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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia terus meningkat di tiap 

tahunnya. Pada tahun 2013, luas areal perkebunan kelapa sawit  di Indonesia 

mencapai 10.465.020 Ha dengan produksi minyak sawit (crude palm oil/CPO) 

sebesar 27.782.004 ton sedangkan Kalimantan Barat luas perkebunan  sebesar 

914.835 Ha dengan produksi minyak CPO sebesar 1.794.466 ton. (Statistik 

Perkebunan Indonesia-Dirjen Perkebunan, Kementrian Pertanian. 2014). 

Pembangunan industri kelapa sawit diikuti dengan pembangunan pabrik 

pengolahannya dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, baik 

terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam maupun terhadap tatanan 

lingkungan hidup dari aspek sosial ataupun kesehatan, hal tersebut disebabkan 

oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang harus dibuang semakin 

bertambah. 

Menurut Simanjuntak (2009), untuk menghasilkan 1 ton minyak kelapa 

sawit dihasilkan 2.5 ton limbah cair kelapa sawit yang berasal dari perebusan, 

klarifikasi dan hidroksilon, sebagai contoh untuk kapasitas pabrik pengolahan 

kelapa sawit sebesar  30 ton TBS/Jam dengan aktivitas pengolahan 20 jam/hari 

akan menghasilkan tidak kurang dari 600 m
3
 limbah/hari. Pada prakteknya secara 

umum menghasilkan 1,0 – 1,3 m
3
 limbah cair/ton TBS. Limbah cair ini setara 

dengan beban pencemaran yang bersumber dari buangan 1000 orang/hari.  
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Limbah cair Pabrik Kelapa Sawit (PKS) selanjutnya dapat dibuang ke 

lingkungan setelah memenuhi Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri 

Kelapa Sawit, seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel I.1 

Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Minyak Sawit 

Parameter 
Kadar Maksimun 

(mg/L) 

Beban 

PencemaranMaksimun 

(kg/Ton) 

BOD 100 0,25 

COD 350 0,88 

TSS 250 0,63 

Nitrogen Total (sebagai N) 25 0,125 

Minyak/Lemak 25 0,063 

pH 6,0-9,0 - 

Sumber : Lampiran III Permen-LH Nomor 05 Tahun 2014 

 Dari tabel 1.1 diatas limbah cair dapat dibuang ke lingkungan sesuai 

dengan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 

tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak 

Sawit dengan BOD limbah cair tersebut harus mencapai 100 mg/L. Berdasarkan 

laporan hasil penelitian dari Pusat Penilitian Kelapa Sawit (PPKS) keseluruhan 

limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) yang belum diolah biasanya mempunyai 

BOD sekitar 25.000 mg/L. Jadi untuk menurunkan BOD dari 25.000 mg/L 

menjadi 100 mg/L dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sedangkan 

pembangunan IPAL membutuhkan lahan yang luas dan biaya yang sangat besar. 

Operasional IPAL juga membutuhkan biaya sangat besar setiap bulannya, 

sehingga untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya antara lain 

dengan memanfaatkan limbah cair tersebut ke lahan perkebunan kelapa sawit 

(Land Application) setelah pengolahan awal dimana BOD diturunkan menjadi 

3000-5000 mg/L. 
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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli perkebunan 

sawit di Indonesia, limbah cair pabrik kelapa sawit yang sudah diolah (BOD 

maksimal 5.000 mg/L) merupakan sumber air dan nutrisi bagi tanaman. 

Disamping itu limbah cair tersebut juga mampu memperbaiki sifat dan struktur 

fisik tanah, meningkatkan infiltrasi tanah, meningkatkan kelembaban tanah, dan 

menambah kandungan senyawa organik dalam tanah sehingga limbah cair 

tersebut berpeluang untuk digunakan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman 

kelapa sawit dan sangat efektif dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk pada lahan 

pertanaman kelapa sawit yang dikenal dengan istilah Land Application (LA). 

(Rahardjo, 2006). 

 Land Application merupakan kegiatan pemanfaatan air limbah untuk ke 

tanah dengan memperhatikan kajian terhadap a) pengaruh pembudidayaan ikan, 

hewan, dan tanaman; b) pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; c) 

pengaruh terhadap kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82. 2001). 

 Hasil penelitian Virgiant, dkk (2015) menujukan Land application pada 

musim kering mempunyai pengaruh terhadap kualitas air tanah dan air permukaan 

pada kawasan tersebut. Penyebaran BOD pada lahan aplikasi dipengaruhi oleh 

kondisi lahan dan bentuk aliran air tanah, dan pada lahan non aplikasi dipengaruhi 

oleh vegetasi penutup lahan.  

 Kasus lain terjadi pada PTPN I (Persero) dimana hasil penelitian 

Maimudin (2010)  dalama tesisnya menunjukkan kadar BOD 161 mg/l, COD 

206,33 mg/l, kadar TSS sebesar 291,6 mg/l, dan pH sebesar 7,5 sedangkan 
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kualitas fisik air sumur penduduk secara umum berwarna, berasa dengan suhu air 

rata-rata <30
o
C, kekeruhan antara 4,71 – 7,21 NTU, kualitas kimia meliputi kadar 

klorida < dari 250 dan kesadahan air, <500 mg/l serta pH air antara 6,0 – 9,0. 

Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara buangan limbah cair pabrik kelapa 

sawit terhadap kualitas air sumur penduduk di Desa Cot Girek Kabupaten Aceh 

Utara. 

 Land Application di Kabupaten Ketapang pada prakteknya telah banyak 

diterapkan di perkebunan kelapa sawit salah satunya adalah PT. X di  dengan luas 

areal perkebunan 10.000 Ha, kapasitas Pabrik 60 ton TBS/jam dengan rata-rata 

jam kerja 20 jam/hari. Kegiatan LA PT. X telah memiliki izin yang telah di 

keluarkan oleh Bupati Ketapang pada bulan Desember 2015 seluas 152,31 Ha. 

(Dinas PERKIMLH Kab. Ketapang. Tahun 2017). 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang 

Tehnis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada 

Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit parameter yang dipakai untuk outlet 

berdasarkan persyaratan pelaksanaan LA adalah pH dan BOD  (Biologycal 

Oxcygen Demand) dimana Pemantauan air limbah dilakukan tiap  (satu) kali 

dalam  (satu) bulan pada titik inlet dan outlet dengan baku mutu outlet untuk pH 

berkisar 6-9 dan BOD maksimum 5000 mg/L Sedangkan pemantauan kualitas air 

tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. 

 Data rona awal kegiatan pengkajian Land Application PT. X semester 1 

(satu) periode Januari s/d Juni 2015 atau sebelum izin Land Application PT. X 
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diterbitkan menujukkan kualitas air tanah sumur pantau pemukiman yang berada 

di area mess karyawan untuk  parameter pH dan BOD memenuhi syarat dimana 

pH sebesar 6,81 dan BOD 1,84 mg/L. (DISPERKIMLH. Kab. Ketapang dalam 

Laporan Akhir Kajian Land Application PT. X. 2015). 

 Hasil pemantauan  limbah cair (outlet) PT. X  pada tahun 2017 untuk 

paremeter BOD pada bulan Febuari 8164 mg/l; Maret 5911 mg/L; April 5893 

mg/L; Juli 6160 mg/L; dan September 6727 mg/L; di atas nilai ambang batas yang 

dipersyaratkan yaitu 5000 mg/L.  Hal serupa terjadi pada parameter pH dimana 

pada bulan September 5,51 dan bulan Nopember 5.35, dari hasil pemantauan pH 

menunjukan di bawah nilai ambang batas (NAB) yang ditetapkan yaitu 6-9. 

Pemantauan kualitas air tanah (sumur pantau) pada semester 1 tahun 2017 dapat 

disimpulkan bahwa untuk parameter pH dan BOD termasuk kategori air kelas 

mutu II dimana air tanah tersebut hanya bisa digunakan untuk kegiatan 

prasarana/sarana rekreasi air. Sedangkan  pemantauan pada lokasi air bersih blok 

K.24 (pemukiman warga) pada bulan Mei 2017 parameter pH dibawah baku mutu 

yang ditetapkan yaitu 5.61 dan parameter BOD yaitu 4.43 termasuk katagori air 

kelas mutu III dimana air tersebut hanya bisa digunakan untuk kegiatan perikanan, 

peternakan dan pengairan tanaman. Data rona awal kegiatan pengkajian Land 

Application  pada tmenujukkan kondisi kualitas (DISPERKIMLH. Kab. Ketapang 

dalam Laporan Pemantauan LA PT. X . 2017). 

Berdasarkan hasil obeservasi lapangan masyarakat/karyawan PT. X   yang 

berada dekat area IPAL dan lokasi kegiatan LA yaitu perumahan Kendawangan 

Estate menggunakan air tanah (sumur gali dan sumur dalam) untuk memenuhi 
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kebutuhan air bersih. Sumber air tanah didapat dari air sumur gali dengan 

kedalaman 3-5 meter dan sumur dalam (bor) dengan kedalam berkisar 10-20 

meter. Data angka kesakitan diare pada tahun 2017 PT. X  kasus penyakit diare 

pada bulan Agustus 33 kasus, dan meningkat pada bulan September terjadi 98 

kasus serta November 107 kasus. Terjadinya kasus diare di PT. X  berbading lurus 

dengan jumlah cemaran BOD pada out let IPAL dan air tanah dimana  diatas baku 

mutu air bersih untuk air minum (air kategori I). 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit 

pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit pasal 3 ayat 1 bahwa Bupati/Walikota 

menetapkan salah satu syarat kajian yaitu :  tidak berdampak terhadap kesehatan 

masyarakat, BOD tidak boleh melibihi 5000 mg/l dan nilai pH berkisar 6-9. 

