit pelayanan medis seperti rawat jalan maupun rawat inap, unit penunjang 

pelayanan medis seperti laboratorium dan unit penunjang pelayanan non medis 

seperti cuci (laundry) dan dapur /instalasi gizi. Menurut Depkes RI (2009:3-4), 

sumber limbah cair rumah sakit adalah unit atau bangunan di rumah sakit yang 

dalam aktivitasnya menghasilkan limbah berbentuk cair. 

Berdasarkan data tersebut, masing-masing limbah yang dihasilkan Rumah 

Sakit “X” Semarang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Menurut Pruss, 

A., dkk (2005:11-12), limbah yang berasal dari bangsal rawat inap sebagian besar 

berupa limbah infeksius seperti pembalut, penutup luka, plaster luka, sarung 

tangan, peralatan medis disposable, jarum hipodermik dan perlengkapan infus 

bekas, cairan tubuh dan ekskreta, kemasan yang terkontaminasi dan remahan 

makanan. Limbah yang berasal dari laboratorium umumnya berupa limbah 
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patologi (termasuk beberapa bagian tubuh) dan sangat infeksius (potongan 

jaringan, kultur mikrobiologis, stok agens infeksius, bangkai hewan sakit, darah 

dan cairan tubuh yang lain) dan benda tajam serta beberapa limbah radioaktif dan 

kimia. Sedangkan karakteristik limbah yang berasal dari unit penunjang berupa 

sampah umum saja. 

Sekitar 75-90% limbah yang berasal dari instalasi kesehatan merupakan 

limbah yang tidak mengandung risiko atau limbah umum dan menyerupai limbah 

rumah tangga. Limbah tersebut kebanyakan berasal dari aktivitas administratif 

dan keseharian instalasi, di samping limbah yang dihasilkan selama pemeliharaan 

bangunan instalasi tersebut. Sisanya yang 10-25% merupakan limbah yang 

dipandang berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai jenis dampak kesehatan 

(Pruss, A., dkk, 2005:3). 

5.1.2 Proses Pengolahan Limbah Cair 

Proses pengolahan limbah cair di Rumah Sakit “X” Semarang dimulai dari 

limbah yang masuk ke bak-bak kontrol terlebih dahulu lalu masuk secara elevasi 

ke grease trap. Bak grease trap ini berfungsi untuk memisahkan limbah cair yang 

berasal dari dapur yang mengandung minyak dan lemak agar tidak mengganggu 

proses pengolahan limbah cair di IPAL. Sedangkan untuk limbah cair lainnya dari 

dari bak penampung atau sampit langsung dialirkan menuju ke grit chamber di 

IPAL. 

Rumah Sakit “X” Semarang sudah memiliki IPAL tersendiri dengan bak-bak 

yang kedap air dan terletak di bangunan tertutup, sedangkan air hujan juga 

memiliki saluran sendiri yang terpisah dengan saluran air limbah yang langsung 
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dibuang ke saluran perkotaan. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes 

1204/X/Menkes/2004 bahwa saluran pembuangan limbah harus menggunakan 

sistem saluran tertutup, kedap air dan limbah harus mengalir dengan lancar serta 

terpisah dengan air hujan. Menurut Soeparman dan Suparmin (2002:20), air hujan 

atau air larian perlu diperhitungkan dalam perencanaan sistem saluran limbah cair, 

agar dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan dari adanya air hujan, baik bagi 

lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan yang 

tertera pada pasal 8 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 

2012 bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang 

air limbah ke lingkungan wajib membuat instalasi pengolah air limbah dan sistem 

saluran air limbah kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke 

lingkungan serta memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran 

limpasan air hujan. 

Berdasarkan tingkatan perlakuan, proses pengolahan limbah dapat 

digolongkan menjadi enam tingkatan yaitu pengolahan pendahuluan (pre 

treatment), pengolahan pertama (primary treatment), pengolahan kedua 

(secondary treatment), pengolahan ketiga (tertiary treatment), pembunuhan 

kuman (desinfection) dan pembuangan lanjut (ultimate disposal). Sedangkan 

menurut karakteristiknya, unit pengolahan air limbah pada umumnya terdiri atas 

kombinasi pengolahan fisika, kimia dan biologi (Siregar, 2005:24). Tingkatan 

perlakuan dalam proses pengolahan limbah di Rumah Sakit “X” Semarang adalah 

sebagai berikut : 
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5.2.2.1 Pengolahan Pendahuluan (Pre Treatment) 

Rumah Sakit “X” Semarang melakukan pengolahan pendahuluan (pre 

treatment) dengan menggunakan alat berupa automatic screen (saringan 

otomatis), grit chamber (penangkap pasir), grease trap (penangkap lemak) dan 

equalization tank (bak penyetaraan). Menurut Soeparman dan Suparmin 

(2002:106), pengolahan pendahuluan ini bertujuan untuk memisahkan padatan 

kasar, memisahkan minyak atau lemak, dan proses menyetarakan fluktuasi aliran 

limbah. 

Proses pengolahan pendahuluan termasuk pengolahan fisika. Pengolahan 

tersebut sangat penting salah satunya untuk mengurangi risiko rusaknya peralatan 

akibat adanya kebuntuan (clogging) pada pipa, valve dan pompa yang dapat 

berpengaruh terhadap biaya operasi dan perawatan peralatan (Siregar, 2005:24). 

5.2.2.2 Pengolahan Pertama (Primary Treatment) 

Proses pengendapan dan pengapungan yang terjadi secara fisika di bak 

sedimentasi (sedimentation tank) merupakan pengolahan pertama (primary 

treatment) yang dilakukan di Rumah Sakit “X” Semarang. Proses pengendapan 

tersebut dibantu oleh clarifier yang bertujuan untuk menghasilkan hasil buangan 

ke sungai dengan sedikit partikel zat tercampur. Menurut Soeparman dan 

Suparmin (2002:107), pengurangan BOD dan padatan pada tahap awal ini 

selanjutnya akan membantu mengurangi beban pengolahan tahap kedua 

(secondary treatment). 

