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Kata Pengantar 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

karunia dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun bahan ajar modul manual 

untuk SMK Bidang Adaptif, yakni mata pelajaran Fisika, Kimia dan 

Matematika. Modul yang disusun ini menggunakan pendekatan pembelajaran 

berdasarkan kompetensi, sebagai konsekuensi logis dari Kurikulum SMK Edisi 

2004 yang menggunakan pendekatan kompetensi (CBT: Competency Based 

Training).  

Sumber dan bahan ajar pokok Kurikulum SMK Edisi 2004 adalah modul, 

baik modul manual maupun interaktif dengan mengacu pada Standar 

Kompetensi Nasional (SKN) atau standarisasi pada dunia kerja dan industri. 

Dengan modul ini, diharapkan digunakan sebagai sumber belajar pokok oleh 

peserta diklat untuk mencapai kompetensi kerja standar yang diharapkan 

dunia kerja dan industri.  

Modul ini disusun melalui  beberapa tahapan proses, yakni mulai dari 

penyiapan materi modul, penyusunan naskah secara tertulis, kemudian 

disetting dengan bantuan alat-alat komputer, serta divalidasi dan diujicobakan 

empirik secara terbatas. Validasi dilakukan dengan teknik telaah ahli (expert-

judgment), sementara ujicoba empirik  dilakukan pada beberapa peserta 

diklat SMK. Harapannya, modul yang telah disusun ini merupakan bahan dan 

sumber belajar yang berbobot untuk membekali peserta diklat kompetensi 

kerja yang diharapkan. Namun demikian, karena dinamika perubahan sain 

dan teknologi di  industri begitu cepat terjadi, maka modul ini masih akan 

selalu dimintakan masukan untuk bahan perbaikan atau direvisi agar supaya 

selalu relevan dengan kondisi lapangan.  

Pekerjaan berat ini dapat terselesaikan, tentu dengan banyaknya 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang perlu diberikan penghargaan 

dan ucapan terima kasih. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak 

berlebihan bilamana disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang 
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sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, terutama tim penyusun modul 

(penulis, editor, tenaga komputerisasi modul, tenaga ahli desain grafis) atas 

dedikasi, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan 

penyusunan modul ini.  

Kami mengharapkan saran dan kritik dari para pakar di bidang 

psikologi, praktisi dunia usaha dan industri, dan pakar akademik sebagai 

bahan untuk melakukan peningkatan kualitas modul. Diharapkan para 

pemakai berpegang pada azas keterlaksanaan, kesesuaian dan fleksibilitas, 

dengan mengacu pada perkembangan IPTEK pada dunia usaha dan industri 

dan potensi SMK dan dukungan dunia usaha industri dalam rangka membekali 

kompetensi yang terstandar pada peserta diklat.  

Demikian, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

khususnya peserta diklat SMK Bidang Adaptif untuk mata pelajaran 

Matematika, Fisika, Kimia, atau praktisi yang sedang mengembangkan modul  

pembelajaran untuk SMK.  

 

     Jakarta, Desember 2004 
a. n. Direktur Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah 
Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, 

                                                        

Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto, M. Sc.  
NIP 130 675 814 
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Kata Pengantar 
 
 

Modul ini sebagai media untuk mencapai tujuan tertentu yang 

tercantum dalam setiap kegiatan pembelajaran. Bagi siswa sekolah menengah 

kejuruan (SMK), modul ini merupakan media informasi yang lebih efektif 

karena isinya yang singkat dan mudah dipahami.  

Modul ini akan mempelajari pengertian tentang pengertian pencemaran 

lingkungan, zat-zat pencemar, cara menanggulangi pencemaran lingkungan, 

air sadah, serta pelunakan air sadah. Pencemaran lingkungan terjadi di mana-

mana dan sulit dihindari sehingga dapat mengganggu kesejahteraan manusia. 

Dengan mengetahui zat-zat pencemar dan sumber pencemar kita dapat 

mencegah dan menanggulanginya. Air yang menjadi kebutuhan hidup 

manusia termasuk dalam industri jarang ditemui dalam keadaan murni, 

melainkan dalam bentuk terlarutkan zat-zat kimia, untuk itu mengetahui jenis 

zat yang terlarut serta bagimana cara agar air terebut layak digunakan.  

Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengikuti modul-modul berikutnya.  

 

       Surabaya, Desember 2004 

       Penyusun 

 

 

       Achmad Lutfi 
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Daftar Judul Modul 
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Glossary 

 
ISTILAH KETERANGAN 
Lingkungan Segala sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau 

organisme.  

Proses kimia Perubahan yang melibatkan reaksi kimia 

Zat pencemar Bahan-bahan yang menyebabkan lingkungan 
tercemar 

Proses alam Proses atau kegiatan yang terjadi karena alam, misal 
gempa bumi, banjir, gunung meletus.  

Karbonmonoksida Senyawa hasil pembakaran tidak sempurna karbon 
dan oksigen  CO dan sangat beracun.  

ppm Satuan konsentrasi, bagian per sejuta 

Oksidator Zat yang bersifat sangat mudah mengoksidasi, misal 
O2 

Ion Partikel yang bermuatan 

Kation Parikel yang bermuatan positip (ion positip) misal K+, 
Na+, Ca2+.  

Anion Partikel yang bermuatan negatip (ion negatip) misal 
Cl-, SO4

2- 

Water softening Pelunakan air 

Korosi Peristiwa terkikisnya logam melalui proses 
oksidasi/kimia 

Air bersih Air yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai 
dengan kebutuhan.  

NAB Nilai Ambang Batas 

KTD Kadar Tertinggi Diijinkan 

Haze Partikel-partikel debu atau garam yang tersuspensi 
dalam tetes  air 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 
A. Deskripsi 

Modul ini akan mempelajari pengertian tentang pencemaran lingkungan, 

zat-zat pencemar, cara menanggulangi pencemaran lingkungan, air sadah, serta 

pelunakan air sadah. Pencemaran lingkungan terjadi di mana-mana dan sulit 

dihindari sehingga dapat mengganggu kesejahteraan manusia. Dengan 

mengetahui zat-zat pencemar dan sumber pencemar kita dapat mencegah dan 

menanggulanginya. Air yang menjadi kebutuhan hidup manusia termasuk dalam 

industri jarang ditemui dalam keadaan murni, melainkan dalam bentuk 

terlarutkan zat-zat kimia. Untuk itu Anda perlu mengetahui jenis zat yang terlarut 

serta bagimana cara agar air tersebut layak digunakan.  

B. Prasyarat  

Agar dapat mempelajari modul ini dengan baik, Anda harus terlebih dulu 

tahu sifat-sifat zat pencemar, reaksi pengendapan dan reaksi penguraian. Anda 

juga harus telah mempelajari modul sebelumnya, karena pada modul-modul 

tersebut terdapat pengetahuan-pengetahuan untuk melakukan penanggulangan 

pencemaran lingkungan.  

 

C. Petunjuk Penggunaan Modul  

1. Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti 

karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang 

Anda pelajari ini antara modul-modul yang lain.  

2. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar 

untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan, sehingga 

diperoleh hasil yang optimal.  

3. Pahami setiap teori dasar yang akan menunjang penguasaan materi 

dengan membaca secara teliti. Bilamana terdapat evaluasi maka kerjakan 

evaluasi tersebut sebagai sarana latihan.  



Kim. 08. Pencemaran Lingkungan     2 

4. Jawablah tes formatif dengan jawaban yang singkat dan jelas serta 

kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda setelah mempelajari modul ini.  

5. Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bila 

perlu konsultasikan hasil penugasan tersebut kepada guru/instruktur.  

6. catatlah semua kesulitan Anda dalam mempelajari modul ini untuk 

ditanyakan pada guru/instruktur pada saat tatap muka. Bacalah referensi 

lain yang ada hubungan dengan materi modul ini agar Anda mendapatkan 

pengetahuan tambahan.  

 

D. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat: 

1. Menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. 

2. Menyebutkan zat-zat  pencemar. 

3. Menjelaskan cara menanggulangi pencemaran lingkungan. 

4. Membedakan air sadah tetap air sadah sementara.  

5. Menjelaskan cara menghilangkan kesadahan air.  
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E. Kompetensi 

Kompetensi  : PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Program Keahlian  : Program Adaptif   
Matadiklat/Kode           : KIMIA/KIM. 08 

 Durasi Pembelajaran : 16  jam @ 45 menit 

 

MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
SUB KOMPETENSI 

KRITERIA 
KINERJA  

LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Membuat karya 
tulis tentang 
pemanfaatan 
bahan kimia di 
sekitar kita dan 
pencemaran yang 
diakibatkannya 

? Judul yang relevan    
ditentukan sesuai 
dengan  tugas 
yang diberikan.  

