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Abstrak  

Air limbah rumah tangga adalah sisa air yang tidak diperlukan lagi yang berasal dari rumah tangga. 

Sesuai dengan zat yang terkandung di dalam air limbah, maka limbah yang tidak diolah terlebih dahulu akan 

menyebabkan gangguan kesehatan dan lingkungan hidup antara lain limbah sebagai media penyebar berbagai 

penyakit. Salah satu teknologi sederhana untuk mengolah air limbah yaitu dengan menggunakan tanah lempung 

bauksit yang memiliki banyak kegunaan untuk menjernihkan air salah satunya air limbah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penggunaan lempung sebagai media untuk menjernihkan air limbah rumah tangga 

dengan melihat parameter pH, BOD, TSS dan minyak/lemak. Penelitian ini memiliki beberapa tahapan, yaitu 

pencucian tanah lempung, pengerigan tanah lempung, mencampurkan tanah lempung pada air limbah dan uji 

parameter. Hasil rata-rata pengamatan didapat nilai pH 6,83, BOD 15,5mg/L , TSS 0,761mg/L dan 

Lemak/minyak 4,21mg/L yang masih standar pada baku mutu air limbah domestik. 

 

Kata kunci : air limbah, limbah rumah tangga, tanah lempung. 

 

 

 

Abstract 

 

Domestic wastewater is the rest of the water is no longer required from the household. In accordance 

with the substances contained in the waste water, the waste that is not processed first will cause environmental 

and health problems such as waste as a medium spreaders of various diseases. One of the simplest technologies 

to treat waste water by using bauxite clay has many uses to purify water one wastewater. This study aims to 

determine the use of clay as a medium to purify domestic wastewater by looking at the parameters of pH, BOD, 

TSS and oil / grease. This study has several stages, namely washing clay, drying clay, clay mixing the waste 

water and test parameters. The average yield observations obtained pH values of 6.83, 15,5mg BOD / L, TSS 

0,761mg / L and fats / oils 4,21mg / L which is still the standard in domestic waste water quality standards.  
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PENDAHULUAN 

Dari sisi kependudukan Tanjungpinang Timur 

memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat sedang  

dibandingkan dengan kecamatan lain. Dimana dengan 

luas wilayah 83,5 KM2 terdapat 73.193 jiwa dengan 

Tingkat Kepadatan penduduk sebesar 877 Jiwa/KM2 

yang tersebar di berbagai kelurahan.  

Dengan jumlah penduduk yang sedang maka akan 

menghasilkan tingkat aktifitas yang ada akan memberi 

dampak positi dan negatif . Adapun salah satu aktifitas 

manusia yang akan berdampak negatif salah satunya yaitu 

air limbah rumah tangga. Apabila air limbah tidak diolah 

dan terjadi penumpukan kadar pencemar secara terus 

menerus maka akan berdampak pada habitat yang ada 

diperairan dan juga masyarakat yang ada disekitar.  

Limbah rumah tangga terbagi dua yaitu black water 

dan gray water, dimana black water sudah ada 

penanganan seperti septic tank sedangkan limbah gray 

water belum ada penanganan dikarenakan masyarakat 

belum mengetahui dampak apa yang akan terjadi bila 

limbah ini tidak di olah terlebih dahulu.  

Kepulauan Riau merupakan daerah yang banyak 

mengandung mineral terutama mineral tambang seperti 

tanah lempung. Namun, potensi ini tidak dilakukan 

karena masyarakat belum mengetahui manfaat tanah 

lempung dan cara pengolahan tanah lempung padahal 

tanah lempung ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

seperti media penjernihan air. Pada umumnya masyarakat 

mengenal lempung sebagai bahan pencemar yang dapat 

mengotori air permukaan padahal lempung memiliki 

banyak kegunaan sebagai media penjernihan minyak ( 

seperti minyak cengkeh), dan juga kedepan sebagai 

alternati untuk mengatasi permasalahan limbah, terutama 

logam berat ( Sunarso, 2007). Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui jumlah tanah lempung dapat 

menurunkan beban limbah yang terdapat pada air limbah 

rumah tangga.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

penggunaan lumpur lempung sebagai media untuk 

penjernihan air limbah rumah tangga dengan melihat 

parameter pH, BOD, TSS dan Minyak/Lemak pada 

limbah rumah tangga pada beberapa tingkat konsentrasi 

dan waktu pengadukan pada lumpur bauksit. 

 

a. Limbah Cair Rumah Tangga 

Air limbah menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 adalah sisa dari suatu 

hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Definisi 

lainnya, air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan 

rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air 

tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Sedangkan 

air limbah rumah tangga atau air buangan adalah sisa air 

yang tidak diperlukan lagi yang berasal dari rumah 

tangga. Pada dasarnya limbah rumah tangga mengandung 

bahan atau zat membahayakan. Sesuai dengan zat yang 

terkandung di dalam air limbah, maka limbah yang tidak 

diolah terlebih dahulu akan menyebabkan gangguan 

kesehatan dan lingkungan hidup antara lain limbah 

sebagai media penyebaran berbagai penyakit. 

Greywater merupakan bagian dari limbah cair 

domestik yang proses pengalirannya tidak melalui toilet, 

misalnya seperti air bekas mandi, air bekas mencuci 

pakaian, dan air bekas cucian dapur. Sekitar 60 – 85% 

dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi 

limbah cair domestik (Metcalf, 1991). Bagian dari 

greywater adalah sekitar 75% dari total volume limbah 

cair domestik (Hansen & Kjellerup (1994), dikutip dari 

Eriksson et al (2001)).  

Sumber air limbah dari kegiatan rumah tangga 

seperti dari urine, kegiatan mandi, mencuci peralatan 

rumah tangga, mencuci pakaian serta kegiatan dapur 

lainnya. Idealnya sebelum air limbah dibuang ke saluran 

air harus diolah terlebih dahulu. Prinsip dasarnya adalah 

bahwa air limbah yang dilepas ke lingkungan sudah tidak 

berbahaya lagi bagi kesehatan lingkungan. Air limbah 

yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak sangat 

luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni 

makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan 

ekosistem sungai dan sebagainya. 