Selain dengan cara pengendapan, untuk mengambil zat-zat yang tercampur 

juga dapat menggunakan cara pengapungan. Proses pengapungan yang terjadi di 
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bak sedimentasi IPAL Rumah Sakit “X” Semarang dibantu dengan adanya airlift 

pump dan scum skimmer. Proses pengapungan dilakukan dengan menggunakan 

gelembung gas guna meningkatkan daya apung campuran. Dengan adanya gas ini 

membuat larutan menjadi kecil sehingga campuran akan mengapung (Sugiharto, 

2005:110). 

5.2.2.3 Pengolahan Kedua (Secondary Treatment) 

Proses pengolahan kedua mencakup proses pengolahan secara biologis yang 

memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurangi bahan-bahan organik di dalam 

limbah cair. Menurut Asmadi dan Suharno (2012:74), proses penguraian bahan 

organik dilakukan oleh mikroorganisme secara aerobik atau anaerobik. 

Unit pengolahan tahap kedua yang digunakan di Rumah Sakit “X” Semarang 

adalah lumpur aktif (activated sludge). Lumpur aktif ini terletak di dalam bak 

kontak aerasi (contact aeration). yang dikenal dengan pengolahan secara aerobik 

karena menggunakan bantuan oksigen, sedangkan pengolahan anaerobik terjadi di 

bak anoxic tanpa menggunakan bantuan oksigen. Menurut Soeparman dan 

Suparmin (2002:107), pada unit ini diperkirakan terjadi pengurangan kandungan 

BOD dalam rentang 35 % - 95 % bergantung pada kapasitas unit pengolahnya. 

5.2.2.4 Pengolahan Ketiga (Tertiary Treatment) 

Perlakuan berikutnya terhadap air limbah di Rumah Sakit “X” Semarang 

adalah proses koagulasi dan flokulasi dengan menggunakan bantuan berupa bahan 

kimia seperti PAC dan Polymer yang terjadi secara kimia di dalam mixing tank. 

Namun, saat ini limbah yang seharusnya dari bak intermediet 1 dipompa menuju 

ke mixing tank, tetapi ada yang masuk ke bak efluen karena jarak antara kedua 
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bak tersebut cukup jauh. Proses pengolahan ketiga (tertiary treatment) 

dipergunakan apabila pada pengolahan pertama dan kedua masih banyak terdapat 

zat tertentu yang masih berbahaya bagi masyarakat umum (Sugiharto, 2005:120). 

Menurut perencanaan, IPAL Rumah Sakit “X” Semarang dapat dilakukan 

proses daur ulang (recycling), tetapi belum dapat terlaksana karena belum ada 

perijinan dari Dinas terkait sehingga air limbah yang sudah sesuai dengan baku 

mutu air bersih untuk dimanfaatkan masih ditampung di dalam bak treated water 

tank. 

Sesuai dengan pendapat dari Soeparman dan Suparmin (2002:107), standar 

efluen membutuhkan pengolahan tahap ketiga ataupun pengolahan lanjutan untuk 

menghilangkan kontaminan tertentu ataupun menyiapkan limbah cair tersebut 

untuk pemanfaatan kembali. Pengolahan pada tahap ini lebih difungsikan sebagai 

upaya peningkatan kualitas limbah cair dari pengolahan tahap kedua agar dapat 

dibuang ke badan air penerima dan penggunaan kembali efluen tersebut.  

5.2.2.5 Pembunuhan Kuman (Desinfection) 

Proses pembunuhan kuman (desinfection) terhadap limbah cair di Rumah 

Sakit “X” Semarang yaitu dengan menggunakan klorin sebagai desinfektan. 

Klorin tersebut diinjeksikan dari sand filter dan carbon filter untuk dialirkan 

menuju ke treated water tank.  

Pembunuhan bakteri bertujuan untuk mengurangi atau membunuh 

mikroorganisme patogen yang ada di dalam air limbah. Mekanisme pembunuhan 

sangat dipengaruhi oleh kondisi dari zat pembunuhnya dan mikroorganisme itu 

sendiri (Sugiharto, 2005:129). 
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5.2.2.6 Pengolahan Lanjutan (Ultimate Disposal) 

Rumah Sakit “X” Semarang belum memiliki pengolahan lanjutan untuk 

lumpur hasil olahannya karena bangunan yang relatif baru sehingga lumpur yang 

dihasilkannya pun masih relatif sedikit. Menurut Sugiharto (2005:132), dari setiap 

tahap pengolahan air limbah, maka hasilnya adalah berupa lumpur yang perlu 

diadakan pengolahan secara khusus agar lumpur tersebut dapat dimanfaatkan 

kembali untuk keperluan kehidupan.  

5.2 Peran Serta RS “X” Semarang dalam Pengelolaan Limbah Cair 

5.2.1 Aspek Peraturan, Perundangan dan Kebijakan 

5.2.1.1 Peraturan dan Perundangan yang Digunakan Rumah Sakit “X” 

Semarang dalam Pengelolaan Limbah Cair 

Rumah Sakit “X” Semarang mengacu pada beberapa peraturan pemerintah 

(eksternal) dalam mengelola limbah cair yang dihasilkannya. Peraturan tersebut 

adalah Undang-undang, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi maupun Kota. Rumah Sakit 

“X” Semarang juga berlandaskan pada SK Direksi dan pedoman sanitasi sebagai 

peraturan internal yang mengatur tentang pengelolaan kesehatan lingkungan 

rumah sakit yang mengacu pada Kepmenkes 1204/Menkes/X/2004yang di 

dalamnya memuat tentang upaya-upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan 

rumah sakit,salah satunya pengelolaan limbah cair. Menurut Soeparman dan 

Suparmin (2002:143), peraturan perundangan-undangan bersifat mengikat bagi 

seluruh aparat pemerintah maupun seluruh warga masyarakat untuk wajib ditaati 

dan dilaksanakan. 
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Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan bukan hanya tugas dari 

pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang 

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Limbah cair sebagai 

limbah hasil usaha harus dikelola oleh setiap penanggung jawab usaha atau 

kegiatan. Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan upaya 

pengendalian terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari 

lingkungan hidup melalui penetapan baku mutu air limbah (Perda Prov. Jateng 

No. 5 Tahun 2012). 