? Informasi dari 
berbagai sumber: 
- Kesimpulan 

dibuat sesuai 
dengan judul. 

- Sumber rujukan  
ditentukan 
sebagai 
referensi.  

 

? Pengertian 
pencemaran 
lingkungan. 

? Zat-zat pencemar. 
? Cara 

penanggulangan 
pencemaran 
lingkungan. 

          
 
 

? Tekun dan 
cermat 
menyusun 
karya tulis. 
 

? Pengertian lingkungan. 
? Pengertian pencemaran. 
? Penjelasan zat-zat 

pencemaran 
lingkungan. 

? Penjelasan 
penanggulangan 
lingkungan. 

? Menyusun karya 
tulis secara 
ilmiah.  

 

2. Menjelaskan air 
sadah dan cara 
menanggulanginya  

 

? Pengertian air 
sadah dijelaskan 
sesuai ketentuan.  

? Kesadahan air 
dikelompokan ke 
dalam sadah tetap 
dan sadah 
sementara. 

? Air sadah tetap. 
? Air sadah 

sementara. 
? Penanggulangan 

kesadahan tetap 
dan sementara. 

? Tekun 
memperhatikan 
penjelasan 
kesadahan.  
 

? Pengertian air sadah. 
? Penjelasan  air sadah 

tetap dan sementara. 
? Penjelasan cara-cara 

penanggulangan air 
sadah tetap dan 
sementara. 

? Mengelompokan 
jenis kesadahan 
dan cara 
penanggulangan.  
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F. Cek kemampuan  

1. Jelaskan pengertian pencemaran lingkungan? 

2. Sebutkan  zat-zat  pencemar lingkungan baik pencemar udara, air 

maupun tanah? 

3. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan? 

4. Bedakan sadah tetap air sadah sementara. ? 

5. Jelaskan cara menghilangkan kesadahan air? 
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BAB II. PEMBELAJARAN 
 

 
 
 
Kompetensi : Menanggulangi masalah lingkungan ditinjau  secara 

kimia.  
Sub Kompetensi : - Membuat karya tulis tentang pemanfaatan bahan 

kimia di sekitar kita dan pencemaran yang 
diakibatkannya.  

- Menjelaskan air sadah dan cara menanggulangi.  
     
 Tulislah semua jenis kegiatan yang anda lakukan di dalam tabel 

kegiatan di bawah ini. Jika ada perubahan dari rencana semula, berilah 

alasannya kemudian mintalah tanda tangan kepada guru atau instruktur 

anda.  

Jenis 
Kegiatan 

Tanggal Waktu Tempat 
Belajar 

Alasan 
perubahan 

Tandatangan 
Guru 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

A. RENCANA BELAJAR SISWA 
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1. Kegiatan Belajar 1 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan anda dapat: 

? Menjelaskan pengertian lingkungan.  

? Menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan.  

? Menyebutkan tiga pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh  bahan 

kimia.  

? Menyebutkan lima bahan kimia yang menyebabkan pencemaran 

lingkungan. 

? Menyebutkan sumber pencemar lingkungan. 

 

b. Uraian Materi 

 
PENGERTIAN PENCEMARAN 

Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling 

kehidupan atau organisme. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu 

yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun 

tidak langsung baik kepada kehidupan  dalam bentuk individual maupun 

kuminitas pada tempat tertentu.  

Masalah pencemaran  merupakan suatu masalah yang sangat populer, 

banyak dibahas  oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita 

ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu 

mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat 

menanggulangi akibat buruk yang terjadi  karena pencemaran, bahkan 

sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran 

lingkungan.  

B.  KEGIATAN BELAJAR 
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Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan 

hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur 

maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur 

materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. 

Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia adalah merupakan satu-

satunya komponen Lingkungan Hidup  biotik yang mempunyai kemampuan  

untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha 

merubah lingkungan hidupnya ini dengan bertujuan  untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut 

pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang 

tercemar akibat berbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih 

baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi  terjadinya pencemaran 

lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mecegah terjadinya 

pencemaran.  

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan 

adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat 

merubah keadaan  keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur 

maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. 

Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh 

semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan 

terhadap kesejahteraan  kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap  jiwa 

manusia.  

Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia 

ini, maka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia dapat 

dibagi menjadi  tiga jenis pencemaran, yaitu: 

a.  Pencemaran tanah.  

b.  Pencemaran udara.  

c.  Pencemaran air.  
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Perubahan keadaan bahan kimia yang tersebar dalam ketiga medium 

fisik  lingkungan ini, baik secara langsung maupun tidak dapat akan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan  hidup manusia dan mahluk hidup 

lainnya. Pengaruh ini dapat terjadi dalam penggunaan: 

Medium air, untuk keperluan minum, memasak, sebagai pembersih, untuk 

keperluan industri dan pertanian.  

Medium tanah, untuk  pertanian, tempat rekreasi, tempat olah raga, 

tempat tinggal dan sebagainya.  

Medium udara, semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas, 

tanpa udara  di bumi ini tidak akan ada kehidupan.  

  
KIMIA LINGKUNGAN DAN PERANANNYA 

Ilmu kimia merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam 

memperlajari Lingkungan Hidup, karena dalam Lingkungan Hidup selalu ada 

bahan-bahan kimia. Oleh karena itu untuk mempelajari Lingkungan Hidup 

dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, perlu adanya dari ilmu 

kimia yang khusus memperlajari bahan-bahan kimia yang ada dalam 

Lingkungan Hidup.  Ilmu tersebut dinamakan  Ilmu Kimia Lingkungan, yang 

memperlajari sifat-sifat, fungsi, terbentunya serta proses kimia yang terjadi 

dalam lingkungan hidup.  

Selain di atas Ilmu Kimia Lingkungan sangat diperlukan dalam 

mempelajari Lingkungan Hidup karena dalam Lingkungan Hidup tercakup 

komponen-komponen  yang terdiri dari bahan kimia dan terjadi pula 

perputaran bahan kimia.  

Anda telah mengetahui bahwa Lingkungan Hidup terdiri dari beberapa 

komponen yang dikelompokan menjadi  dua kelompok besar yaitu  kelompok  

makhluk hidup (living group)  yang disebut juga kelompok biotik dan 

kelompok tak hidup (non living group) yang disebut pula abiotik. Yang 

termasuk kelompok biotik adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

bakteri dan fungsi yang kesemuanya dibangun dari bahan-bahan kimia dan 
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merupakan gudang proses kimia. Sedangkan yang termasuk abiotik terdiri 

dari tiga faktor  yaitu faktor energi matahari, faktor fisis, faktor bahan kimia.  

Lingkungan Hidup dapat didekati dari semua disiplin ilmu antara lain 

ilmu kimia, sehingga muncul Ilmu Kimia Lingkungan. Hal ini wajar karena 

karena semua komponen baik kelompok biotik maupun kelompok abiotik 

yang menyusun Lingkungan Hidup terdiri dari unsur dan senyawa kimia, di 

mana saja akhirnya semua keadaan fisik memerlukan analisis dan penentuan-

penentuan secara proses kimia. Dengan demikian ilmu kimia memegang 

peranan penting dan turut menentukan dalam penyelesaian serta 

memecahkan masalah Lingkungan Hidup.  

Peranan Ilmu Kimia Lingkungan antara lain: 

? Mempelajari sifat dan fungsi bahan kimia dalam lingkungan hidup. 

? Mempelajari dan menelaah bahan kimia terhadap suatu komponen lain 

dan terhadap Lingkungan Hidup secara menyeluruh, terutama  jika bahan 

kimia itu tersebar dan berkontaminasi dengan lingkungan, sehingga 

keseimbangan terganggu.  

? Menentukan jumlah batas penyebaran bahan kimia dalam lingkungan agar 

tidak  memberikan  gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan manusia.  

? Merekomendasikan hasil penelitian dan percobaan kepada pengelola  

Lingkungan Hidup atau kepada masyarakat pada umumnya.  

 
Itulah pentingnya peranan Ilmu Kimia dalam mempelajari semua 

benda (komponen biotik maupun kelompok abiotik) dalam Lingkungan Hidup, 

sehingga berarti Ilmu Kimia Lingkungan memegang peranan yang amat 

penting bagi masa depan  Lingkungan Hidup kita termasuk kesejahteraan 

manusia.  
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SUMBER-SUMBER TERJADINYA PENCEMARAN 

Uraian sebelumnya telah Anda ketahui bahwa bahan kimia yang 

tersebar dalam lingkungan fisik  ini ada yang bermanfaat dan sangat 

diperlukan kehadirannya dalam jumlah sebanyak mungkin, ada yang berguna 

dalam kadar tertentu  ada pula yang betul-betul bersifat sebagai racun dan 

berbahaya  bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.  