Pada umumnya air limbah dapat menimbulkan 

dampak, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, 

dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap 

kesehatan, dampak terhadap estetika lingkungan. Pada 

wilayah perkotaan mudah terlihat adanya sarana air 

limbah yang dialirkan melalui saluran-saluran, dimana air 

limbah dari rumah tangga tersebut segera dialirkan ke 

saluran-saluran yang ada di sekitar wilayah permukiman 

sampai ke badan air anak sungai dan sungai terdekat. 

Selain dialirkan ke saluran-saluran yang ada, terdapat satu 

pendekatan dalam usaha pengolahan air limbah rumah 

tangga adalah dengan menggunakan Instalasi Pengelolaan 

Air Limbah (IPAL) Komunal menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001. 

Menurut Davis dan Cornwell (1991) dalam Amal 

(2011), limbah domestik dapat dikenali karakteristiknya 

melalui: karakter fisik, karakter kimia dan karakter 

biologi. Ditinjau dari karakter fisiknya limbah domestik 

merupakan limbah yang baru dihasilkan dan bersifat 

aerobik. Temperatur air limbah dalam keadaan normal 

berkisar 10°C hingga 20 °C. Secara umum temperatur air 

limbah akan lebih besar daripada temperatur air minum. 

Hal ini disebabkan adanya tambahan air hangat yang 

berasal dari rumah tangga dan pemanasan yang terjadi di 

dalam struktur pemipaan.  

Karakter kimia dapat diidentifikasi dari senyawa 

atau bahan kimia yang ditemukan di dalam air limbah, 

jumlahnya sangat bayak sehingga perhatian terhadap 

karakteristik kimia limbah domestik biasanya difokuskan 

pada jenis-jenis senyawa yang umum ditemukan dalam 

limbah. pH untuk semua jenis air limbah akan berkisar 

pada rentang 6,5-8,5(Lampiran C Kepmen LH No. KEP-

51/MENLH/10/1995). 

Karakteristk biologi limbah Corbitt (1990) dalam 

Amal (2011) yang ditemukan dalam limbah domestik 

adalah penting sekali untuk pertimbangan masalah 

kesehatan masyarakat, yang berasal dari sumber limbah 

dan mikroorganisme alami yang ada pada limbah. 

Komposisi limbah domestik menunjukkan keberadaan 

kuantitas bahan-bahan fisik, kimia dan biologi secara 

aktual. Air yang disediakan pada kegiatan rumah tangga 

secara khas mengandung bahan mineral dan organik dan 

setelah penggunaan untuk kepentingan sanitari dan 

kegiatan domestik akan mendapat tambahan berupa 

feaces, urine, kertas dan substansi lain. Sebagian dari 

bahan-bahan tersebut akan tinggal sebagai suspensi 

sementara yang lain akan mengalir sebagai larutan atau 

akan berupa partikel-partikel halus yang pada akhirnya 

menjadi partikel koloid secara alamiah. 

 

b. Tanah Lempung 

Lempung dapat didefinisikan sebagai campuran 

partikel-partikel pasir, debu dan bagian-bagian tanah liat 

yang mempunyai sifat-sifat karakteristik yang berlainan 

dalam ukuran yang kira- kira sama. Salah satu ciri 

partikel-partikel tanah liat adalah mempunyai muatan ion 

positif yang dapat dipertukarkan. Material ini mempunyai 

daya serap dengan berubahnya kadar kelembapan. Tanah 

liat mempunyai luas permukaan yang sangat besar 

(Mahida, 1984). 

Bowles (1991) mendefinisikan tanah lempung 

sebagai deposit yang mempunyai partikel berukuran lebih 

kecil atau sama dengan 0,002 mm dalam jumlah lebih dari 

50 %. Tanah dengan ukuran mikrokonis sampai dengan 

submikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur 

kimiawi penyusun batuan. Sedangkan menurut Terzaghi 

(1987) Tanah lempung sangat keras dalam keadaan 

kering, dan tak mudah terkelupas hanya dengan jari 

tangan. Permeabilitas lempung sangat rendah, bersifat 

plastis pada kadar air sedang. 

Lempung adalah suatu silikat hidraaluminium yang 

kompleks dengan rumus kimia : Al2O3.nSiO2.kH2O 

dimana n dan k merupakan nilai numerik molekul yang 

terikat dan bervariasi untuk masa yang sama. Mineral 

lempung mempunyai daya tarik menarik individual yang 

mampu menyerap 100 kali volume partikelnya. Ada atau 

tidaknya air (selama pengeringan) dapat menghasilkan 

perubahan volume dan kekuatan yang besar. Partikel-

pertikel lempung juga mempunyai gaya tarik antar 

partikel yang sangat kuat yang untuk sebagian 



menyebabkan kekuatan yang sangat tinggi pada suatu 

bongkahan kering (batu lempung). 

Sifat-sifat yang dimiliki tanah lempung Hardiyatmo 

(1999) dalam Derry Endriani (2012) adalah sebagai 

berikut: 

1. Ukuran butir halus, kurang dari 0,002 mm 

2. Permeabilitas rendah 

3. Kenaikan air kapiler tinggi 

4. Bersifat sangat kohesif 

5. Kadar kembang susut yang tinggi 

6. Proses konsolidasi lambat 

1.1 Karakteristik Fisik Tanah Lempung Lunak 

 

Menurut Bowles (1989) dalam Endriani (2012), 

mineral-mineral pada tanah lempung umumnya memiliki 

sifat-sifat: 

a. Hidrasi 

Partikel mineral lempung biasanya bermuatan 

negatif sehingga partikel lempung hampir selalu 

mengalami hidrasi, yaitu dikelilingi oleh lapisan-lapisan 

molekul air yang disebut sebagai air teradsorbsi. Lapisan 

ini pada umumnya mempunyai tebal dua molekul karena 

itu disebut sebagai lapisan difusi ganda atau lapisan 

ganda. Lapisan difusi ganda adalah lapisan yang dapat 

menarik molekul air atau kation disekitarnya. Lapisan ini 

akan hilang pada temperatur yang lebih tinggi dari 600 

sampai 1000C dan akan mengurangi plasitisitas alamiah, 

tetapi sebagian air juga dapat menghilang cukup dengan 

pengeringan udara saja. 