Berdasarkan data primer diketahui bahwa Rumah Sakit “X” Semarang telah 

mengacu pada Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

No. 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Sakit 

yang merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004. Menurut Pruss, A., dkk (2005:33) menyatakan 

bahwa perundangan tersebut memberlakukan kontrol resmi dan mengizinkan 

badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengelolaan limbah layanan 

kesehatan biasanya Departemen Kesehatan untuk memberlakukan sanksi di dalam 

penerapannya. Departemen Lingkungan Hidup atau Badan Nasional perlindungan 

lingkungan juga dapat dilibatkan.Rumah Sakit “X” Semarang telah melaksanakan 

kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku didukung oleh 
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adanya Surat Keputusan dari Kepala BLH Kota Semarang mengenai pemberian 

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). 

5.2.1.2 Prosedur Tetap bagi Operator IPAL dan Dokumen Peraturan 

Lainnya 

Aturan perundangan harus dilengkapi dengan sebuah dokumen kebijakan dan 

petunjuk teknis yang dirancang untuk menerapkan peraturan tersebut. Petunjuk 

teknis berkaitan dengan perundangan harus praktis dan dapat langsung diterapkan. 

Petunjuk itu harus mencakup spesifikasi berikut disertai dengan uraian yang jelas 

untuk memastikan bahwa praktik yang aman memang terpantau dan standar yang 

tepat dapat terpenuhi (Pruss, A., dkk, 2005:35). 

Rumah Sakit “X” Semarang memiliki buku petunjuk pengoperasian IPAL 

bagi operator IPAL dan Standar Operating Procedure (SOP) pendukung lainnya 

seperti  SOP pengukuran pH (derajat keasaman) limbah cair, SOP pengelolaan, 

operasional dan perawatan IPAL serta SOP penanganan gangguan dan tanggap 

darurat IPAL. Selain itu karyawan dan staf sanitasi Rumah Sakit “X” Semarang 

juga sudah memiliki job description masing-masing sehingga dengan adanya 

dokumen tersebut maka para staf dapat mengetahui secara pasti apa yang harus 

dilakukan dalam melakukan pekerjaannya. 

5.2.2 Aspek Sumber Daya Manusia 

5.2.2.1 Pelatihan yang Diberikan Kepada Karyawan atau Staf Sanitasi 

Tenaga atau SDM Rumah Sakit “X” Semarang dalam pengelolaan limbah cair 

terdiri dari dua orang staf lulusan SLTA dan satu orang tenaga ahli lulusan D3 

Kesehatan Lingkungan. Rumah Sakit “X” Semarang memberikan program 
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pelatihan bagi karyawan atau staf Sanitasi khususnya pengelola limbah cair yang 

dapat berasal dari pihak eksternal maupun internal rumah sakit. Khusus bagi 

tenaga ahli yaitu Supervisor diwajibkan untuk mengikuti pelatihan eksternal yang 

dapat diperoleh dari BLH, Kepmenkes maupun penyelenggara terkait lainnya. 

Sedangkan pelatihan bagi dua staf lainnya yaitu pengawas dan pelaksana/operator 

IPAL lebih banyak yang bersumber dari internal baik melalui training of the train 

dari Supervisor Unit Sanitasi, sosialisasi pada saat briefing dan meeting maupun 

koordinasi langsung ke lapangan. Dengan adanya pelatihan ini, maka dapat 

membantu dalam mengelola SDM yang baik sehingga mampu berkontribusi 

secara optimal dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak 

roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, 

karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik 

mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi (Fitriani, 2014:13). 

Pengawas Sanitasi Rumah Sakit “X” Semarang sudah mempunyai 

pengetahuan kimia dan fisika secara umum serta memahami proses biologis dan 

biokimiawi karena telah mengikuti pelatihan internal sebanyak 3 kali yang 

dibiayai rumah sakit pula dimana bentuk pelatihannya berupa pemberian materi 

terkait pengelolaan limbah cair dan kunjungan ke Rumah Sakit Saint Carolus di 

Jakarta. Menurut Soeparman dan Suparmin (2002:135), seorang pengawas harus 

berpendidikan dalam bidangnya serta mampu menggunakan dasar perhitungan 

matematis dan geometris, mempunyai pengetahuan kimia dan fisika umum, 
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memahami proses biologis dan biokimiawi, mampu berkomunikasi secara tertulis 

maupun lisan, memahami keselamatan dan kesehatan kerja, mampu menganalisis 

dan mempresentasikan data. 

Pelaksana/operator IPAL Rumah Sakit “X” Semarang pernah mengikuti 

pelatihan internal sebanyak satu kali yang dibiayai oleh pihak rumah sakit. 

Menurut Soeparman dan Suparmin (2002:135), pengoperasian dan pemeliharaan 

instalasi pengolahan limbah cair menuntut keterampilan khusus yang dapat 

diperoleh melalui pendidikan, praktik dan pengalaman. Dalam hal ini, pelaksana 

Sanitasi Rumah Sakit “X” Semarang juga telah memiliki pengalaman bekerja 

sebelumnya di PT. Unitama yang bergerak di bidang waste water management. 