Bahan-bahan kimia yang kehadirannya dalam lingkungan hidup dapat 

menyebabkan terganggunya kesejahteraan hidup manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan disebut bahan pencemar. Sebagai sumber utama 

terjadinya pencemar adalah: 

? Proses-proses alam, antara lain pembusukan secara biologis, aktivitas 

gunung berapi, terbakarnya  semak-semak, dan halilintar.  

? Pembuatan/aktivitas manusia, seperti: 

a. Hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan 

kendaraan bermotor.  

b. Pengolahan dan penyulingan bijih tambang mineral dan batubara.  

c. Proses-proses dalam pabrik.  

d. Sisa-sisa buangan dari aktivitas-aktivitas tersebut  di atas.  

 
Pencemaran lingkungan ini sudah terjadi sejak jaman dahulu kala, 

sejak adanya manusia, tetapi baru abad 20 pencemaran yang diakibatkan 

karena manusia ini menjadi pokok bahasan pada semua kalangan masyarakat 

dan perlu mendapat penanganan dan pengawasan secara serius.  

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagai 

hasil sampingan perbuatan manusia meliputi; 

? Faktor Industrialisasi. 

? Faktor Urbanisasi. 

? Faktor Kepadatan Penduduk.  

? Faktor Cara Hidup. 

? Faktor Perkembangan Ekonomi.  
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Faktor-faktor di atas saling mempengaruhi  secara kompleks. Apabila 

salah satu faktor terjadi, maka faktor lainnya dapat terjadi, dengan demikian 

terjadinya pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari.  

Contoh-contoh faktor-faktor yang sangat mengganggu lingkungan 

hidup antara lain: 

1) Faktor Industrialisasi 

a. Pertambangan, transportasi, penyulingan dan pengolahan bahan 

hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan.  

b. Pertambangan, transportasi, penyulingan  dan penggunaan bahan 

bakar untuk menghasilkan energi.  

c. Sisa-sisa buangan yang dihasilkan sebagai hasil sampingan selama 

proses-proses di atas.  

2) Faktor Urbanisasi 

a. Pembukaan hutan untuk perkampungan, industri  dan sistem 

transportasi.  

b. Penimbunan atau menumpuknya sisa-sisa buangan/sampah  dan hasil 

samping selama proses-proses di atas.  

3) Perkembangan/pertumbuhan penduduk yang pesat 

a. Meningkatnya kebutuhan tempat tinggal/perumahan.  

b. Meningkatnya kebutuhan pangan dan kebutuhan energi.  

c. Meningkatnya kebutuhan barang-barang konsumsi dan bahan-bahan 

untuk hidup.  

4) Faktor Cara Hidup 

a. Penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan sehingga terbuang   

percuma.  

b. Tuntutan akan kemewahan.  

c. Pemborosan energi.  
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5) Faktor Perkembangan Ekonomi 

a. Meningkatnya penggunaan bahan sumber, misal BBM, hasil hutan.  

b. Meningkatnya sisa-sisa buangan sebagai hasil sampingan produksi 

barang-barang kepentingan dalam pabrik dan meningkatnya bahan 

pencemar.  

 

Tabel 1 
AKTIVITAS MANUSIA DAN HASIL SAMPING YANG DITIMBULKAN 

 
 Jenis Aktivitas Hasil Samping yang ditimbulkan 
1 Rumah Tangga Pembuangan kotoran, air kotoran 

Sampah 
Pencemaran udara 
Kebutuhan tempat tinggal, dan lain-lain 

2 Transportasi Pencemaran Udara 
Pencemaran Air 
Pencemaran Suara 
Kecelakaan 
Kebutuhan tanah  untuk jalan, dan lain-
lain  

3 Industri dan Pabrik Pencemaran Udara 
Pencemaran Air 
Pencemaran tanah 
Sampah/sisa-sisa sebagai buangan 
Pencemaran panas 
Suara/kebisingan 
Kebutuhan tanah, dan lain-lain.  

4 Pertambangan Pencemaran udara karena demu 
Pencemaran  air 
Sampah/sisa-sisa sebagai buangan 
Kebutuhan tanah, dan lain-lain.  

5 Pertanian  Pencemaran Air 
Pencemaran tanah 
Buagan kotoran 
Kebutuhan tanah, dan lain-lain.  
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Tabel 2 
SUMBER ENERGI DAN PENGARUHNYA 

 
No Sumber Energi Pengaruh pada lingkungan 
1 Energi Matahari Pertambangan bahan-bahan galian 

Pemanfaatan tempat tinggal 
2 Batubara Pertambangan 

Pencemaran udara karena pembakaran 
Pencemaran panas 

3 Minyak Bumi Pencemaran udara karena pembakaran 
Pencemaran air 

4 Gas Alam Pencemaran udara karena pembakaran 
5 Nuklir Pencemaran udara karena radiasi 

Pemcemaran panas 
Penumpukan sisa  buangan 

6 Biomass Penggunaan tanah 
Pencemaran udara 

  

 

BAHAN PENCEMAR 

Bahan kimia ada yang diperlukan untuk kehidupan harus dalam jumlah 

besar, sehingga kalau kekurangan akan menimbulkan masalah. Ada juga 

bahan kimia yang pada jumlah kecil diperlukan dalam kehidupan dan bila 

jumlah berlebihan akan menimbulkan pencemaran. Bahan kimia yang dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan itulah yang disebut bahan pencemar 

atau zat-zat pemcemar.  

Seperti diuraikan di atas bahwa pencemaran lingkungan bukan 

merupakan masalah baru, melainkan sejak ada kehidupan di dunia ini, 

masalah pencemaran lingkungan sudah ada. Proses penguraian senyawa 

organik (tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah mati) oleh bakteri 

mengurai dapat menghasilkan gas-gas beracun dan mengganggu 

kesejahteraan makhluk hidup. Debu-debu atau partikel-partikel zat yang 

berterbangan di udara juga dapat menimbulkan pencemaran, iritasi mata, 

sakit kerongkongan, sakit kulit, dan sebagainya. Di dalam lingkungan hidup 

kita ini banyak bahan-bahan kimia yang sangat diperlukan kehadirannya 

sampai kadar  tertentu. Sebagian  bahan kimia diperlukan dalam jumlah yang 
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besar, sebagian lagi hanya diperlukan sedikit saja, tetapi bila digunakan lebih 

banyak akan mengganggu kesehatan bahkan jiwa makhluk hidup.  

 Matahari merupakan sumber energi yang sangat diperlukan untuk 

kehidupan, sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan berguna bagi 

manusia. Tetapi energi matahari dengan intensitas cukup tinggi dapat 

menganggu kesehatan, mata menjadi sakit, makhluk hidup bisa mati 

tersengat energi matahari dengan intensitas yang tinggi. Api sangat 

bermanfaat bagi kehidupan, untuk memasak, untuk penerangan, penghangat 

ruangan dan masih banyak lagi, tetapi bila kehadiran api ini tidak terkontrol 

dapat merusak dan membahayakan kehidupan. Lapisan ozon di luar stratofer 

dapat melindungi makhluk hidup dari bahaya radiasi sinar ultra violet 

matahari, tetapi bila ozon ada dalam atmosfer dapat mematikan tumbuh-

tumbuhan dan hewan.  

 
BAHAN PENCEMAR UDARA 

Pada umumnya bahan pencemar udara adalah berupa gas-gas 

beracun (hampir 90 %) dan partikel-partikel zat padat. Gas-gas beracun ini 

berasal dari pembakaran bahan bakar kendaraan, dari industri dan dari 

rumah tangga. Selain gas-gas beracun di atas, pembakaran bahan bakar 

kendaraan juga menghasilkan partikel-partikel karbon dan timah hitam yang 

berterbangan mencemari  udara.  

Bentuk-bentuk zat pencemar yang sering terdapat dalam atmosfer: 

Gas : Keadaan gas dari cairan atau bahan padatan.  

Embun : Tetesan cairan yang sangat halus yang tersuspensi di udara.  

Uap : Keadaan gas dari zat padat tempat volatil atau cairan.  

Awan : Uap yang dibentuk pada tempat yang tinggi.  

Kabut : Awan yang terdapat di ketinggian yang rendah.  

Debu : Padatan yang tersuspensi dalam udara yang dihasilkan dari  

pemecahan bahan.  

