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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Manusia merupakan salah satu komponen 

ekologi yang memiliki peran besar terhadap kondisi 

bumi ini. Dalam ekosistem, manusia mengolah dan 

memanfaatkan sumber daya alam untuk menjaga 

kelangsungan hidup seperti halnya makhluk hidup 

lain. Kebutuhan terhadap bahan makanan dipenuhi 

dengan usaha bertani dan beberapa jenis makanan 

yang perlu diolah dengan industri.  

  Berkembangnya peradaban menimbulkan 

kegiatan pemanfaatan bahan-bahan alam yang 

seringkali kurang memperhatikan efek buruknya 

terhadap ekosistem dan lingkungan. Salah satunya 

adalah dengan munculnya industri-industri 

penyumbang pencemaran lingkungan dan eutrofikasi. 

Buangan limbah yang dihasilkan oleh industri 

mengakibatkan tingginya kadar senyawa nitrogen yang 

terkandung dalam hidrosfer, salah satunya adalah 

amonium.  
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Pada umumnya, air limbah industri memiliki 

kandungan amonium yang tinggi. Contohnya adalah 

industri terasi dan lindi. Terasi merupakan salah satu 

jenis bumbu masakan yang diolah dari proses 

fermentasi udang dan/atau ikan, dimana ikan dan 

udang sebagai komponen terasi memiliki kadar protein 

yang tergolong tinggi. Penguraian protein menjadi 

asam-asam amino yang dilanjutkan kemudian dengan 

proses amonifikasi menyebabkan konsentrasi amonium 

dalam air limbah menjadi berlimpah.  

 Amonium juga hadir sebagai salah satu hasil 

dekomposisi sampah yang terjadi di dalam cairan lindi, 

di samping mengandung bahan-bahan berbahaya lain 

seperti logam berat dan mikrob patogen. Semarang 

memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 

Jatibarang sebagai areal pembuangan sampah open 

dumping yang telah beroperasi sejak tahun 1992. 

Kekurangan dari sistem pembuangan sampah ini 

adalah sistem open dumping tidak mampu menahan 

cairan yang keluar dari tumpukan sampah. Lindi yang 

muncul sebagai bilasan air hujan terhadap sampah 

menjadi masalah yang perlu diatasi agar lebih aman 

bagi lingkungan, khususnya untuk kawasan Semarang.  

Pembuangan limbah langsung pada aliran sungai 

menyebabkan pencemaran amonium pada badan 
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sungai dan menyebabkan menurunnya kualitas air. 

Eutrofikasi terjadi sebagai efek dari tingginya bahan 

organik yang terdapat pada badan air seperti fosfat, 

nitrat, atau amonium. Nitrat dan amonium 

sesungguhnya bermanfaat, bahkan penting bagi 

pertumbuhan vegetasi. Akan tetapi dalam konsentrasi 

yang terlalu tinggi, senyawa ini mengakibatkan 

hilangnya keanekaragaman, pertumbuhan alga yang 

berlebihan, hingga kematian yang luas pada populasi 

ikan (Slanina 2006). Oleh karena itu, air limbah 

industri yang berasal dari pabrik-pabrik perlu 

mengolah buangan yang dihasilkan dari proses 

produksinya.  

Di TPA Jatibarang, lindi ditampung pada kolam 

penampungan yang dialirkan ke beberapa kolam kecil. 

Salah satu kolam kecil tersebut berjarak kurang dari 20 

meter dari sungai Kreo dan sebagian kecil lindi 

mengalir dari kolam ke sungai tersebut. Penduduk 

dusun di kawasan TPA Jatibarang memanfaatkan air 

sungai ini untuk air minum dan MCK, sehingga 

pencemaran lindi terhadap air sungai  Kreo berpotensi 

menimbulkan masalah kesehatan bagi penduduk 

dusun. 

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk 

mengatasi tingginya kadar amonium pada air limbah 



4 

 

industri terasi maupun lindi. Para peneliti telah 

mempelajari dan mengembangkan cara memanfaatkan 

prinsip-prinsip alami pengurangan amonium, misalnya 

pengurangan amonium biologis dengan proses 

nitrifikasi, denitrifikasi, dan anammox.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menurunkan kadar amonium pada air limbah maupun 

lindi menggunakan proses nitrifikasi dan anammox 

secara simultan dalam satu reaktor. Penelitian ini 

diharapkan dapat diaplikasi sebagai pilihan metode 

yang ekonomis untuk menurunkan kandungan 

amonium pada pengolahan air limbah industri terasi 

dan lindi. 

 

 

 

 

 