Rumah Sakit “X” Semarang juga telah memiliki tenaga sanitarian dengan 

pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan yang menjabat sebagai Supervisor atau 

Kepala Bagian Sanitasi. Selain itu, Rumah Sakit “X” Semarang sering 

mengirimkan tenaga sanitariannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan eksternal 

terkait pengelolaan limbah cair yang biasanya diselenggarakan oleh Badan 

Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Kepmenkes 1204/X/MENKES/2004, rumah 

sakit pemerintah maupun swasta yang sebagian kegiatan kesehatan lingkungannya 

dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka tenaganya harus berpendidikan sanitarian 

dan telah mengikuti pelatihan khusus di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit 

yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan lain sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Tenaga sebagaimana dimaksud, diusahakan mengikuti 

pelatihan khusus di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit yang 
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diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak lain terkait sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5.2.2.2 Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Limbah Cair 

Rumah Sakit “X” Semarang diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota 

Semarang yang terbukti dengan adanya kunjungan pemantauan dan pengawasan 

serta laporan hasil pemeriksaan limbah cair setiap 3 bulan sekali kepada BLH baik 

Kota maupun Provinsi dan kunjungan pemeriksaan mendadak oleh BLH. Selain 

itu Rumah Sakit “X” Semarang juga melakukan pengawasan tersendiri baik 

secara harian maupun bulanan. Pengawasan harian dilakukan dengan 

menggunakan checklist monitoring harian yang mencakup pemeriksaan suhu, pH 

dan klor, debit air limbah setiap harinya serta kondisi sarana dan prasarana oleh 

petugas. Sedangkan pengawasan bulanan yaitu dengan pemeriksaan hasil outlet 

limbah cair yang bekerjasama dengan Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang yang telah direkomendasikan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup. 

Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu setiap penanggung jawab usaha 

dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib melakukan 

pencatatan debit harian air limbah baik untuk air limbah yang dibuang ke sumber 

air, laut dan atau yang dimanfaatkan kembali, melakukan pencatatan pH harian air 

limbah dan memeriksakan kadar parameter air limbah secara berkala paling 

sedikit satu kali dalam satu bulan di laboratorium yang terakreditasi dan 
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teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup (Perda Prov. Jateng No.5 Tahun. 

2012). 

5.2.3 Aspek Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, sarana pengolah 

limbah cair yang ada di Rumah Sakit “X” Semarang adalah sistem IPAL yang 

terdiri dari beberapa unit bak yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. 

Sesuai dengan hasil observasi, di belakang Unit Gizi terdapat enam buah bak 

kontrol yang tertutup rapat, sehingga tidak membocorkan gas dan bau dari dalam 

pipa pembuangan. Di IPAL utama terdapat grit chamber yang berfungsi untuk 

memisahkan terlebih dahulu pasir, kerikil halus dan juga benda-benda lain 

misalnya kepingan logam, pecahan kaca, tulang dan lain-lain yang tidak dapat 

membusuk (Depkes RI, 2009:57). Grit chamber ini dilengkapi dengan automatic 

screen digunakan untuk memisahkan bermacam-macam benda padat yang ada di 

dalam air limbah, misalnya kertas, plastik, kain, kayu dan benda dari metal serta 

lainnya (Depkes RI, 2009:53).  

Di Rumah Sakit “X” Semarang telah dipasang grease trap sebagai penangkap 

sekaligus pemisah minyak dan lemak agar tidak masuk ke sistem pengolahan 

utama. Menurut Depkes RI (2009:62), sebagian air limbah mungkin mengandung 

bahan-bahan yang berbahaya yang dapat menyumbat atau mempersempit 

penampang pipa dan dapat mempengaruhi kemampuan IPAL. Untuk mencegah 

masuknya bahan-bahan tersebut ke dalam pipa perlu dipasang suatu penangkap 

(interceptor).  
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Selain itu, di Rumah Sakit “”X” Semarang juga terdapat equalization tank 

untuk meratakan jumlah air limbah yang berfluktuasi sehingga menjadi sama rata, 

anoxic tank sebagai tempat berlangsungnya proses anaerob oleh bakteri, aeration 

tank sebagai unit utama dan tempat terjadinya proses aerobik oleh mikroba, 

sedimentation untuk menghilangkan padatan dengan adanya proses pengendapan, 

dua buah bak intermediet sebagai perantara atau penampung, mixing tank sebagai 

tempat bercampurnya bahan kimia dengan air limbah, clarifier tank, chlorination 

tank untuk desinfektan bakteri patogen, effluent tank sebagai tempat efluen limbah 

yang akan dibuang ke saluran kota dan bak treated sebagai penampung air limbah 

yang akan dimanfaatkan kembali. Dalam proses pengolahan lanjut yaitu 

pengolahan lumpur, Rumah Sakit “X” Semarang belum memiliki unit 

pengolahnya karena sistem yang masih baru beroperasi sehingga belum ada 

treatment lanjutan bagi lumpur sisa hasil pengolahan. 

Sedangkan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Rumah Sakit “X” 

Semarang diantaranya APD seperti masker, sepatu boot, sarung tangan dan helm. 

Rumah Sakit “X” Semarang memiliki dua bak pengumpul air limbah atau sampit 

utama yaitu sampit Koperasi dan sampit OPD yang berfungsi untuk 

mengumpulkan air limbah dari berbagai sumber. Selain itu juga terdapat beberapa 

jenis pompa yang digunakan untuk mengalirkan air limbah serta ventilasi yang 

dilengkapi dengan intake fan dan exhaust fan. Menurut Soeparman dan Suparmin 

(2002:103), bangunan pelengkap diperlukan untuk memperlancar pengaliran serta 

membantu operasi dan pemeliharaan sehingga tidak ada penyumbatan.  
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Meskipun saat ini IPAL Rumah Sakit “X” Semarang masih menjadi 

tanggungan pihak vendor yaitu PT. Fransa Ritirta, tetapi proses perawatan masih 

dilakukan oleh kedua belah pihak. Untuk sistem pengolahan utama seperti 

pembersihan bak-bak IPAL dan pengambilan lemak masih menjadi tanggung 

jawab pihak vendor yaitu PT. Fransa Ritirta, sedangkan untuk perawatan mulai 

dari saluran hingga penampung sementara atau sampit dilakukan oleh pelaksana 

sanitasi Rumah Sakit “X” Semarang yang meliputi pengukuran harian suhu, pH 

dan klor, debit limbah, pengecekan sarana prasarana seperti saluran, bak kontrol 

dan pompa yang dilaksanakan sesuai dengan job description yang ada. Pihak 

Rumah Sakit “X” Semarang selalu memberikan rekomendasi dalam hal 

perbaikan-perbaikan sarana prasarana dan operasional sistem agar sesuai dengan 

perencanaan. 