“Haze”   : Partikel-partikel debu atau garam yang tersuspensi dalam tetes  air.  
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Asap : Padatan dalam gas yang berasal dari pembkaran tidak   sempurna 

Gas-gas beracun hasil dari pembakaran bahan bakar ini biasanya 

berupa oksida-oksida  karbon (karbon dioksida, karbon monokisida) dan 

nitrogen (nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dinitrogen oksida) dan 

senyawa-senyawa hidrokarbon. Bahan pencemar udara ini terdispersi  dalam 

udara, sehingga kadarnya menjadi kecil. Sampai kadar tertentu tidak 

menimbulkan pencemaran, tetapi bila bahan pencemar ini mencapai NAB 

(Nilai Ambang Batas)  atau KTD (Kadar Tertinggi Diijinkan), maka 

pencemaran udara tidak dapat dihindarkan lagi.  

Karbon monoksida (CO) sangat beracun bagi manusia, sebab akan 

bereaksi dengan haemoglobin dan mengurangi kadar oksigen yang dapat 

bereaksi dengan haemoglobin yang akan diangkut ke seluruh tubuh, dengan 

demikian manusia akan kekurangan oksigen untuk keperluan pembakaran 

dalam tubuhnya, manusia akan menderita sakit kepala bahkan dapat menjadi 

lemas dan pingsan.  

Karbon  monoksida. CO, dihasilkan dari pembakaran yang tidak 

sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon dan oleh pembakaran 

pada tekanan dan suhu tinggi yang terjadi pada mesin. Karbon  monoksida 

dapat juga dihasilkan dari reaksi oksidasi gas metana oleh radikal hidroksi 

dan dari perombakan/pembusukan tanaman meskipun tidak sebensar yang 

dihasilkan oleh bensin. Pada jam-jam sibuk di daerah perkotaan konsentrasi 

gas CO bisa mencapai 50 –100 ppm. Tingkat kandungan CO di atmosfir 

berkorelasi positip dengan padatnya lalu lintas, tetapi korelasi negatif dengan 

kecepatan angin.  

Dengan adanya pengaruh yang cukup berbahaya dari gas CO terutama 

di tempat sumber (beberapa kejadian orang meninggal karena keracunan gas 

CO di dalam mobil), maka uji emisi perlu dilakukan untuk setiap mobil. Emisi 

gas CO dapat diturunkan dengan pengaturan pemasukan udara. Seperti 

perbandingan bahan bakar (berat : berat) kira-kira  16 : 1 dalam pembakaran 

mesin mobil diperkirakan tidak akan menghasilkan racun.  
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Gambar 1: 

Kendaran bermotor juga mengeluarkan gas pencemar 

 

Mobil-mobil yang modern menggunakan Catalytic Exhaust Reactors  

untuk menurunkan emisi CO. Kelebihan udara dipompakan  ke dalam tempat 

pembuangan gas, dan campuran tersebut dilewatkan melalui ruang katalitik 

dalam sistem pembuangan di mana akan terjadi  oksidasi dari CO menjadi 

CO2.  

Keberadaan atau umur gas CO di atmosfir tidak lama hanya kira-kira 4 

bulan. Hal ini terjadi karena karbon monoksida di atmosfir dihilangkan melalui 

reaksi dengan radikal hidroksil, HO*.  

Ozon merupakan oksidator kuat, dalam konsentrasi kecil 0,2 ppm 

dapat merusak  daun tumbuh-tumbuhan, karet menjadi keras dan 

memudarkan warna tekstil. Gas SO2 dan gas H2S merusak tumbuh-tumbuhan 

dan menyebabkan sifat asam  bila dalam udara lembab, sebab akan merusak  

logam, tekstil dan hewan.  

Senyawa hidrokarbon dan gas oksida-oksida nitrogen dapat 

menyebabkan iritasi pada mata dan mengganggu  pernapasan. Sedangkan 

partikel-partikel zat dapat menyebabkan alergi pada kulit, sakit mata, 

mengganggu  pernapasan dan bila menempel  pada daun akan menghalangi 

masuknya energi matahari pada daun untuk proses fotosintesis.        
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Hujan asam (acid rain) 

Atmosfir dapat mengangkut berbagai zat pencemar ratusan kilometer 

jauhnya, sebelum menjatuhkannya ke permukaan  bumi dalam perjalanan 

jauh itu atmosfir bertidak sebagai reaktor kimia yang kompleks merubah zat 

pencemar setelah berinteraksi dengan substansi  lain, uap air dan energi 

matahari. Pada kondisi tertentu sulfur oksida (SOx) dan nitrogen oksida (NOx) 

hasil pembakaran  bahan bakar fosil  akan bereksi  dengan molekul-molekul  

uap air di atmosfir menjadi asam sulfat (H2SO4) dan asam nitrat (HNO3) yang 

selanjutnya turun ke permukaan bumi bersama air hujan yang dikenal hujan 

asam.  

Hujan asam telah menimbulkan masalah besar di daratan  Eropa, 

Amerika Serikat dan di Negara Asia termasuk Indonesia. Dampak negatif dari 

hujan asam selain rusaknya bangunan dan berkaratnya benda-benda  yang 

terbuat dari logam, juga terjadinya kerusakan lingkungan terutama 

mengasakan (acidification)  danau dan sungai. Ribuan danau airnya telah 

bersifat asam sehingga tidak ada lagi kehidupan akuatik, dikenal  dengan 

“danau mati”.  

    
Gambar 2 

Proses terjadinya hujan asam 
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BAHAN PENCEMAR AIR 

Senyawa organik dan senyawa anorganik yang terdapat dalam air 

dapat menyebabkan pencemaran air minum, meskipun untuk keperluan 

industri mungkin air tersebut  belum dikatakan tercemar.  

Air menurut kegunaan/peruntukannya digolongkan menjadi: 

? Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara 

langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.  

? Golongan B, yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk 

diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga.  

? Golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan 

dan peternakan.  

? Golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan 

pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan 

listrik negara.  

 

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup Nomor: KEP-02/MENKLH/I/1988 Tentang Penetapan Baku 

Mutu  Lingkungan adalah: masuk  atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi dan komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh 

kegiatan  manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak 

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (pasal 1).  

 Menurut definisi pencemaran air tersebut di atas  bila suatu sumber 

air yang termasuk dalam kategori golongan A, misalnya sebuah sumur 

penduduk kemudian mengalami pencemaran dalam bentuk rembesan limbah 

cair dari suatu industri  maka kategori unsur tadi bukan golongan A lagi, 

tetapi sudah turun menjadi golonga B karena air tadi sudah tidak dapat 

digunakan langsung sebagai air minum tanpa melalui pengolahan terlebih 

dahulu. Dengan demikian air sumur tersebut menjadi kurang/tidak berfungsi 

lagi sesuai dengan peruntukannya.  
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Salah satu jenis bahan pencemar adalah unsur-unsur renik (treace 

element). Istilah unsur-unsur renik merujuk kepada unsur-unsur yang 

terdapat pada konsentrasi yang sangat rendah dalam suatu sistem. Unsur 

renik adalah suatu unsur yang terjadi hanya pada konsentrasi beberapa 

bagian per-sejuta (part per milion= ppm) atau kurang.  

 
Tabel 3:  

SUMBER DAN EFEK DARI UNSUR-UNSUR RENIK DAN AIR 
 

Unsur Sumber Efek/pengaruh Batas USPHS 
(mg/L) 

Kadmium Buangan Industri, 
limbah pertambangan, 
pengelasan logam, 
pipa-pipa air.  

Menukar seng secara 
biokimia, tekanan 
darah tinggi, merusak 
ginjal-jaringan 
testibuler dan sel-sel 
darah merah, taksisitas 
terhadap biota akratik 

 

 

0,01 

Arsen Hasil samping 
pertambangan, 
bilangan kimia 

Toksin, kasimogenik  

Berilium Batu bara, tenaga 
nuklir, dan industri 
ruang angkasa.  

Taksisitas akut dan 
kronis, kasimogenik 

Tidak 
diberikan 

Boron Batu bara, detergen, 
limbah industri 

Toksin terhadap 
tanaman 

 1,0 

Khrom Pengelasan logam, zat 
aditif pada neraca air 
sebagai Cr(IV) 

Unsur renik pokok, 
kasimogenik sebagai 
Cr(IV) 

0,05 

Tembaga Pengelasan logam, 
limbah industri dan 
domestik, 
penambangan, 
pemcucian mineral.  

Unsur renik pokok, 
tidak terlalu toksin 
terhadap hewan, toksin 
terhadap tanaman dan 
ganggang dalam 
konsentrasi sedang.  

1,0 

Flour (ion 
florida) 

Sumber-sumber 
geologi alami, limbah 
industri, zat aditif pada 
air.  

Mencegah kerusakan 
gigi pada kira-kira 1 
mg/L dan 
pembentukan karat 
gigi/kerusakan gigi 
pada sekitar 5 mg/L 
dalam air.  