 

b. Aktivitas. 

Hasil pengujian index properties dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi tanah ekspansif. Hardiyatmo 

(2006) merujuk pada Skempton (1953) mendefinisikan 

aktivitas tanah lempung sebagai perbandingan antara 

Indeks Plastisitas (IP) dengan prosentase butiran yang 

lebih kecil dari 0,002 mm. 

 

c. Flokulasi dan Dispersi. 

Beberapa partikel yang tertarik akan membentuk 

flok (flock) yang berorientasi secara  acak atau struktur 

yang berukuran lebih besar akan turun dari larutan itu 

dengan cepatnya membentuk sedimen yang lepas. 

Flokulasi adalah peristiwa penggumpalan partikel 

lempung di dalam larutan air akibat mineral lempung 

umumnya mempunyai pH > 7. Flokulasi larutan dapat 

dinetralisir dengan menambahkan bahan-bahan yang 

mengandung asam (ion H
+
), sedangkan penambahan 

bahan-bahan alkali akan mempercepat flokulasi. Untuk 

menghindari flokulasi larutan air dapat ditambahkan zat 

asam. 

 

d. Pengaruh Zat cair 

Fase air yang berada di dalam struktur tanah 

lempung adalah air yang tidak murni secara kimiawi. 

Pemakaian air suling yang relatif bebas ion dapat 

membuat hasil yang cukup berbeda dari apa yang 

didapatkan dari tanah di lapangan dengan air yang telah 

terkontaminasi. Air yang berfungsi sebagai penentu sifat 

plastisitas dari lempung. Satu molekul air memiliki 

muatan positif dan muatan negative pada ujung yang 

berbeda (dipolar). Fenomena hanya terjadi pada air yang 

molekulnya dipolar dan tidak terjadi pada cairan yang 

tidak dipolar seperti karbon tetrakolrida (Ccl4) yang jika 

dicampur lempung tidak akan terjadi apapun. 

 

e. Sifat kembang susut (swelling potensial) 

Plastisitas yang tinggi terjadi akibat adanya 

perubahan sistem tanah dengan air yang mengakibatkan 

terganggunya keseimbangan gaya-gaya didalam struktur 

tanah. Gaya tarik yang bekerja pada partikel yang 

berdekatan yang terdiri dari gaya elektrostatis yang 

bergantung pada komposisi mineral, serta bergantung 

pada jarak antar permukaan partikel. Partikel lempung 

pada umumnya berbentuk pelat pipih dengan permukaan 

bermuatan likstik negatif dan ujung-ujungnya bermuatan 

posistif. Muatan negatif ini diseimbangkan oleh kation air 

tanah yang terikat pada permukaan pelat oleh suatu gaya 

listrik. Sistem gaya internal kimia-listrik ini harus dalam 



keadaan seimbang antara gaya luar dan hisapan matrik. 

Apabila susunan kimia air tanah berubah sebagai akibat 

adanya perubahan komposisi maupun keluar masuknya 

air tanah, keseimbangan gaya–gaya dan jarak antar 

partikel akan membentuk keseimbangna baru. Perubahan 

jarak antar partikel ini disebut sebagai proses kembang 

susut. 

Tanah-tanah yang banyak mengandung lempung 

mengalami perubahan volume ketika kadar air berubah. 

Perubahan itulah yang membahayakan bagunan. Tingkat 

pengembangan secara umum bergantung pada beberapa 

faktor yaitu: 

1. Tipe dan jumlah mineral yang ada di dalam tanah. 

2. Kadar air. 

3. Susunan tanah. 

4. Konsentrasi garam dalam air pori. 

5. Sementasi. 

6. Adanya bahan organik, dll 

 

 

1.2 Jenis-jenis Pengolahan Air Limbah 

Proses pembenahan limbah yang paling umum 

mahida, (1992) dalam Nilna Amal (2011), proses-proses 

secara kasar dapat dikelompokan menjadi : 

1. Pengolahan secara mekanis yang terdiri dari 

penyaringan, pengambilan buihnya, pengembangan 

dan sedimentasi 

2. Pembenahan secara kimiawi meliputi pengentalan, 

penghilang bau dan steriisasi 

3. Pembenahan secara biolologi yang tergantung pada 

aktifitas kelompok organisme baik yang hidup 

dalam lingkungan yang alamiah seperti pada batang-

batang ait atau lapisan tanah atau dalam lingkungan 

tanah yang diciptakan secara buatan seperti saringan 

antara tengki septic, instalasi pembenahan lumpur 

atau saring halus yang bersusun. 

 

 

 

1.3 Parameter Kualitas Air 

Kualitas suatu air limbah akan dapat terindeksi dari 

parameter kunci, dimana konsentrasi parameter kunci 

tidak melebihi dari standar baku mutu yang sesuai dengan 

peraturan perundangan berdasarkan keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 . Parameter 

yang digunakan TSS, pH, BOD dan lemak serta minyak. 

Air limbah domestik jenis gray water yang di buang 

tanpa diolah, menurut Vaeenstra (1995) mempunyai 

karakteristik sebagai berikut 

 TSS = 350-750 mg/L 

 COD = 150-600 mg/L 

 BOD = 110-400 mg/L 

 Tidak mengandung bahan berbahaya seperti 

logam berat dan bahan toksik. 