5.3 Kualitas Limbah Cair Rumah Sakit “X” Semarang 

Untuk mengetahui kualitas pengolahan limbah cair, Rumah Sakit “X” 

Semarang, memeriksakan kualitas limbah cairnya dengan pengambilan sampel 

pada outlet limbah cair secara rutin setiap bulan sekali yang dilakukan oleh 

laboratorium Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) 

Semarang. Namun, pihak Rumah Sakit “”X” Semarang belum memeriksakan 

kualitas inlet limbah cairnya. Berdasarkan data primer, hasil pemeriksaan 

laboratorium yang dilakukan oleh PT. Cito Diagnostika Utama untuk inlet limbah 

cair Rumah Sakit “X” Semarang diketahui bahwa terdapat parameter yang 

melebihi baku mutu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012 
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yaitu kadar TSS sebesar 33 mg/L, NH3 sebesar 9,23 mg/L dan jumlah bakteri 

Coliform sebanyak >16.000 MPN/100ml. 

Tingginya kadar Total Suspended Solids (TSS) dapat menyebabkan kekeruhan 

pada air limbah. Menurut Mahida (1981), kekeruhan pada dasarnya disebabkan 

oleh adanya koloid, zat organik, jasad renik, lumpur, tanah liat dan benda 

terapung yang tidak mengendap dengan segera. Kekeruhan yang ada dalam air 

buangan disebabkan oleh berbagai macam suspended solid yang ada (Asmadi dan 

Suharno, 2012:9). 

Kadar nutrien seperti NH3 yang berlebihan pun juga dapat memberikan 

dampak buruk bagi lingkungan. Menurut Soeparman dan Suparmin (2002:28), 

ketika limbah cair akan dibuang ke badan air yang relatif bersih, seperti danau 

atau muara sungai, nutrien itu dapat menyuburkan air sampai tingkat tertentu. 

Namun, jika merangsang pertumbuhan algae secara berlebihan, air penerima dapat 

dirusak oleh pengayaan itu yang disebut eutrofikasi. 

Sedangkan, organisme Coliform merupakan indikator yang meliputi 

Escherichia coli  biasanya berasal dari saluran pencernaan makanan binatang 

berdarah panas. Adanya organisme Coliform menunjukkan kemungkinan adanya 

patogen, baik virus ataupun bakteri (Soeparman dan Suparmin, 2002:27). 

Namun, setelah dilakukan pengolahan semua parameter tersebut sudah 

memenuhi baku mutu air limbah. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium 

untuk outlet limbah cair Rumah Sakit “X” Semarang diketahui bahwa kadar TSS 

sebesar 21 mg/L, NH3 sebesar <0,010 dan jumlah bakteri Coliform sebanyak 78 
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MPN/100 ml sehingga dapat disimpulkan bahwa air limbah Rumah Sakit “X” 

Semarang sudah layak untuk dibuang ke badan air penerima atau lingkungan. 

5.4 Efektivitas Pengolahan Limbah Cair RS “X” Semarang 

Menurut Metcalf & Eddy (1991), penilaian efisiensi dihitung berdasarkan 

rumus oleh yang telah ditentukan yaitu dengan menghitung selisih konsentrasi 

parameter nilai inlet dikurangi nilai outlet dibagi konsentrasi nilai parameter inlet 

selanjutnya dikalikan 100 % .Menurut Depkes RI (2009), perhitungan tersebut 

diterapkan untuk parameter BOD, COD, TSS dan Ammoniak. 

Untuk mengetahui efektivitas pengolahan khususnya dalam menurunkan kadar 

TSS, BOD5, COD dan NH3, dapat dilakukan dengan perhitungan nilai efisiensi 

pengolahan limbah cair. Perhitungan tersebut dilakukan dengan pengambilan 

sampel pada inlet dan outlet limbah cair dari IPAL Rumah Sakit “X” Semarang 

terlebih dahulu. Pengambilan sampel inlet dilakukan oleh petugas dari Labkesmas 

Cito pada tanggal 8 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB di bak ekualisasi. Sedangkan 

untuk pengambilan sampel outlet dilakukan oleh petugas dari laboratorium Balai 

Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang.  

Efisiensi IPAL dalam mengelola kualitas air limbah ditunjukkan dengan 

menghitung selisih kadar parameter nilai inlet dikurangi nilai outlet dibagi kadar 

nilai parameter inlet selanjutnya dikalikan 100 %. Nilai yang dimasukkan dalam 

perhitungan efisiensi untuk masing-masing parameter yaitu 33 mg/L dan 21 mg/L 

untuk TSS, 23 mg/L dan 17,21 mg/L untuk BOD5, 80 mg/L dan 30,04 mg/L untuk 

COD dan 9,23 mg/L dan <0,010 mg/L untuk NH3. 
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Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi, diperoleh hasil yaitu nilai efisiensi 

terendah adalah penurunan parameter BOD5 sebesar 25,8 % yang berarti IPAL 

Rumah Sakit “X” Semarang kurang efisien menurunkan konsentrasi BOD5. Nilai 

efisiensi tertinggi adalah penurunan parameter NH3 yaitu sebesar 99,9 % yang 

berarti IPAL Rumah Sakit “X” Semarang sangat efisien menurunkan konsentrasi 

NH3. Sedangkan nilai efisiensi untuk parameter lain adalah sebesar 36,4 % untuk 

parameter TSS yang berarti  IPAL Rumah Sakit “X” Semarang kurang efisien 

dalam menurunkan konsentrasi  parameter TSS dan 62,45 % untuk parameter 

COD yang berarti IPAL Rumah Sakit “X” Semarang efisien dalam menurunkan 

konsentrasi parameter COD. 