0,8 – 17 
(tergantung 
suhu) 
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Yodium 
(ion 
iodium) 

Limbah industri, air 
laut, industri air laut.  

Mencegah gondok, 
nutrim pokok 
haemoglobin, tidak 
selalu toksin 

Tidak 
diberikan 

Besi Karat logam, limbah 
industri, saluran 
tambang 

Merusak perabot kamar 
mandi pakaian.  

- 

Mangan Pertambangan, limbah 
industri, saluran 
tambang atom, kerja 
mikroba terhadap 
mineral mangan pada 
pH rendah.  

Relatif tidak toksin 
terhadp hewan, toksin 
terhadap tanaman 
pada konsentrasi 
tinggi, perkaratan 
perabotan kamar 
mandi dan pakaian.  

0,05 

Merkuri Limbah industri, 
industri pestisida, batu 
bara 

Toksisitas akut dan 
kronik 

Tidak 
diberikan 

Molibder Limbah industri, 
sumber alam 

Kemungkinan racun 
pada hewan, penting 
untuk tanaman 

Tidak 
diberikan 

Selenium  Sumber geologi alami, 
belerang, batu bara 

Penting pada 
konsentrasi rendah, 
toksin pada konsentrasi 
tinggi, kemungkinan 
kasimogenik.  

0,01 

Perak Sumber geologi alami, 
penambangan, las 
listrik, buangan 
prosesing film, 
disinfekai air.  

Menyebabkan kulit 
berwarna biru abu-abu, 
merusak membran 
mocous dan mata.  

0,05 

Seng  Limbah industri, las 
logam, patri 

Unsur penting dalam 
banyak metalenzim, 
obat luka, toksin untuk 
tanaman pada 
konsentrasi yang lebih 
tinggi, komponen 
utama dari 
buangan”Sludge” pada 
tanah.  

5,0 

 
Beberapa unsur renik dikenal sebagai hara untuk tanaman dan nutrisi 

untuk hewan. Dalam tabel tersebut banyak  unsur yang merupakan unsur 

pokok pada konsentrasi rendah dan toksin pada konsentrasi yang lebih tinggi. 

Hal ini merupakan fenomena dari beberapa zat dalam lingkungan air.  
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Sejumlah unsur logam berat merupakan logam yang paling berbahaya 

sebagai zat pencemar. Seperti timbal (Pb), Kadmium (Cd),  Merkuri (Hg), 

kebanyakan dari logam-logam itu mempunyai afinitas sangat besar terhadap 

belerang. Logam-logam ini menyerang ikatan-ikatan belerang dalam ezim-

enzim sehingga enzim yang bersangkutan menjadi tidak berfungsi. Gugus-

gugus protein, asam karboksilat dan amino juga diserang  oleh logam-logam 

berat. Ion-ion Cd, Cu, dan Hg(II) terikat pada sel-sel membran  yang 

menyebabkan terhambatnya proses-proses transport melalui dinding sel. 

Logam-logam berat juga dapat mengendapkan fosfat-organik atau 

mengkatalisis penguraiannya.  

 

SABUN DAN DETERJEN 

Limbah domestik kerapkali mengandung sabun dan diterjen. Keduanya 

merupakan sumber potensial bagi bahan pencemar organik. Sabun adalah 

senyawa garan dari asam-asam lemak tinggi, seperti natrium stearat, 

C17H35COO-Na+. Aksi pencucian dari sabun banyak dihasilkan dari kekuatan 

pengemulsian dan kemampuan menurunkan tegangan permukaan dari air. 

Konsep ini dapat dipahami dengan mengingat kedua sifat dari ion sabun. 

Suatu gambaran dari stearat terdiri dari ion karboksil sebagai “kepala” 

dengan hidrokarbon yang panjang sebagai “ekor”.  

Dengan adanya minyak, lemak dan bahan organik tidak larut dalam air 

lainnya, kecenderungan untuk ‘ekor” dari anion melarut dalam bahan organik, 

sedangkan bagian “kepala” tetap tinggal dalam larutan air.  

Oleh karena itu sabun mengemulsi atau mengsuspensi bahan organik 

dalam air. Dalam proses ini, anion-anion membentuk partikel-partikel micelle 

seperti gambar berikut.  

 
 
 
 
 
 



Kim. 08. Pencemaran Lingkungan     22 

 
 

Gambar 3 
Bentuk partikel-partikel koloid Micelle dari sabun 

 
 

Keuntungan yang utama dari sabun sebagai bahan pencuci terjadi dari 

reaksi  dengan kation-kation divalen membentuk garam-garam dari asam 

lemak yang tidak larut.  

2 C17H35COO-Na+  + Ca2+   ?    Ca(C17H35CO2)2(s)  + 2 Na+ 

Padatan-padatan tidak larut ini, biasanya garam-garam dari 

mahnesium atau kalsium. Keduanya tidak seluruhnya efektif seperti bahan-

bahan pencuci. Bila sabun digunakan dengan cukup, semua kation divalen 

dapat dihilangkan oleh reaksinya dengan sabun, dan air yang mengandung 

sabun berlebih dapat mempunyai kemampuan pencucian dengan kualitas 

yang baik.  

Begitu sabun masuk ke dalam buangan air atau suatu sistem akuatik 

biasanya langsung terendap sebagai garam-garam kalsium dan magnesium, 

oleh karena itu beberapa pengaruh dari sabun dalam larutan mungkin dapat 

dihilangkan. Akhirnya dengan biodegridasi, sabun secara sempurna dapat 

dihilangkan dari lingkungan. Oleh kerena itu i terlepas dari pembentukan  

buih yang tidak enak dipandang, sabun tidak menyebabkan pencemaran 

yang penting.  

Deterjen sintentik mempunyai sifat-sifat mencuci yang baik dan 

tidak membentuk garam-garam tidak larut dengan ion-ion kalsium dari 
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magnesium yang biasa terdapat dalam air sadah. Deterjen sintetik 

mempunyai keuntungan tambahan karena secara relatif bersifat asam kuat, 

oleh karena itu tidak menghasilkan endapan sebagai asam-asam yang 

mengendap suatu karakteristik yang tidak nampak pada sabun.  

Unsur kunci dari deterjen adalah bahan surfaktan atau bahan aktif 

permukaan yang bereaksi dalam menjadikan air menjadi basah (wetter) dan 

sebagai bahan pencuci yang lebih baik. Surfaktan terkonsentrasi pada batas 

permukaan  antara air dengan  gas (udara), padatan-padatan (debu)  dan 

cairan-cairan yang tidak dapat bercampur (minyak). Hal ini terjadi karena 

struktur “Amphiphilic” yang  berarti bagian yang satu dari molekul adalah 

suatu yang bersifat polar atau gugus ionik (sebagai kepala) dengan afinitas 

yang kuat untuk air dan bagian lainnya suatu hidrokarbon (sebagai ekor) 

yang tidak suka air.  

Senyawa ini suatu surfaktan alkil sulfat, suatu jenis yang banyak 

digunakan untuk berbagai keperluan seperti shampo, kosmetik, pembersih, 

dan loundry. Sampai tahun 1960-an  sufaktan yang paling umum digunakan 

adalah alkil benzen sulfonat. ABS suatu produk derivat alkil benzen.  

ABS sangat tidak menguntungkan karena ternyata sangat lambat terurai oleh 

bakteri pengurai disebabkan oleh adanya rantai bercabang pada strukturnya. 

Oleh kerena itu ABS kemudian digantikan oleh surfaktan yang dapat 

dibiodegradasi yang dikenal dengan Linier Alkil Sulfonat (LAS). Sejak LAS 

menggantikan ABS dalam deterjen masalah-masalah yang timbul seperti 

penutupan permukaan air oleh gumpalan busa dapat dihilangkan dan 

toksinitasnya terhadap ikan di air telah banyak dikurangi.  

 Sampah dan buangan-buangan kotoran dari rumah tangga, pertanian 

dan pabrik/industri dapat mengurangi kadar oksigen dalam air yang 

dibutuhkan oleh kehidupan  dalam air.  Di bawah pengaruh bakteri anaerob 

senyawa organik akan terurai  dan menghasilkan gas-gas NH3 dan H2S 

dengan bau busuknya. Penguraian senyawa-senyawa organik juga akan 

menghasilkan gas-gas beracun dan bakteri-bakteri patogen yang akan 

mengganggu kesehatan air.  
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Ditergen tidak dapat diuraikan oleh organisme lain kecuali oleh 

ganggang hijau dan yang tidak sempat diuraikan ini akan menimbulkan 

pencemaran air. Senyawa-senyawa organik seperti pestisida (DDT, dikhloro 

difenol trikhlor metana), juga merupakan bahan pencemar air. Sisa-sisa 

penggunaan pestisida yang berlebihan akan terbawa aliran air pertanian dan 

akan masuk ke dalam rantai makanan dan masuk dalam jaringan tubuh 

makhluk yang memakan makanan itu.  