Menurut Rump dan Krist dalam Effendi, H (2003), 

bahwa air limbah domestik dapat diklasifikasikan  tingkat 

pencemarnya berdasarkan kualitas parameter air limbah, 

yaitu : 

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Pencemaran Air Limbah 

Domestik 

No  Parameter  
Tingkat Pencemar 

Berat  Sedang  Ringan  

1 Padatan Total 1000 500 200 

2 Padatan 

Terendapkan 

12 8 4 

3 BOD 300 200 100 

4 COD 800 600 400 

5 N Total 85 50 25 

6 Amonia-N 30 30 15 

7 Klorida 175 100 15 

8 Alkalinitas  200 100 50 

9 Minyak dan 

Lemak 

40 20 0 

Sumber: Efendi, H (2003) 

Adapun persyaratan yang telah ditetapkan 

Pemerintah Indonesia sesuai dengan Keputusan Mentri 

Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang baku 

mutu Limbah Domestik dalam Anonim (2003), adalah 

sebagai berikut : 

 TSS   = 100 mg/L 



 pH   = 6-9 

 BOD   = 100 mg/L 

 Lemak dan Minyak  = 10 mg/L 

 

 

METODA PRAKTEK 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Januari 2014- Maret 2014, di lakukan di Laboratorium 

FIKP dan proses pengendapan dilakukan di perumahan 

kijang kencana 3 dengan mengambil sampel dari rumah 

yang ada di perumahan kijang kencana. 

 

3.2  Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan- bahan yang akan digunakan untuk 

penelitian ini yaitu tanah lempung bauksit, Metanol, 

Klorofrom limbah cair rumah tangga dan air untuk 

mencuci bauksit dan membuat endapan bauksit. 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang akan digunakan pada penelitian ini 

yaitu 

Tabel 2. Alat Penelitian 

No  Alat  Fungsi  

1 Wadah bening 

9 buah 

Agar proses pengendapan dapat 

dilihat 

2 Wadah air 

limbah 1 buah 

Tempat untuk meletak air 

limbah sebelum dilakukan 

pencampuran 

3 Pengaduk  Untuk mengaduk larutan 

lumpur  

4 pH meter Untuk mengukur pH 

5 Turbidimeter  Untuk mengukur kekeruhan 

6 Ayakan  Untuk memsahkan partikel 

bauksit dan pasir 

7 Wadah bauksit Untuk meletakan bauksit yang 

sudah diayak 

8 Termometer  Untuk mengukur suhu 

9 DO meter Untuk mengukur DO 

10  Neraca Analitik Untuk menimbang bahan 

percobaan 

11 Oven  Untuk memanaskan hasil dari 

bahan percobaan 

12 Kertas saring Untuk menyaring bahan 

percobaan 

13 Tisu  Untuk membersihkan atau 

mengeringkan alat  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental. Rancangan eksperimen 

yang digunakan dengan menguji-cobakan tanah lempung 

bauksit dengan limbah cair rumah tangga. Analisis limbah 

rumah tangga dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan 

dimana yang diuji adalah parameter pH, BOD, TSS dan 

lemak serta minyak. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 Variabel bebas = Waktu Pengadukan ( 0 

menit, 5 menit dan 10 menit) 

    Tingkat konsentrasi 

lempung ( 7,5%, 10% dan 12,5%) 

 Variabel terikat = Parameter BOD, TSS, pH 

dan Lemak/Minyak 

 

3.5 Prosedur Penelitian Lempung Bouksit 

Prosedur penelitian untuk menguji-cobakan 

lumpur lempung pada limbah rumah tangga yang akan 

dilakukan pada gambar sebagai berikut : 

1. Tanah lempung diayak untuk memisahkan antar 

pasir dan lempung 

2. Tanah lempung dicuci dan di keringkan dengan 

menjemurnya dibawah sinar matahari 

3. Air limbah rumah tangga dimasukan dalam satu 

wadah kemudian di uji parameter limbah 

4. Wadah bening dimasukan tanah lempung dengan 

konsentrasi yang sudah di tentukan kemudian 



dimasukan air limbah 1 liter dan di aduk dengan 

waktu pengadukan yang ditentukan  

5. Di tunggu sampai air tersebut mengendap dan di 

ambil air bersih kemudian uji parameter kembali. 

 

3.6 Prosedur Analisis pH, BOD, TSS dan 

Lemak/Minyak 

1. pH 

Derajat keasaman atau pH air sampel diukur dengan 

menggunakan pH meter. Alat pH meter diceupkan 

kedalam air sampel limbah kemudian pergerakan nilai 

dimonitor ditunggu sampai menunjukan angka normal 

setelah itu catat nilai pH. 

 

2. BOD 

BOD diukur dengan menggunakan DO meter 

menururut Metcalt dan Eddy (1991) dalam Goalter Zoko 

(2011) dimana cara menghitung selisih dari DO0 – DO5 ( 

Oksigen Terlarut) setelah di inkubasi 5 hari dengan suhu 

20ºC, disiapkan 2 sampel air didalam botol BOD, sampel 

pertama diukur DO-nya pada hari pertama (DO-0), lalu 

sampel kedua disimpan dalam inkubator selama 5 hari ( 

botol sampel BOD harus tertutup rapat dan rapi, tidak ada 

gelembung udarah). Setelah 5 hari, botol dikeluarkan dan 

di ukur DO-nya seteelah dapat hasilnya DO0 – DO5 itulah 

nilai BOD. 

 

3. TSS 

Padatan tersuspensi total diukur menggunakan 

metode gravimetri Alaerts dan Santika (1987) dengan 

prosedur kerja sebagai berikut : 

a) Penimbangn berat kosong kertas saring 

1. Empat kertas saring dibilas sebanyak 20ml dan 

dipanaskan didalam oven pada suhu 105ºC 

sampai kering 

2. Setelah itu masukan kedalam desikator sampai 

beratnya stabil dan ditimbang menggunakan 

neraca analitik, maka ini adalah berat kertas 

saring kosong (B) 

b) Penyaringan sampel dan penimbangan residu 

tersuspensi 

1. Pengukuran tersuspensi dilakukan dengan 

mengambil 100ml air sampel limbah dan 

disaring dengan kertas saring yang sudah 

dikeringkan tadi 

2. Kemudian panaskan sampel kedalam oven 

dengan suhu 105ºC selama 1 jam  

3. Setelah itu sampel distabilkan menggunakan 

inkubator selama 15 menit kemudian di timbang 

menggunakan neraca analitik. 