Berdasarkan kategori Metcalf & Eddy (1991), untuk parameter BOD5, COD 

dan TSS yang menggunakan unit pengolahan lumpur aktif (activated sludge), 

dapat disimpulkan bahwa IPAL Rumah Sakit “X” Semarang sudah efisien dalam 

menurunkan parameter TSS saja. Nilai efisiensi TSS sebesar 36,4 % sudah 

memenuhi standar efisiensi TSS oleh Metcalf & Eddy (1991) sebesar 10-25 %. 

Sedangkan untuk parameter lainnya yaitu BOD5 dan COD dikatakan belum 

efisien karena dengan nilai 25,8 % untuk BOD5 dan 62,45 % untuk COD masih di 

bawah standar efisiensi BOD5 dan COD oleh Metcalf & Eddy (1991) yaitu 

sebesar 80-95 %. 

5.5 Pembahasan Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui beberapa 

masalah yaitu tidak adanya flow meter untuk mengukur debit inlet karena lahan 

sekitar yang mudah tersumbat, pemeriksaan laboratorium untuk outlet sudah 
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dilakukan rutin setiap bulan sekali, tetapi inlet hanya dilakukan pemeriksaan 

sewaktu-waktu apabila pihak Rumah Sakit “X” ingin mengetahui evaluasi 

pengolahan limbahnya saja. Pengolahan lanjutan (ultimate disposal) belum 

dilakukan karena sistem yang masih baru dan jumlah lumpur yang masib relatif 

sedikit. Pemeriksaan harian parameter chlor belum rutin dilakukan, sedangkan 

parameter lain seperti suhu, pH dan debit sudah rutin dilakukan. Limbah cair dari 

bak intermediet 1 yang seharusnya masuk ke mixing tank untuk proses flokulasi 

dan koagulasi, tetapi ada yang masuk ke bak efluen sehingga memungkinkan 

dapat berpengaruh terhadap kualitas limbah cair yang dihasilkan. Selain itu, 

belum adanya kolam indikator karena adanya keterbatasan lahan dan proses 

pemanfaatan (recycling) yang belum bisa berjalan karena belum adanya ijin dari 

Dinas terkait, sehingga masih air limbah yang sudah sesuai baku mutu air bersih 

masih ditampung di dalam bak treated. 

5.6 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

5.6.1 Hambatan Penelitian 

Hambatan dalam penelitian ini adalah : 

1. Peneliti mengalami hambatan dengan tidak adanya data pemeriksaan inlet di 

lapangan, sehingga peneliti harus mengujikan inlet  ke laboratorium sendiri. 

5.6.2 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tidak diperkenankan untuk menggali informasi secara mendalam kepada 

pihak ketiga untuk menjaga kerahasiaan data. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti 

mengenai evaluasi pengolahan air limbah dengan sistem extended aeration di 

Rumah Sakit “X” Semarang, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Rumah Sakit “X” Semarang sudah melalui lima tahapan dalam proses 

pengolahan limbah cairnya yaitu pengolahan pendahuluan (pre treatment), 

pengolahan pertama (primary treatment), pengolahan kedua (secondary 

treatment), pengolahan ketiga (tertiary treatment) dan pembunuhan kuman 

(desinfection), tetapi belum memiliki pengolahan lanjutan (ultimate disposal). 

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit “X” Semarang masih 

menjadi tanggungan pihak vendor yaitu PT. Fransa Ritirta, sehingga proses 

pengoperasian hingga pembersihan dan perawatan khususnya di IPAL masih 

menjadi wewenang pihak PT. Fransa Ritirta. Namun, pihak Rumah Sakit “X” 

Semarang juga turut melakukan pembersihan dan perawatan khususnya mulai 

dari saluran hingga bak penampung utama atau sampit yang dilakukan oleh 

pelaksana Sanitasi. 

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap inlet dan outlet, kualitas 

limbah cair untuk semua parameter tersebut sudah memenuhi baku mutu air 

limbah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 

2012 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Sakit. 
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4. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi dari nilai inlet dan outlet untuk 

parameter TSS, BOD5, COD dan NH3 dapat disimpulkan bahwa IPAL Rumah 

Sakit “X” Semarang kurang efisien menurunkan konsentrasi TSS dan BOD5, 

efisien menurunkan konsentrasi COD serta sangat efisien menurunkan 

konsentrasi NH3. Sedangkan menurut kategori Metcalf & Eddy (1991) dengan 

menggunakan unit pengolahan lumpur aktif (activated sludge), IPAL Rumah 

Sakit “X” Semarang efisien menurunkan TSS saja, tetapi belum efisien 

menurunkan BOD5 dan COD. 

6.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

6.2.1 Bagi Pelaksana Unit Sanitasi 

1. Pelaksana Sanitasi rutin memeriksa kadar chlor harian sesuai dengan job desc 

yang dimiliki dan form monitoring yang ada. 

6.2.2 Bagi Rumah Sakit “X” Semarang 

1. Rumah Sakit “X” Semarang rutin memeriksakan inlet limbah cairnya untuk 

mengetahui efektivitas pengolahan IPAL yang dimilikinya. 

2. Rumah Sakit “X” Semarang menindaklanjuti area lahan yang mudah 

tersumbat agar segera dapat memasang flow meter untuk pengukuran debit 

inlet. 