 Bahan pencemar air yang paling berbahaya adalah air raksa. Senyawa-

senyawa air raksa dapat berasal dari pabrik kertas, lampu merkuri. Karena 

pengaruh bakteri anaerob garam anorganik Hg dengan adanya senyawa  

hidrokarbon akan bereaksi  membentuk senyawa dimetil mekuri (CH3)2Hg 

yang larut dalam air tanah dan masuk dalam rantai makanan yang akhirnya 

dimakan manusia.  

 Energi panas juga dapat menjadi bahan pencemar air, misalnya 

penggunaan air sebagai pendingin dalam proses di suatu  industri atau yang 

digunakan pada reaktor atom, menyebabkan air menjadi panas. Air yang 

menjadi panas, selain mengurangi kelarutan oksigen dalam air juga dapat 

berpengaruh langsung kehidupan dalam air.  

  
BAHAN PENCEMAR TANAH    

Pupuk buatan, obat pembasmi hama seperti pestisida,  herbisida, bila 

digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan pencemaran tanah, 

merubah sifat fisis, sifat kimia dan sifat biologis tanah, sehingga menganggu 

pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Sampah dan bahan buangan dan benda 

padat yang makin meningkat jumlahnya dapat menjadi bahan pencemar 

tanah, apalagi yang sukar diuraikan oleh bakteri pengurai.  

Tanah merupakan tempat penampungan berbagai bahan kimia. 

banyak dari gas SO2 yang dihasilkan dari perubahan  bahan bakar batu bara 

atau bensin berakhir dengan sulfat yang masuk ke dalam tanah atau 

tertampung di atas tanah. Tanah juga sebagai tempat penampungan banyak 

limbah-limbah dari rembesan penumpukan tanah (landfill), kolam lumpur 
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(lagoon), dan sumber-sumber lainnya. Dalam beberapa kasus, lahan 

pertanian dari bahan-bahan organik berbahaya yang dapat mengurai juga  

merupakan tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran tanah 

terjadi. Mikroorganisme tanah  melalui aktivtasnya dapat menghilangkan CO 

dari atmosfir. Oleh karena itu tanah merupakan tempat penampungan dari 

karbon monoksida.  

Degradasi kimia dari pestisida telah dibuktikan secara eksperimen 

dalam tanah yang telah disterilkan dari semua aktivitas mikroba. Sejumlah 

pestisida mengalami reaksi fotokimia, yaitu suatu reaksi yang berlangsung 

dengan terjadinya absorbsi dari cahaya. Dari reaksi ini dihasilkan terutama 

isomer-isomer dari pestisida yang terlibat reaksi.  

Akhir-akhir ini telah dapat dibuktikan bahwa Rhizosphere merupakan 

bagian yang paling penting dari tanah dalam kemampuannya untuk 

menyelenggarakan biodegradasi dari sampah-sampah. Rhizosphere adalah 

lapisan dari tanah di mana akar-akar tanaman secara umum beraktivitas. Ini 

merupakan lapisan  dimana biomassa meningkat dan sangat penting bagi 

sistem akar tanaman dan bergabungnya mikroorganisme-mikroorganisme  

dengan akar tanaman. Rhizosphere dapat mengandung 10 x biomassa 

mikroba per satuan volume lebih banyak daripada tanah yang tidak 

mempunyai lapisan rhizophere. Populasinya bervariasi sesuai dengan  

karakteristik dari tanah, tanaman dan karakteristik akarnya, kandungan uap 

air, dan eksposure pada oksigen. Bila suatu daerah terespose oleh senyawa-

senyawa bahan pencemar, mikroorganisme dapat beradaptasi terhadap 

biodegradasi dan bisa tetap tinggal di daerah tersebut.  

 

LIMBAH PADAT ATAU SAMPAH 

Limbah padat atau sampah, istilah ini diberikan kepada barang-barang  

atau bahan-bahan buangan rumah tangga atau pabrik yang tidak digunakan 

lagi atau tidak terpakai dalam bentuk padat. Sampah merupakan campuran 

dari berbagai bahan baik yang tidak berbahaya seperti sampah dapur 

(organik) maupun bahan-bahan berbahaya yang banyak dibuang oleh pabrik 
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dan rumah tangga yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang maupun 

yang tidak dapat didaur ulang.  

Dengan meningkatnya populasi penduduk di setiap daerah/kota maka 

jumlah  sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga makin meningkat. Hal 

ini menjadi masalah besar bagi kota-kota besar yang padat penduduknya 

seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lainnya untuk menangani masalah yang 

dihasilkan setiap hari.  

Secara umum komposisi dari sampah di setiap kota bahkan negara 

hampir sama, yaitu: 

Kertas dan katun   ±    35 % 

Logam             ±     7 % 

Gelas     ±     5 % 

Sampah halaman dan dapur  ±    37 % 

Kayu     ±     3 % 

Plastik, karet, dan kulit  ±     7 % 

Lain-lain    ±     6 %  

 

Dampak negatif dari sampah  tersebut dapat terjadi di tempat 

penampungan sementara (TPS) yang terdapat di setiap wilayah seperti di 

setiap RW atau Kelurahan, pasar dan sebagainya maupun di tempat 

penampungan akhir (TPA). Dampak negatif di TPS biasanya dalam bentuk 

bau yang kurang sedap karena terjadi penguraian secara anaerob, kumpulan 

lalat di atas sampah yang dapat menimbulkan berjangkitnya penyakit dan 

estetika. Tempat penampungan sampah akhir (TPA) dalam bentuk  

penimbunan sampah terbuka akan menimbulkan dampak negatif  yang lebih 

besar karena selain bau yang tidak sedap yang berasal dari penguraian  

secara anaerob dari komponen-komponen sampah, seperti gas H2S,  NH3, CH4  

juga dapat terjadi rembesan dari proses “leaching” logam-logam berbahaya 

ke dalam air tanah atau sumber air.  

Untuk menanggulangi pencemaran tanah akibat penumpukan sampah 

itu dapat dilakukan melalui berbagai cara  seperti melalui program 3 R yaitu 
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Reduce, Reuse, Recycle. Reduce artinya mengurangi atau mereduksi sampah 

yang akan terbentuk. Hal ini dapat dilakukan bila ibu-ibu rumah tangga 

kembali ke pola lama yaitu membawa keranjang belanja ke pasar. Dengan 

demikian jumlah kantong plastik yang dibawa ke rumah akan berkurang 

(terreduksi). Selain itu bila setiap orang menggunakan kembali saputangan  

daripada tissue, di samping akan mengurangi sampahnya, dengan tidak 

menggunakan tissue dapat terjadi penghematan terhadap bahan baku untuk 

tissue, yang tidak lain adalah kayu dari hutan. Kalau setiap orang melakukan 

hal tersebut beberapa ton sampah yang akan tereduksi per bulan dan 

beberapa hasil hutan yang dapat diselamatkan.  

Reuse, adalah program pemakaian kembali sampah yang sudah 

terbentuk seperti penggunaan bahan-bahan plastik/kertas bekas untuk 

benda-benda souvenir, bekas ban untuk tempat pot atau kursi taman, botol-

botol minuman yang telah kosong diisi kembali dan sebagainya.  

Proses Recycle agak berbeda dengan kedua program sebelumnya. 

Dalam hal ini sampah sebelum digunakan perlu diolah ulang terlebih dahulu. 

Bahan-bahan yang dapat direcycle atau didaur-ulang seperti kertas  atau 

sampah bekas, pecahan-pecahan gelas atau kaca, besi atau logam bekas dan 

sampah organik yang berasal dari dapur atau pasar dapat didaur-ulang 

menjadi kompos (pupuk). Proses daur-ulang ini juga dapat mengubah 

sampah menjadi energi panas yang dikenal dengan proses insenerasi.  

Insenerasi sederhana sudah ada yang melakukan oleh beberapa industri 

misal di Jakarta, yaitu menggunakan limbah padat dalam bentuk lumpur hasil 

akhir pengolahan air limbahnya tidak dibuang ke tanah tetapi digunakan 

sebagai bahan bakar setelah mengalami pengeringan.    

?   Senyawa organik yang dapat membusuk karena diuraikan oleh 

mikroorganisme, seperti sisa-sisa makanan, daun, tumbuh-tumbuhan dan 

hewan yang mati.  

? Senyawa organik dan senyawa anorganik yang tidak dapat 

dimusnahkan/diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, 
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keramik, kaleng-kaleng dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah 

menjadi kurang subur.  