Hasil dari tahapan tadi dimasukan kedalam rumus 

menurut standar nasional indonesia (2004) : 

Mg/L residu tersuspensi = A-B x 1000/ sampel (mg) 

Keterangan : 

A = berat residu yang tersaring pada kertas saring  

B = berat kertas saring kosong 

 

4. Lemak/Minyak 

Pengukuran kadar lemak/minyak pada penelitian ini 

menggunakan metode Bligh and Dyer ( 1959) dalam Sari 

Lestari (2013) yang telah dimodiikasi. Sampel air limbah 

di ukur sebanyak 10ml kemudian ditambahkan metanol 

(CH₃OH) sebanyak 3ml kemudian disonifikasi (suatu 

cara penerapan untuk memisahkan partikel yang 

menempel di dalam sampel yang diuji). Setelah itu 

tambahkan 6ml klorofrom (CHCl3) di aduk selama 1 jam 

dan tambahkan aquades 10ml dan aduk kembali selama 

15 menit. Hasil adukan didiamkan selama beberapa saat 

agar terpisah antara  air dan minyak. Minyak akan berada 

diatas air dan klorofrom (CHCl3). 

Minyak diambil menggunakan pipet dan diletakkan 

pada gelas beker yang sudah di hitung beratnya. Gelas 

beker disimpan ditempat yang terbuka agar klorofrom 

menguap dan hanya minyak yang tertinggal. Perhitungan 

% berat total minyak/lemak menggunakan rumus berikut : 

minyak/lemak = (A x B) x 1000/ ml contoh uji 

Keterangan : A = gelas beker + ekstrak (Mg) 

           B = gelas beker  kosong (Mg) 

          



3.7 Prosedur Penentuan Konsentrasi Lempung 

Dalam perlakuan ini peneliti membedakan lempung 

menjadi beberapa konsentrasi yang dihasilkan dari 1 Liter 

air Limbah. Lempung ditimbang dengan berat 25g, 50g, 

75g, 100g dan 125g kemudian dimasukan kedalam wadah 

yang berisi air limbah sebanyak 1 Liter kemudian diaduk 

beberapa menit dan di diamkan. Kemudian air limbah 

yang berada dia atas endapan diambil dan di uji 

parameter. 

Maka model perlakuan penelitian yang akan 

dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. Model Perlakuan 

Perlakuan Volume 

Air 

Llimbah 

Jumlah 

lempung 

yang 

ditambah 

Waktu 

kontak yang 

digunakan 

 

Control  1000g 0 0 menit , 

5menit dan 

10 menit 

A 1000g 75g 0 menit , 

5menit dan 

10 menit 

B 1000g 100g 0 menit , 

5menit dan 

10 menit 

C 1000g 125g 0 menit , 

5menit dan 

10 menit 

3.8 Analisis Data 

Analisis data bersifat kuantitatif dengan model 

rancangan acak lengkap sebagai berikut : 

 

 

keterangan : 

Yijk : Pengamtan pada satuan percobaan ke-k 

yang memperoleh kombinasi 

   perlakuan tara ke-i dari faktor A dan taraf 

ke-j dari faktor B 

µ : Mean populasi 

α1 : Pengaruh taraf ke-i dari aktor A 

βj : Pengaruh taraf ke-j dari faktor B 

(αβ)ij : Pengaruh taraf ke-i dari aktor A dan 

taraf ke-j dari faktor B 

εij : Pengaruh atau error acak dari satuan 

percobaan ke-k yang memperoleh   

   kombinasi perlakuan ij. (εij~N(0,o2)) 

  untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh 

konsentrasi tanah lempung dilakukan uji Analisis 

Sidik Ragam (ANOVA), dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Uji Analisis Sidik Ragam 

Sumber 

Keraga

man 

Deraj

at 

Beba

s 

Jumla

h 

Kuad

rat 

Kuad

rat 

Teng

ah 

F-Hitung F-

Tabl

e 

Perlaku

an 

ab-1 JKP KTP KTP/KT

G 

F(a,d

b-

P,db

-G) 

A a-1 JK(A) KT(A) KT(A)/K

TG 

F(a,d

b-

A,db

-G) 

B b-1 JK(B) KT(B) KT(B)/K

TG 

F(a,d

b-

B,db

-G) 

AB (a-

1)(b-

1) 

JK(AB

) 

KT(A

B) 

KT(AB)/

KTG 

F(a,d

b-

AB,d

b-G) 

Galat ab(r-

1) 

JKG KTG   

Yij= µ+αi+βj+(αβ)ij+εijk 



Total abr-1 JKT    

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 

4.1 Penelitan Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk 

mencari selang konsentrasi lempung yang dapat 

memberikan efek terhadap penurunan bahan pencemar. 

Hasil dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Penentuan Konsentrasi Lempung 

K 

BERAT 

(1 Liter 

Air 

Limbah) 

W pH NTU 

2,5% 25g Keruh  7,13 60 

5% 50g Bening  6,92 39,04 

7,5% 75g Bening  6,32 27,48 

10% 100g Jernih  6 17,94 

12,5% 125g Jernih  6,11 19,5 

 

Dari tabel menunjukan bahwa konsentrasi yang 

terbaik terdapat pada konsentrasi 10% dengan 

karakteristik yang dihasilkan yaitu pH 6 dengan tingkat 

warna jernih. Untuk mendapatkan hasil konsentrasi yang 

rendah maka dipilih lempung dengan konsentrasi 7,5% , 

10% dan 12,5%. Proses penentuan lempung ini dilakukan 

dengan membuat perbedaan konsentrasi mulai dari 25g, 

50g, 75g, 100g dan 125g dalam 1 Liter Air Limbah. Dari 

data yang didapat konsentrasi 25g menunjukan tingkat 

kekeruhan yang sangat tinggi dengan pH 7,13. Sedangkan 

pada konsentrasi 50g air limbah sudah mengalami 

perubahan warna dan tingkat kekeruhan juga menurun 

39,04 NTU dengan pH 6,92. Pada konsentrasi 75g warna 

air limbah being tetapi pH dan tingkat kekeruhan makin 

menurun dan pada konsentrasi 100g air limbah 

mengalami perubahan warna mejadi jernih dengan pH 6 

sedangkan pada konsentrasi 125g air tetap jernih namun 

tingkat kekeruhan meningkat. 