3. Rumah Sakit “X” Semarang merencanakan proses pengolahan lanjutan 

(ultimate disposal) agar nantinya dapat mengolah sendiri lumpur yang 

dihasilkannya tanpa menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga dapat 

menghemat anggaran. 



124 
 

 
 

6.2.3 Bagi PT. Fransa Ritirta 

1. PT. Fransa Ritirta segera memperbaiki proses pengolahan yang belum 

sempurna seperti yang terjadi pada mixing tank misalnya dengan memasang 

pipa untuk menghubungkan antara bak intermediet 1 dan bak mixing agar bisa 

berjalan sesuai dengan perencanaan. 

6.2.4 Bagi Dinas Terkait 

1. Dinas terkait memberikan ijin pemanfaatan air limbah yang sesuai baku mutu 

agar bisa segera dimanfaatkan seperlunya. 

6.2.5 Bagi Peneliti selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam tentang pengelolaan limbah 

cair rumah sakit. Selain itu agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas 

lagi. 
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Lampiran1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing 
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Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 4: Pedoman Wawancara untuk Pelaksana Sanitasi 

PEDOMAN WAWANCARA 

Evaluasi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Extended Aeration di Rumah 

Sakit “X” Semarang 

  

Identitas Responden 

1. Nama Lengkap : 

2. Umur  : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Pendidikan : 

5. Jabatan  : 

6. Lama Bekerja : 

Pengolahan Limbah Cair 

1. Berasal darimana sajakah sumber limbah cair Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Apakah semua limbah cair yang dihasilkan tersebut akan diolah di IPAL? 

3. Jelaskan proses/alur pengolahan limbah cair dan fungsi masing-masing unit 

pengolah limbah cair dengan sistem extended aeration! 

4. Adakah pemanfaatan terhadap limbah cair yang telah diolah (efluen)? Jika ada, 

bagaimana pemanfaatannya? 

5. Adakah  monitoring harian terhadap operasional sistem pengelolaan limbah cair? 

Jika ada, bagaimana bentuk pelaksanaannya? 

6. Bagaimana evaluasi pengolahan limbah cair? Apakah Rumah Sakit “X”  Semarang 

melakukan sampling limbah cair secara berkala? 
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Aspek Peraturan, Perundangan dan Kebijakan 

1. Adakah prosedur tetap mengenai pengoperasian terhadap sistem pengelolaan 

limbah cair? Jika ada, jelaskan! 

2. Apakah Anda memiliki deskripsi tugas yang jelas terhadap pekerjaan Anda? Jika 

ya, jelaskan! 

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan limbah cair? Jika ya, 

berapa kali? Bagaimana bentuk pelatihannya? 

2. Apakah Anda memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang pekerjaan ini? 

Aspek Sarana dan Prasarana 

1. Sarana prasarana apa yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan limbah cair di 

Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Adakah  kegiatan perawatan terhadap sarana prasarana sistem pengelolaan limbah 

cair? Jika ada, jelaskan! 
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Lampiran 5: Pedoman Wawancara untuk Pengawas Sanitasi 

PEDOMAN WAWANCARA 

Evaluasi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Extended Aeration di Rumah 

Sakit “X” Semarang 

  

Identitas Responden 

1. Nama Lengkap : 

2. Umur  : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Pendidikan : 

5. Jabatan  : 

6. Lama Bekerja : 

Pengolahan Limbah Cair 

1. Berasal darimana sajakah sumber limbah cair Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Apakah semua limbah cair yang dihasilkan tersebut akan diolah di IPAL? 

3. Jelaskan proses/alur pengolahan limbah cair dan fungsi masing-masing unit 

pengolah limbah cair dengan sistem extended aeration! 

4. Adakah pemanfaatan terhadap limbah cair yang telah diolah (efluen)? Jika ada, 

bagaimana pemanfaatannya? 

5. Adakah  monitoring harian terhadap operasional sistem pengelolaan limbah cair? 

Jika ada, bagaimana bentuk pelaksanaannya? 

6. Bagaimana evaluasi pengolahan limbah cair? Apakah Rumah Sakit “X”  Semarang 

melakukan sampling limbah cair secara berkala? 
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Aspek Peraturan, Perundangan dan Kebijakan 

1. Adakah prosedur tetap mengenai pengoperasian terhadap sistem pengelolaan 

limbah cair? Jika ada, jelaskan! 

2. Apakah Anda memiliki deskripsi tugas yang jelas terhadap pekerjaan Anda? Jika 

ya, jelaskan! 

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan limbah cair? Jika ya, 

berapa kali? Bagaimana bentuk pelatihannya? 

2. Apakah Anda memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang pekerjaan ini? 

Aspek Sarana dan Prasarana 

1. Sarana prasarana apa yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan limbah cair di 

Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Adakah  kegiatan perawatan terhadap sarana prasarana sistem pengelolaan limbah 

cair? Jika ada, jelaskan! 
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Lampiran 6: Pedoman Wawancara untuk Supervisor Sanitasi 

PEDOMAN WAWANCARA 

Evaluasi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Extended Aeration di Rumah 

Sakit “X” Semarang 

 

Identitas Responden 

1. Nama Lengkap : 

2. Umur  : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Pendidikan : 

5. Jabatan  : 

6. Lama Bekerja : 

Aspek Peraturan, Perundangan dan Kebijakan 

1. Adakah dasar peraturan perundangan yang digunakan untuk menyusun kebijakan 

pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Sudahkah pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah cair sesuai dengan peraturan 

yang berlaku? 

3. Adakah Badan yang mengawasi  pengolahan limbah cair Rumah Sakit “X” 

Semarang? Jika ada, siapa? 

4. Adakah prosedur tetap mengenai pengoperasian terhadap sistem pengelolaan 

limbah cair? 
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Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Apakah pernah dilakukan pelatihan bagi karyawan atau staf bagian Sanitasi? 