? Pencemar Udara berupa gas yang larut dalam air hujan seperti oksida 

nitrogen (NO dan NO2), oksida belerang (SO2 dan SO3), oksida karbon 

(CO dan CO2), menghasilan hujan asam yang akan menyebabkan tanah 

bersifat asam dan merusak kesuburan tanah/tanaman.  

? Pencemar berupa logam-logam berat yang dihasilkan dari limbah industri 

seperti Hg, Zn, Pb, Cd dapat mencemari tanah.  

? Zat radioaktif yang dihasilkan dari PLTN, reaktor atom atau dari 

percobaan lain yang menggunakan atau menghasikan zat radioaktif. 

Misalnya unsur Sr-90 sebagai hasil fisi nuklir dapat mempengaruhi 

perkembangan xilem pda tumbuh-tumbuhandan tulang hewan, akan 

menyebabkan jaringan tubuh menjadi lemah.  adalah bahan radioaktif, 

masuk ke dalam rantai makanan dan akhirnya  dapat menyebabkan 

kematian pada makhluk yang memakannya.  

 

 

Gambar 4 

Plastik dan sejenisnya yang sulit diuraikan oleh  mikroorganisme 
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c. Rangkuman 1 

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan 

adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat 

merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur 

maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. 

Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk 

kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung 

baik kepada kehidupan dalam bentuk individu maupun kelompok pada 

tempat tertentu. Bahan-bahan kimia yang tersebar dalam atmosfer pada 

umumnya berbentuk gas dan partikel-partikel debu (kotoran) yang berbentuk 

aerosol dengan udara.  

Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia 

ini, maka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia dapat 

dibagi menjadi  tiga jenis pencemaran, yaitu: 

a.  Pencemaran tanah. 

b.  Pencemaran udara. 

c.  Pencemaran air.  

Bahan-bahan kimia yang kehadirannya dalam lingkungan hidup dapat 

menyebabkan terganggunya kesejahteraan hidup manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan disebut bahan pencemar. Sebagai sumber utama 

terjadinya pencemar adalah: 

1. Proses-proses alam, antara lain pembusukan secara biologis, aktivitas 

gunung berapi, terbakarnya  semak-semak, halilintar.  

2. Pembuatan/aktivitas manusia, seperti: 

? Hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan 

kendaraan bermotor.  

? Pengolahan dan penyulingan bijih tambang mineral dan batubara.  

? Proses-proses dalam pabrik.  

? Sisa-sisa buangan. 
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d. Tugas 1 

1. Coba  amati lingkungan tempat tinggal Anda,  pencemaran apa yang 

terjadi?      

2. Dan apa yang  bisa Anda lakukan untuk menanggulanginya? 

 

e. Tes formatif 1 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu  

1. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah……… 

a. Perubahan bahan-bahan kimia dalam lingkungan hidup di sekitar 

tempat tinggal manusia.  

b. Komposisi bahan kimia yang terdapat dalam lingkungan hidup.  

c. Penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat 

mengganggu kesejahteraan hidup.  

d. Bahan-bahan kimia berupa senyawa anorganik dan senyawa organik 

yang tersebar dalam lingkungan.  

2. Peristiwa di bawah ini yang merupakan proses alam adalah 

a. Pembakaran hutan 

b. Meletusnya gunung berapi 

c. Bahaya banjir di musim hujan 

d. Erosi lereng gunung.  

3. Pencemaran lingkungan karena bahan kimia merupakan lingkup yang 

dibahas dalam …. .  

a. kimia lingkungan 

b. kingkungan hidup 

c. biokimia 

d. kesehatan lingkungan 

4. Pencemaran lingkungan di bawah ini yang terjadi karena kegiatan 

perbuatan manusia adalah pencemaran… 

a. Udara karena partikulat debu gunung berapi 
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b. Air sungai oleh tanaman eceng gondok 

c. Tanah oleh batu-batu kapur 

d. Air sungai oleh sampah 

5. Kadar gas-gas berikut yang paling banyak terdapat dalam udara bersih 

dan   kering adalah …….    

a. Nitrogen 

b. Oksigen 

c. Karbondioksida 

d. Karbonmonoksida 

 

f. Kunci jawaban formatif 1 

1. c 

2. b 

3. a 

4. d 

5. a 

g. Lembar Kerja 1 

Siapkan alat dan bahan sebagai berikut: 

Gelas 

Air 

Pemutih  

Ikan kecil yang masih hidup 

- Gelas isi dengan air sekitar tiga per empat bagian dari gelas dan 

masukkan ikan yang masih hidup tersebut.  

- Tetesi pelan-pelan air dalam gelas tersebut dengan pemutih.  

- Amati, apa yang terjadi pada ikan 

- Tambah lagi dengan pemutih, dan amati pada ikan. 

- Catat segala yang terjadi pada ikan. 

- Apa kesimpulan Anda?    



Kim. 08. Pencemaran Lingkungan     32 

2. Kegiatan belajar 2 

a. Tujuan kegiatan pembelajaran 

Setelah anda mempelajari modul 2, diharapkan anda dapat: 

? Menyebutkan cara penanggulangan pencemaran lingkungan karena 

proses alam. 

? Menjelaskan cara mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan 

karena perbuatan manusia.  

 
b. Uraian materi 2 

PENGARUH PENCEMARAN TERHADAP LINGKUNGAN 

Adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di  udara, air dan tanah 

secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap 

kesejahteraan, kesehatan dan jiwa manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh adanya proses alam dan juga 

dapat disebabkan oleh kegiatan manusia dalam usaha untuk kelangsungan 

hidupnya. Pencemaran yang disebabkan oleh adanya proses alam tidak 

mudah untuk mencegahnya agar tidak terjadi. Proses alam tidak mudah 

untuk dideteksi kapan akan terjadi, meskipun dari pengalaman dan dari 

penyelidikan dapat diketahui mengapa proses alam dapat terjadi atau dapat 

diramalkan bilamana proses alam akan terjadi dan menimbulkan 

pencemaran. Meskipun manusia tidak dapat mencegah terjadinya 

pencemaran yang disebabkan oleh proses alam, namun manusia diharapkan 

dapat berusaha untuk menanggulangi atau memperkecil pengaruh 

pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan hidupnya.  

Sebagai contoh meletusnya gunung berapi di Jawa Barat pada tahun 

1982 yaitu gunung Galunggung, telah merusak dan menimbulkan  

pencemaran lingkungan. Daerah-daerah di sekitar kaki gunung Galungung, 

sawah, hutan, bangunan rumah, sekolah, masjid dan lain-lainnya rusak 

terkena lahar panas maupun lahar dingin. Udara dicemari oleh debu yang 
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disemburkan, bahkan sampai gelap tidak terlihat adanya cahaya matahari, 

siang bagaikan malam, debu-debu menutupi semua permukaan tanah, 

pepohonan, genting bangunan penuh dengan debu. Pengaruh proses alam 

seperti gunung meletus ini sangat fatal, selain pencemaran lingkungan oleh 

debu dari lahar, banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal, 

kehilangan harta benda, sawah, bahkan sampai merenggut jiwa manusia dan 

ternak, timbul wabah penyakit, timbul kejahatan karena kelaparan.  

Contoh lain yang baru terjadi di akhir tahun 2004, gempa bumi dan 

gelombang Tsunami yang terjadi di Banda Aceh dan Sumatra Utara juga di 

beberapa negara sekitarnya. Saat itu air laut masuk ke daratan begitu cepat 

dan mencapai lebih dari 12 km dari pantai, menyapu semua yang ada,  

meliputi rumah tempat tinggal, hotel, kendaraan, pertokoan, sawah, 

lapangan udara, masjid, manusia, hewan dan lain-lainnya. Korban manusia 

yang begitu besar dan sulit teridentifikasi serta sulitnya melakukan 

pertolongan memunculkan  masalah antara lain  timbulnya wabah penyakit, 

karena korban yang telah mencapai lebih dari 100. 000 manusia tidak dapat 

segera diatasi,  penjarahan karena kelaparan dan gangguan mental bagi 

korban yang masih hidup.  

