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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan industri saat ini mengalami perkembangan tanpa 

kontrol. Industri berlomba-lomba melakukan berbagai cara untuk mendapatkan 

hasil yang melimpah. Tanpa disadari semua tingkah laku industrialisasi 

menjadikan banyak masalah didalam setiap kehidupan di banyak negara, salah 

satunya yaitu tragedi Minamata di negara Jepang oleh Chisso Corporation 

industri kimia pada tahun 1950. 

Buruknya pengolahan dan pembuangan limbah yang dilakukan Chisso 

Corporation sehingga dengan leluasa membuang limbah industri yang 

mengandung bahan kimia berbahaya termasuk merkuri ke dalam teluk 

Minamata dengan leluasa hingga beratas-ratus ton banyaknya. Senyawa 

merkuri tersebut menyebar dan meracuni hewan, tumbuhan bahkan manusia 

sehingga terjangkit penyakit Minamata. Peningkatan dibidang industri dan 

kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi salah satu pemicu masalah polusi 

atau pencemaran lingkungan di jepang (Harada, 2005)  

Di Indonesia juga terdapat  kasus yang serupa dimana terjadi masalah 

dalam pengolahan limbah di PT. Newmont Minahasa Raya yang di kenal 

dengan tragedi Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Dampak dari pencemaran 

pembuangan air limbah yang tidak dikelola kemudian menimbulkan bermacam 

penyakit dan menyerang penduduk disekitar teluk tersebut. 

Menurut Shora (2016) Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang 

memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Namun, industri maupun 

kawasan industri yang memiliki alat pengolahan air limbah atau Instalasi 
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Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut kurang maksimal dalam 

pengolaannya, hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air 

pada sungai. Badan Pengendalian Lingkungan hidup mempunyai tugas dalam 

menjaga kesimbangan lingkungan dalam mencegah terjadinya pencemaran air, 

salah satunya dengan mengawasi pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah 

pada kawasan industri. Namun, dengan adanya Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan Instalasi Pengolahan Air 

Limbah masih terjadinya pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah 

industri.  

Menurut Wardhana (2011) di dalam kegiatan industri dan teknologi, air 

yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke 

lingkungan atau badan air karena dapat menyebabkan pencemaran air. Air 

limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang 

sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air limbah industri harus mengalami 

proses daur ulang sehingga dapat digunakan kembali atau dibuang ke 

lingkungan melalui badan air atau sungai tanpa menyebabkan pencemaran air 

lingkungan. Proses daur ulang air limbah industri atau Water Treatment Recycle 

Proses adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh industri. 

Proses daur ulang air limbah industri dilakukan melalui instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) atau yang biasa disebut (waste water treatment 

plant, WWTP), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang 

limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk 

digunakan pada aktivitas yang lain, yang berfungsi sebagai mengolahan air 

limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah 

industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 05 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap 

industri maupun instansi atau badan usaha harus bertanggung jawab terhadap 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_biologis&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_biologis&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_kimiawi&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan
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pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Limbah cair dari industri 

berbasis organik mempunyai potensi pencemaran yang sangat berat terhadap 

lingkungan, terutama pada produk olahan/ bahan baku industri. 

 Namun, pada saat ini industri-industri yang berada di setiap kawasan 

industri di kabupaten Bekasi yang telah memiliki instalasi pengolahan air 

limbah (IPAL), dinilai kurang maksimal dalam pengelolaan IPAL, yang 

ditandai dengan adanya industri yang memiliki IPAL, namun IPAL tersebuat 

tidak berfungsi sehingga tidak dapat mengolah air limbah tersebut  menjadi air 

olahan limbah sesuai dengan baku mutu air. 

Limbah cair industri farmasi merupakan salah satu bahan pencemar 

yang dapat menimbulkan  dampak negatif jika dibuang ke lingkungan (badan 

air), sehingga perlu adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). PT 

INDOFARMA (Persero) Tbk. merupakan  salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang industri farmasi yang terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Salah 

satu yang dimiliki perusahaan ini yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL). Limbah dari kegiatan industri di PT. INDOFARMA (Persero) Tbk. 

sangat bermacam, salah satunya limbah domestik (limbah pencucian alat 

pembuatan berbagai macam obat, laundry,dan kantin) yang jika tidak diolah 

terlebih dahulu maka dapat menimbulkan pencemaran air disekitar lingkungan. 

Maka dari itu adanyan Instalasi Pengolahan Air Limbah di perusahaan tersebut 

sangat bermanfaat apabila proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku serta terjaga pemeliharaannya. 

Atas dasar landasan pemikiran diatas, penulis kemudian mengajukan 

judul magang dengan judul Gambaran Pengolahan Air Limbah di Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT INDOFARMA (Persero) Tbk. Tahun 2018. 
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1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Gambaran Pengolahan Air Limbah di Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT INDOFARMA (Persero) Tbk. Tahun 2018. 

1.2.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran umum PT INDOFARMA (Persero) Tbk. Tahun 

2018. 

2. Mengetahui gambaran umum seksi LK3 PT INDOFARMA (Persero) Tbk. 

Tahun 2018. 

3. Mengetahui gambaran Input (SDM, Sarana Prasarana dan SOP) 

pengolahan air limbah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT 

INDOFARMA (Persero) Tbk. Tahun 2018. 

4. Mengetahui gambaran Proses pengolahan air limbah secara aerob melalui 

tahap Pre-Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary 

Treatment, dan Pengolahan Lumpur di Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) PT INDOFARMA (Persero) Tbk. Tahun 2018. 

5. Mengetahui gambaran Output hasil dari pengolahan air limbah secara 

aerob Pre-Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary 

Treatment, dan Pengolahan Lumpur di Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) PT INDOFARMA (Persero) Tbk. Tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Bagi Penulis 

1. Mendapatkan gambaran Input, Proses dan Output pengolahan air limbah di 

Instalasi Pengolahan  Air Limbah (IPAL) PT INDOFARMA (Persero) 

Tbk. Tahun 2018. 
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2. Menambah wawasan dan mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam pengolahan air limbah di Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) PT INDOFARMA (Persero) Tbk. Tahun 2018. 

3. Dapat memperluas ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk kedepannya. 

4. Dapat menerapkan keilmuan K3 yang diperoleh dibangku kuliah dalam 

praktek pada kondisi kerja yang sebenarnya. 

1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

1. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bacaan mengenai gambaran 

pengolahan air limbah di Instalsi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT 

INDOFARMA Tbk. Tahun 2018 

2. Terjalin kerjasama yang baik dengan pihak instansi magang guna 

menambah pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan. 

3. Memberikan informasi pengetahuan mengenai gambaran pengelolaan air 

limbah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT INDOFARMA Tbk. 

Tahun 2018 

1.3.3 Bagi Instansi Magang  

1. Sebagai masukan posistif bagi perusahaan dalam upaya sistem pengolahan 

limbah yang dapat menimbulkan kerugian di PT INDOFARMA (Persero) 

Tbk. 

2. Sebagai bahan informasi tambahan dan masukan dalam kaitannya dengan 

sistem pengolahan air limbah. 

3. Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik antara instansi dan pihak 

universitas. 

 

 

 

 