2. Bagaimana bentuk pelatihannya? 

Aspek Sarana dan Prasarana 

1. Sarana prasarana apa yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan limbah cair di 

Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Pernahkah dilakukan pengontrolan terhadap kebutuhan sarana prasarana 

pengelolaan limbah cair? 

3. Adakah  kegiatan perawatan terhadap sarana prasarana sistem pengelolaan limbah 

cair? 

4. Adakah  monitoring terhadap operasional sistem pengelolaan limbah cair? 

5. Bagaimana evaluasi terhadap pengelolaan limbah cair? 
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Lampiran 7: Pedoman Wawancara untuk FMS Division Manager  

PEDOMAN WAWANCARA 

Evaluasi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Extended Aeration di Rumah 

Sakit “X” Semarang 

 

Identitas Responden 

1. Nama Lengkap : 

2. Umur  : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Pendidikan : 

5. Jabatan  : 

6. Lama Bekerja : 

Aspek Peraturan, Perundangan dan Kebijakan 

1. Adakah dasar peraturan perundangan yang digunakan untuk menyusun kebijakan 

pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Sudahkah pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah cair sesuai dengan peraturan 

yang berlaku? 

3. Adakah Badan yang mengawasi  pengolahan limbah cair Rumah Sakit “X” 

Semarang? Jika ada, siapa? 

4. Adakah prosedur tetap mengenai pengoperasian terhadap sistem pengelolaan 

limbah cair? 
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Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Apakah pernah dilakukan pelatihan bagi karyawan atau staf bagian Sanitasi? 

2. Bagaimana bentuk pelatihannya? 

Aspek Sarana dan Prasarana 

1. Sarana prasarana apa yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan limbah cair di 

Rumah Sakit “X” Semarang? 

2. Pernahkah dilakukan pengontrolan terhadap kebutuhan sarana prasarana 

pengelolaan limbah cair? 

3. Bagaimana evaluasi terhadap pengelolaan limbah cair? 
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Lampiran 8: Lembar Observasi 
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Lampiran 9: Dokumentasi 

 

 

 

  

Gambar 1. Wawancara  kepada Pelaksana 

 

 

 

 

Gambar 2.Wawancara kepada Pengawas 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Wawancara kepada Supervisor 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara kepada Manager 
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Lampiran 10: Struktur Organisasi 
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Lampiran 11 : Lembar Penjelasan Kepada Calon Subjek 

LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK 

     Saya, Dwi Ratna Sari, Mahasiswa S1 Peminatan Kesehatan Lingkungan dan 

Kesehatan Kerja, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Evaluasi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Extended Aeration di RS 

Telogorejo Semarang”. Penelitian ini dibiayai secara mandiri. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui proses pengolahan limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut 

(extended aeration) di RS Telogorejo Semarang, membandingkan hasil analisis 

kualitas limbah cair yang sudah diolah dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui hasil evaluasi pengolahan 

limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut (extended aeration) di Rumah Sakit 

Telogorejo Semarang dalam menurunkan kadar TSS, BOD5, NH3 dan bakteri 

Coliform. 

     Saya mengajak Saudara/Saudari untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini 

membutuhkan 4 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing- 

masing subjek sekitar satu jam.  

A. Kesukarelaaan untuk ikut penelitian 

Keikutsertaan Saudara/Saudari dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela, dan 

dapat menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat berhenti sewaktu-waktu 

tanpa denda sesuatu apapun. 

B. Prosedur penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dengan menggunakan lembar 

observasi, wawancara dengan menggunakan panduan wawancara oleh peneliti 

secara bergantian dari satu responden ke responden yang lainnya serta 

dokumentasi apabila diperlukan. Saya akan mengolah seluruh data dan hasil 

penelitian ini untuk kebutuhan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari 

Saudara/Saudari. Penelitian ini hanya semata-mata untuk mendapatkan informasi 

seputar proses pengolahan limbah cair dengan sistem aerasi berlanjut (extended 

aeration), membandingkan hasil analisis kualitas limbah cair yang sudah diolah 

dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dan mengetahui hasil evaluasi pengolahan limbah cair dengan sistem aerasi 

berlanjut (extended aeration) di Rumah Sakit Telogorejo Semarang dalam 

menurunkan kadar TSS, BOD5, NH3 dan bakteri Coliform. 
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C. Kewajiban Subjek Penelitian 

Saudara/Saudari diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang 

sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan 

penelitian ini. 

D. Risiko dan efek samping dan penangananya 

Tidak ada resiko dan efek samping dalam penelitian ini. 

E. Manfaat 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

evaluasi sehingga apabila masih terdapat kekurangan, dapat segera diambil 

tindakan untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah cair di RS Telogorejo dan 

mencegah dampak negatif yang lebih buruk lainnya. 

F. Kerahasiaan 

Informasi yang didapatkan dari Saudara/Saudari terkait dengan penelitian ini akan 

dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu 

pengetahuan). 

G. Kompensasi / ganti rugi 

Dalam penelitian ini tersedia dana untuk kompensasi atau ganti rugi untuk 

Saudara/Saudari berupa parcel buah-buahan. 

H. Pembiayaan 

Penelitian ini dibiayai secara mandiri oleh peneliti. 

I. Informasi tambahan 

Penelitian ini dibimbing oleh Arum Siwiendrayanti, S.KM, M.Kes. 

Saudara/Saudari diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum 

jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi  

Dwi Ratna Sari, no Hp 085740739445 di Jalan Cempaka Sari Timur RT 03 RW 01 

No. 25, Sekaran, Gunungpati, Semarang.   

Saudara/Saudari juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, dengan nomor telefon 

(024) 8508107 atau email kepk.unnes@gmail.com 

 

Semarang, 28 April 2015 

Hormat saya, 

 

 

Dwi Ratna Sari 

NIM 6411411189 
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Lampiran 12 : Persetujuan Keikutsertaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