 

4.2 Penelitian Utama 

4.2.1 Nilai pH 

Kondisi pH air limbah cair rumah tangga dari hasil 

pengujian dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik Rata-rata pH 

 

Berdasarkan Grafik 1 terlihat bahwa bedasarkan 

waktu kontak dan konsetrasi lempung nilai rata-rata pH 

tertinggi yaitu 6,83 pada konsentasi 10%  dengan waktu 

kontak 10 menit dan pH terendah terdapat pada 

konsentrasi 7.5% dengan waktu kontak 0 menit yaitu 6,53 

. Walapun terdapat perbedaan pH tetap mengidentiikasi 

bahwa air limbah rumah tangga yang dihasilkan masih 

sesuai setandar dengan Keputusan Mentri Negara 

Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik bahwa kisaran pH yang aman 

untuk di buang 6-9. 

Tabel 6. Uji ANOVA Nilai pH 

SK JK 
D

B 
KT FHIT 

F  

TAB 

5% 1% 

P 0,11 8 0,013 0,906 3,23 5,47 

konsentrasi 0,04 2 0,021 1,431 4,26 8,02 

Waktu 

kontak 0,05 2 0,025 1,682 4,26 8,02 

Interaksi 0,01 4 0,004 0,255 3,63 6,42 

G 0,13 9 0,0015       

TOTAL 0,24 17         

Keterangan : ** Signifikan pada pada taraf 5% ( p < 0,05 

) 

7,5% 

10% 

12,5% 

7,5% 
10% 

12,5% 

7,5% 

10% 

12,5% 

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

0 0 0 5 5 5 10 10 10



Dari tabel Uji Anova pada kadar pH didapatkan 

nilai perlakuan dalam hal ini  penambahan tanah lempung 

dengan konsentrasi yang berbeda atau lama waktu 

pengadukan menunjukan tidak ada pengaruh yang 

signifikan dilihat dari nilai F-hitung P > nilai F Tabel. 

Berarti dalam penelitian ini tidak ada pengaruh antara 

penambahan tanah lempung yang berbeda dan waktu 

pengadukan maupun interaksi antara konsentrasi yang 

berbeda dan waktu kontak yang berbeda pula untuk 

menurunkan kadar pH yang ada dalam air limbah rumah 

tangga. 

 

4.2.2 Nilai BOD ( Biochemical Oxygen Demand) 

Dari hasil air limbah rumah tangga yang 

diinkubasi selama 5 hari didapat kadar BOD. BOD yang 

dihasilkan pada air limbah rumah tangga ini sangat baik 

walaupun hasilnya yang beragam. Hasil rata-rata BOD 

yang tertinggi yaitu 16 mg/L terdapat pada konsentrasi 

10% dan 12,5% dengan waktu kontak 0 menit sedangkat 

nilai BOD yang terendah 15,25mg/L terdapat pada 

konsentrasi 12,5% dengan waktu kontak 10 menit yang 

masih sesuai dengan Keputusan Mentri Negara 

Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik bahwa kisaran BOD yang 

aman untuk di buang 100mg/L. Data dapat dilihat pada 

gambar 2 

 

Gambar 2. Grafik Data BOD 

Dari penelitian yang telah dilakukan, pengolahan 

air limbah rumah tangga dengan menggunakan tanah 

lempung  mampu dalam menurunkan beban pencemar 

seperti BOD. peningkatan nilai efisiensi BOD ini terjadi 

akibat di dalam wadah air limbah mengalami suatu proses 

penguraian materi organik yang dilakukan oleh 

mikroorganisme, dengan bantuan tanah lempung. 

Tabel 7. Uji ANOVA Nilai BOD 

SUMBER 

KERAGAMAN 
JK DB KT FHIT 

F  TABEL 

5% 1% 

P 1 8 0,125 1,8 3,23 5,47 

konsentrasi 0,08 2 0,042 0,6 4,26 8,02 

Waktu 

pengadukan 0,58 2 0,292 4,2 4,26 8,02 

Interaksi 0,33 4 0,083 1,2 3,63 6,42 

G 0,63 9 0,069       

TOTAL 1,63 17         

Keterangan : ** Signifikan pada pada taraf 5% ( p < 0,05 

) 

Dari tabel Uji Anova pada kadar BOD 

didapatkan nilai perlakuan dalam hal ini  penambahan 

tanah lempung dengan konsentrasi yang berbeda atau 

lama waktu pengadukan menunjukan pengaruh yang tidak 

signifikan dilihat dari nilai F-hitung P > dari nilai F tabel. 

Konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh pada 

penurunan BOD begitu juga pada waktu pengadukan. 

Begitu juga interaksi antara konsentrasi yang berbeda 

dengan waktu pengadukan yang berbeda tidak ada 

pengaruh yang signifikan untuk menurunkan kadar BOD 

yang terdapat pada air Limbah rumah tangga. 

 

4.2.3 Nilai TSS ( Total Suspended Solid ) 

Selama pengujian berlangsung diperoleh hasil 

yang beragam. Analisis TSS selama pengujian tersebut 

disajikan pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik Rata-rata Nilai TSS 

.  

Bedasarkan nilai TSS yang terdapat pada tabel 

menunjukan bahwa nilai TSS masih standar dengan 
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Keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup No. 112 

Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 

bahwa kisaran TSS yang aman untuk di buang 100 mg/L. 