Terkait hasil paparan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui  “Bagaimana Gambaran Kualitas Air  Limbah dan Air Tanah dari 

Aktifitas Land Application (LA) pada PT. X di  Kabupaten Ketapang Kalimantan 

Barat”. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 

2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri 

Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit,  Peraturan Pemerintah 

Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran dan Perizinan Land Application yang diperoleh PT. X adanya 
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kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi yaitu seluruh parameter air limbah, 

air tanah, dan tanah harus memenuhi standar yang ditetapkan. Namun dalam 

penerapannya berdasarkan survei pendahuluan di lapangan ditemukan adanya 

ketidak sesuaian dengan persyaratan dalam peraturan dan perizinan terkait 

pelaksanaan Land Application. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik 

sebuah rumusan masalah. Adapun  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah 

“Bagaimana Gambaran Kualitas Air  Limbah dan Air Tanah dari Aktifitas Land 

Application (LA) pada PT. X di  Kabupaten Ketapang Tahun 2017”. 

 

I.3 Tujuan Penelitan 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana Gambaran 

Kualitas Air  Limbah dan Air Tanah dari Aktifitas Land Application (LA) pada 

PT. X di  Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Tahun 2017. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kualitas limbah cair pabrik kelapa sawit (pH, BOD, COD, 

dan TSS) sebelum pengolahan (inlet) pada PT. X di  Kab. Ketapang 

Tahun 2017 

2. Mengetahui kualitas limbah cair pabrik kelapa sawit (pH, BOD, COD, 

dan TSS) sesudah pengolahan (outlet) pada PT. X di  Kab. Ketapang 

Tahun 2017. 
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3. Mengetahui kualitas air  limbah (pH, BOD, COD, dan TSS) di lokasi 

kegiatan Land Application (LA) pada PT. X di  Kab. Ketapang Tahun 

2017. 

4. Mengetahui kualitas air tanah (TSS, TDS, pH, BOD, dan COD) pada           

PT. X di  Kab. Ketapang Tahun 2017. 

I.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan, tentang Kualitas Air  

Limbah dan Air Tanah dari Aktifitas Land Application (LA) pada                      

PT. X di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Tahun 2017. 

1.4.2 Bagi Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan bermafaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan tetang kesehatan khususnya Kualitas Air  Limbah dan Air 

Tanah dari Aktifitas Land Application (LA) pada PT. X di  Kabupaten 

Ketapang Kalimantan Barat Tahun 2017. 

1.4.3 Bagi PT. X 

Sebagai tindak lanjut, bahan pustaka dan acuan untuk penerapan  kegiatan  

Land Application (LA) yang lebih baik. 

1.4.4 Bagi Pemerintah 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

pengkajian dan perizinan penerapan Land Application (LA) 

 

 



9 

 

 

 

I.5 Keaslian Penelitian 

N

o 
Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Awotoye,O.O., 

Dada, A.C., dan 

Arawomo, 

G.A.O 

Dampak  

Limbah dari 

Pabrik Kelapa 

Sawit terhadap 

Kualitas Air 

Tanah  dan 

Sungai di Sout 

Wester. 

Nigeria 

Tahun 2011 

Dari 45 contoh air (air 

tanah, dan air sungai dari 

hulu hingga hilir) dengan 

parameter pH, COD, 

BOD5, logam utama (NO
3-

, PO
4-

, K
+
, Na

+
, Mg

2 +
) dan 

logam berat (Zn
2+

, Mn
2
) 

serta TS dan TDS 

diperoleh data 

menggunakan analisis 

statistic varians (ANOVA)  

yang signifikan dengan 

kondisi sungai hilir 

tercemar terutama NO
3
, 

Zn
2+

, BOD5 dan COD. 
 

Pengelolaan 

Limbah dari 

Pabrik 

Kelapa 

Sawit 

Metode 

Penelitian 

Diskriptif 

Analitik 

 

2 Lufika 

Virgianti, 

Marsudi dan 

Winardi Yusuf 

Pengaruh Land 

Application 

terhadap 

Kualitas Air 

Tanah dan Air 

Permukaan di 

Kawasan PT. 

MISP 

Bengkayang 

Tahun 2015 

Land application pada 

musim kering mempunyai 

pengaruh terhadap kualitas 

air tanah dan air 

permukaan pada kawasan 

tersebut. Penyebaran BOD 

pada lahan aplikasi 

dipengaruhi oleh kondisi 

lahan dan bentuk aliran air 

tanah, dan pada lahan non 

aplikasi dipengaruhi oleh 

vegetasi penutup lahan. 

Nilai TSS, NH3 dan DO 

berhubungan 

dengan BOD. 

Menjelaskan 

Pengaruh 

Limbah Cair 

Pabrik 

Kelapa 

Sawit untuk 

kegiatan 

Land 

Application 
terhadap 

kualitas air 

tanah 
 

Lokasi 

Penelitian 

3 Hendri Zoni Pengaruh 

Limbah Pabrik 

Kelapa Sawit 

terhadap 

Kualitas Air 

Sungai Muara 

Usau 

Kabupaten 

Dharmasraya 

Tahun 2012 

Kualitas air sungai dan 

limbah cair pabrik kelapa 

sawit sudah memenehui 

syarat sesuai dengan baku 

mutu yang ditetapkan. 

Pengelolaan 

Limbah Cair 

Pabrik 

Kelapa 

Sawit 

Variabel 

penelitian 

yaitu air 

sungai 

sebagai 

variabel 

bebas 

 