Dengan nilai rata-rata tertinggi 0,761 mg/L dan nilai rata-

rata terendah yaitu 0,501mg/L. Mineral-mineral lempung 

merupakan salah satu bahan yang paling sering ditemukan 

dalam air tanah. Struktur dan luas permukaan per unit 

berat mineral ini menyebabkan mineral lempung 

mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menyerap 

jenis-jenis bahan kimia dari air menurut Manahan (1990) 

Nilna Amal (2011)  

 

Tabel 8. Uji ANOVA TSS 

SUMBER 

KERAGAMA

N 

JK 
D

B 
KT FH 

F  

TABEL 

5% 1% 

P 

0,2

5 8 

0,03

2 

3,493*

* 

3,2

3 

5,4

7 

konsentrasi 

0,1

2 2 

0,06

2 

6,813*

* 

4,2

6 

8,0

2 

Waktu 

pengadukan 

0,0

6 2 0,03 3,343 

4,2

6 

8,0

2 

interaksi 

0,0

7 4 

0,01

7 1,908 

3,6

3 

6,4

2 

G 

0,0

8 9 

0,00

9       

TOTAL 

0,3

4 17         

Keterangan: ** signifikan pada taraf 5% ( p < 0,05) 

Dari tabel Uji Anova didapatkan nilai perlakuan 

dalam hal ini  penambahan tanah lempung dengan 

konsentrasi yang berbeda atau lama waktu pengadukan 

menunjukan pengaruh yang signifikan dilihat dari nilai F-

hitung P > dari nilai F tabel 5% ( p < 0,05). Pada 

penambahan konsentrasi yang berbeda menunjukan 

pengaruh yang signifikan dimana penambahan 

konsentrasi lempung yang semakin tinggi dapat 

menurunkan tingkat total padatan tersuspensi yang ada 

pada air limbah rumah tangga dimana nilai F hitung lebih 

besar daripada F tabel 5% ( p < 0,05) , tetapi pada waktu 

pengadukan tidak terjadi pengaruh yang signifikan yang 

dilihat pada F tabel 5% ( p < 0,05). Berarti interaksi 

antara penambahan konsentasi tanah lempung ( faktor A) 

dengan lamanya waktu pengadukan ( faktor B) tidak ada 

pengaruh yang signifikan. 

Tabel 9. Uji Tukey TSS pada Pengaruh Konsentrasi 

Lempung 

P 
rata-

rata 

A B c D e F 

0,501 

0,56

1 

0,63

7 0,68 

0,74

2 

0,76

1 

J 

0,50

1 0,000           

K 

0,56

1 0,060 0         

L 

0,63

7 0,136 

0,07

6 0       

M 0,68 0,179 

0,11

9 

0,04

3 0     

N 

0,74

2 

0,241

* 

0,18

1 

0,10

5 

0,06

2 0   

O 

0,76

1 

0,260

* 0,2 

0,12

4 

0,08

1 

0,01

9 0 

Jika µi-µj maka ≥ 0,213 kedua rata-rata berbeda nyata 

   ≤ 0,213 kedua rata-rata tidak berbeda 

nyata 

 

Dari hasil uji lanjut Tukey didapat nilai rata-rata 

konsentrasi lempung yang berpengaruh untuk 

menurunkan kadar pencemar pada air limbah didapat 

pada nilai rata-rata selisih 0,241 dan 0,260 yang ada pada 

konsentrasi 7,5% dan 12,5%. Tetapi konsentrasi yang 

baik digunakan untuk menurunkan kadar TSS pada air 

limbah dengan menggunakan konsentrasi 7,5%. 

 

4.2.4 Nilai Minyak/Lemak 

Hasil dari penambahan tanah lempung yang 

berbeda konsentrasi pada 1 Liter air limbah terdapat 

minyak/lemak yang masih standar dengan Keputusan 

Mentri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 

tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik bahwa kisaran 



pH yang aman untuk di buang 100 mg/L. Dengan nilai 

rata-rata tertinggi 4,21 mg/L dan nilai rata-rata terendah 

yaitu 0,90 mg/L. Yang dapat dilihat pada gambar 4 

 

Gambar 4. Grafik Rata-rata nilai Minyak/Lemak 

 

Konsentrasi minyak lemak menurun seiring 

dengan bertambahnya waktu kontak dan konsentrasi yang 

berbeda. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tanah 

Lempung memiliki potensi untuk menjernihkan air 

limbah rumah tangga terutama dalam menurunkan 

kandungan pencemar khususnya parameter dari minyak 

lemak.  

Dan dari hasil uji ANOVA dengan konsentrasi 

tanah lempung yang berbeda dan waktu kontak yang 

berbeda pada 1 Liter air limbah rumah tangga ada 

pengaruh yang signifikan baik pada waktu kontak yang 

berbeda dan konsentrasi yang berbeda maupun interaksi 

antara konsentrasi yang berbeda dan waktu kontak yang 

berbeda. Data dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Uji ANOVA Minyak/Lemak 

S K JK DB KT FHIT 
F  TABEL 

5% 1% 

P 

21,1

6 8 

2,64

5 74,62** 3,23 

5,4

7 

A 4,14 2 2,07 58,06** 4,26 

8,0

2 

B 

14,1

7 2 

7,08

6 

198,71*

* 4,26 

8,0

2 

AB 2,85 4 

0,71

2 19,95** 3,63 

6,4

2 

G 0,32 9 

0,03

6       

TOTA

L 

21,4

8 17         

Keterangan: ** signifikan pada taraf 5% ( p < 0,05) 

Nilai perlakuan dalam hal penambahan tanah 

lempung dengan konsentrasi yang berbeda atau lama 

pengadukan menunjukan pengaruh yang signifikan dilihat 

dari F Hitung P > Nilai F Tabel 5% (p > 0,05). Pada 

penambahan tanah lempung yang berbeda konsentrasi 

dapat menurunkan tingkat Minyak dan Lemak  pada air 

Limbah rumah tangga dimana nilai F hitung > dari F tabel 

5% ( p > 0,05). Begitu juga pada waktu pengadukan 

terjadi pengaruh yang signifikan. Interaksi antara 

konsentrasi yang berbeda dan waktu pengadukan ada 

pengaruh yang signifikan berarti dengan konsentrasi yang 

semakin tinggi dan semakin lama proses pengadukan 

maka akan menurunkan kadar  minyak/ lemah pada air 

limbah yang dapat dilihat pada nilai F hitung > nilai F 

tabel 5% ( p > 0,05) . 

Tabel 11. Uji Tukey Minyak/Lemak pada Pengaruh 

Konsentrasi Lempung 

P 
rata-

rata 

A B c D e F 

2,493 2,637 2,953 2,98 

3,70

7 

3,73

7 

J 

2,49

3 0,000           

K 

2,63

7 0,144 0         

L 

2,95

3 

0,460

* 0,316 0       

M 2,98 

0,487

* 0,343 0,027 0     

N 

3,70

7 

1,214

* 1,07* 

0,754

* 

0,727

* 0   

O 

3,73

7 

1,244

* 

1,100

* 

0,784

* 

0,757

* 

0,03

0 

0,00

0 

Jika µi-µj maka ≥ 0,426 kedua rata-rata berbeda nyata 

   ≤ 0,426 kedua rata-rata tidak berbeda 

nyata 
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Dari hasil uji Tukey pada tabel 11 didapat 

pengaruh konsentrasi lempung yang baik dugunakan 

terdapat pada konsentrasi 7,5 % dengan rata-rata 3,707 

dan 3,737. 

Tabel 12. Uji Tukey Minyak/Lemak pada Pengaruh 

Waktu Pengadukan 

p r a B c d 

 

    0,90 1,81 2,65 2,92 

J 0,90 0       

K 1,81 0,91* 0     

L 2,65 1,75* 0,84* 0   

M 2,92 2,02* 1,11* 0,27 0 

N 3,31 2,41* 1,5* 0,66* 0,39 

O 3,65 2,75* 1,84* 1* 0,73* 

P 4,15 3,25* 2,34* 1,5* 1,23* 

Q 4,18 3,28* 2,37* 1,53* 1,26* 

R 4,21 3,31* 2,4* 1,56* 1,29* 

E F G H I 

3,31 3,65 4,15 4,18 4,21 

          

          

          

          

0         

0,34 0       

0,84* 0,5* 0     

0,87* 0,53* 0,03 0   

0,9* 0,56* 0,06 0,03 0 

Jika µi-µj maka ≥ 0,426 kedua rata-rata berbeda nyata 

   ≤ 0,426 kedua rata-rata tidak berbeda 

nyata 

 

Dari hasil uji tukey didapat bahwa pengaruh 

pengadukan yang berbeda berpengaruh secara signifikan 

pada pengolahan air limbah. Waktu pengadukan yang 

terbaik pada pengolahan air limbah khususnya untuk 

minyak/lemak terdapat pada waktu 0 menit. 

Tabel 13. Uji Tukey Minyak/Lemak pada Pengaruh 

Waktu Pengadukan 

Perlakuan rata-rata 
A B C 

2,565 2,967 3,722 

J 2,565 0,000     

K 2,967 0,402 0   

L 3,722 1,157* 0,755* 0,000 

Jika µi-µj maka ≥ 0,426 kedua rata-rata berbeda nyata 

   ≤ 0,426 kedua rata-rata tidak berbeda 

nyata 

 

Pada tabel uji Tukey didapat hasil selisi rata-rata 

pada interaksi antara konsentrasi yang berbeda dengan 

waktu pengadukan yang berbeda pula terjadi interaksi 

yang berpengaruh sangat nyata yang terdapat pada selisih 

1,157 dan 0,755 yang terdapat pada konsentrasi 7,5% 

dengan waktu pengadukan 0 menit, 5 menit dan 10 menit. 

 

4.2.5 Warna 

Dari data yang didapat warna pada air limbah yang 

telah dicampukan dengan tanah lempung dengan 

konsentrasi 7,5%, 10% dan 12,5% waktu kontak 0 menit, 

5 menit dan 10 menit ada yang mengalami perubahan dan 

ada yang tidak, hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 

10 

Tabel 10. Hasil Pengamatan Warna Air Limbah 

Ulangan 1 Ulangan 2 

konsentr

asi 

Wakt

u 

konta

k 

Warn

a 

Konsetr

asi 

Wakt

u 

konta

k 

Warn

a 

7,5% 0 Benin

g  

7,5% 0 Benin

g 

10% 0 Benin

g 

10% 0 Benin

g 

12,5% 0 Benin

g 

12,5% 0 Benin

g 

7,5% 5 Benin

g 

7,5% 5 Benin

g 



10% 5 Jerni

h  

10% 5 Benin

g  

12,5% 5 Jerni

h 

12,5% 5 Jerni

h 

7,5% 10 Benin

g 

7,5% 10 Benin

g 

10% 10 Jerni

h 

10% 10 Jerni

h 

12,5% 10 Jerni

h 

12,5% 10 Jerni

h 

 

4.2.6 Bau  

Pada hasil penelitian bau air limbah yang 

dicampurkan pada tanah lempung dengan konsentrasi 

yang berbeda dan waktu kontak berbeda masih ada yang 

masih berbau deterjen tetapi ada juga air limbah ini yang 

tidak berbau deterjen  yaitu dengan konsentrasi 10% dan 

12,5% dengan waktu kontak 5 dan 10 menit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

pengolahan air limbah cair rumah Rumah Tangga ( Gray 

Water ) dengan menggunakan Tanah Lempung Bouksit 

mampu menurunkan kandungan pH 6,83, BOD 16mg/L, 

TSS 0,761mg/L dan Lemak Minyak 4,21 mg/L. Walapun 

pada uji ANOVA tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara waktu pengadukan dan konsentrasi yag berbeda 

pada pH dan BOD. Tetapi air limbah rumah tangga yang 

dibuang masih di atas baku mutu Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No.112 Tahun 2003 untuk pH 6-9, 

BOD sebesar 100 mg/L, TSS sebesar 100mg/L dan 

Minyak lemak sebesar 10 mg/L.  

 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil yang telah didapat dalam 

penelitian ini, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut 

yaitu dibutuhkan pengolahan pendahuluan (pretreatment) 

untuk menghilangkan bau deterjen limbah rumah tangga 

karena dalam proses penambahan Lempung air limbah 

masih berbau sabun dan mengkaji lebih lanjut dalam skala 

perumahan. Mengidentifikasi substrat lempung yang 

dapat mengikat unsur- unsur lain yang ada dalam air 

limbah. 
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