Terjadinya proses alam seperti meletusnya gunung berapi, gempa 

bumi, banjir dan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkannya, 

tidak dapat dicegah sebelumnya  untuk terjadi. Tetapi dari hasil penelitian 

dan pengalaman manusia diharapkan dapat mengetahui mengapa  proses 

alam itu terjadi dan dapat diramalkan kita-kira kapan gunung meletus atau 

terjadinya gempa sehingga manusia sudah dapat melakukan usaha-usaha 

untuk mengurangi akibat yang ditimbulkannya. Misal dengan menyuntik 

gunung berapi itu, membuat  terowongan atau saluran untuk keluarnya lahar 

untuk menunda atau mengurangi atau memperkecil akibat yang 

ditimbulkanya, semburan apinya tidak terlalu hebat. Apa usaha memindahkan 

penduduk yang bertempat tinggal di daerah kritis sebelum bencana terjadi.  
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Gambar 5 

Masjid di Banda Aceh dengan sisa akibat gelombang Tsunami,  

membuat lingkungan tercemar 

 

Usaha-usaha di atas  semua dapat dilakukan manusia, meskipun usaha 

untuk mencegah sulit dilakukan. Selain itu manusia juga dapat melakukan 

usaha untuk mengurangi yang diakibatkan dari pencemaran yang terjadi dan 

memanfaatkannya menjadi hal yang bermanfaat. Sebagai contoh debu 

Galunggung yang telah mencemari lingkungan, agar tidak 

mengotori/mencemari lingkungan terus-menerus, maka debu-debu itu 

dikumpulkan dan atau  dijadikan batu merah atau genting dan material 

bangunan yang lain. Mengeruk debu yang ada di dalam sungai, selain sungai 

tidak dangkal sekaligus debu yang diambil bisa dimanfaatkan lebih baik. 

Dengan demikian pengaruh negatip dari gunung menetus dapat dikurangi.  

Telah disebutkan di atas bahwa pencemaran lingkungan dapat 

disebabkan oleh proses alam yang sukar untuk dicegah  atau dapat 

dikarenakan oleh hasil sampingan perbuatan manusia, dalam usaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Makin banyak jumlah manusia, makin 

banyak hasil sampingan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.  
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Apabila Anda bandingkan keadaan lingkungan hidup di desa-desa, di 

pegunungan yang penduduknya belum begitu padat, standar hidup dan 

teknologi masih sederhana, ternyata jauh lebih sehat daripada keadaan 

lengkungan hidup di kota besar dan daerah-daerah industri, terutama  yang 

padat penduduknya, susah untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. 

Sampah menumpuk di mana-mana, udara tercemar dengan gas-gas yang 

dikeluarkan dari kendaraan bermotor dan dari pabrik-pabrik, air limbah 

mengalir ke mana-mana mengotori sungai, bahkan mengotori air sumur 

untuk keperluan rumah tangga. Manusia di kota-kota besar yang padat 

penduduknya dengan kemajuan teknologinya, hidupnya sudah bergantung 

pada obat-obatan (bahan kimia), tidak hanya menimbulkan pencemaran pada 

tanah, air dan udara, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatip 

pada kehidupan sosial.  

 Dengan penggunaan obat-obatan (bahan kimia)  misalnya minuman 

keras, obat penenang bagi orang-orang  yang sibuk, narkoba dan lain-lainnya 

akan menimbulkan dekadensi moral,  asisula, bahkan kejahatan. Untuk 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan menanggulangi, 

manusia juga yang harus berusaha untuk mengatasi masalah lingkungannya, 

manusialah juga yang harus berusaha untuk mengatasi masalah lingkungan 

hidupnya, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Masalah lingkungan yang terjadi seperti halnya pencemaran 

lingkungan akan mengikutsertakan beberapa faktor antara manusia, 

lingkungan, bahan kimia dan gangguan terhadap kesejahteraan, kesehatan 

dan jiwa manusia maupun makhluk hidup lainnya.  

 

PENANGGULANGAN TERHADAP PENCEMARAN 

Menjadi kenyataan bahwa zat pencemar sebagai hasil sampingan 

perbuatan manusia, baik sebagai makhluk  biologis maupun sebagai makhluk 

yang kreatif, sudah ada. Bahan sisa atau buangan sebagai hasil sampingan 

perbuatan atau kegiatan manusia ini sampai nilai ambang batas (NAB)  yang 
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ditentukan tidak akan mengganggu lingkungan hidup, masih dapat diatasi 

oleh proses alam, juga masih dapat diatasi dengan adanya proses penguraian 

oleh mikrokonsumer (bakteri pengurai). Sebetulnya kita  harus merasa 

beruntung dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dengan 

adanya makhluk hidup bakteri pengurai yang fungsinya menguraikan sisa-sisa 

atau buangan bahan kimia, tumbuhan, dan hewan yang mati menjadi 

senyawa-senyawa anorganik (mineral yang sangat berguna bagi 

petumbuhan).   

Tetapi apabila sisa-sisa bahan buangan ini terlalu banyak melampaui 

nilai ambang batas yang telah ditentukan, tidak dapat teratasi oleh proses 

alam, maka pencemaran  lingkungan pun tidak dapat dihindari. Berarti 

dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, menyebabkan terjadinya 

pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dihindari. Oleh karena itu manusia 

sebagai satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai kemampuan 

mengubah lingkungan hidup, harus dapat berusaha  untuk mengatasi dan 

memperkecil  pengaruh negatip pencemaran lingkungan terhadap 

kesejahteraan hidupnya.  

Penanggulangan pengaruh pencemaran lingkungan hidup terhadap 

kesejahteraan hidup  dapat dilakukan antara lain: 

 

 

Gambar 6 
Mengolah zat pencemar ini merupakan salah satu menanggulangi pencemaran 
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? Memperkecil sisa-sisa atau buangan hasil sampingan kegiatan manusia 

sampai batas yang telah ditentukan (NAB) atau Kadar Tertinggi Diijinkan 

(KTD). Misal penggunaan pupuk dan pestisida harus sesuai dengan aturan 

dan kebutuhan, penggunaan kendaraan lebih diperketat, sosialisasi 

kendaraan ramah lingkungan, bila tidak perlu tidak berpergian, 

penggunaan   obat-obatan sesuai dengan aturan dan petunjuk dokter dan 

lain-lain.  

? Memperkecil pengaruh negatip bahan pencemar terhadap lingkungan.  

Membuang sampah dan kotoran lainnya pada tempatnya, jangan 

membuang sampah atau sisa-sisa/buangan pabrik dan air limbah sebelum 

dinetralkan atau diuraikan menjadi bahan yang tidak membahayakan 

lingkungan hidup. Dengan memisahkan bahan pencemar yang terdapat 

dalam air  limbah dan menimbun pada tempat-tempat tertentu sebelum  

diuraikan atau dinetralkan, maka air limbah dari pabrik-pabrik tidak lagi 

mencemari lingkungan  hidup di sekitar pabrik.  

? Mengolah bahan pencemar yang dihasilkan menjadi bahan yang lebih 

bermanfaat. Sampah dapat diolah dengan melalui proses kimia, sebagian 

dapat diolah menjadi pupuk, sebagian menjadi bahan bangunan, bahan 

pembuat kertas dan sebagian lagi menjadi barang baru lainnya. Misalnya 

kaleng-kaleng, besi tua, kertas bekas, aluminium bekas, dan plastik 

dipisahkan, kemudian dipisahkan lagi menjadi barang baru.  

? Masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh manusia selain yang 

disebutkan di atas. Usaha-usaha inilah yang perlu terus difikirkan dan 

ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua pihak. Hal ini merupakan 

tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah melalui 

suatu badan yang disebut BAPEDAL. Seluruh lapisan masyarakat harus 

mengetahui bahaya pencemaran lingkungan yang mengancam masa 

depan kesejahteraan hidup manusia. Dan Anda sebagai bagian dari 

masyarakat dapat membantu pemerintah mencegah dan menanggualngi 

masalah lingkungan termasuk pencemaran lingkungan hidup.  
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c. Rangkuman 2 

Pencemaran lingkungan mempunyai dampak negatip terhadap 

kesehatan manusia, kesejahteraan manusia, bahkan jiwa manusia apabila 

tidak ditangani secara sungguh-sungguh maka pencemaran lingkungan dapat 

mengancam masa depan lingkungan hidup manusia.  

Pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan oleh  proses alam dan 

dapat pula disebabkan oleh hasil sampingan perbuatan atau kegiatan 

manusia. Makin banyak jumlah penduduk, maka makin besar pula 

kemungkinan pencemaran yang timbul. Bahan kimia selain dapat 

mencermarkan lingkungan fisik juga dapat menimbulkan pencemaran 

lingkungan sosial, misal penggunaan obat-obatan secara berlebihan tidak 

menurut  ketentuan yang ada, minuman keras, obat penenang, narkotika dan 

sejenisnya dapat menimbulkan dekadensi moral, kenakalan remaja, 

kejahatan dan lain-lainnya.  

Penanggulangan terhadap pengaruh negatip yang ditimbulkan oleh 

pencemaran lingkungan tidak hanya dengan mencegah terjadinya 

pencemaran, tetapi juga dengan cara memperkecil pengaruhnya atau 

merubah bahan pencemar menjadi bahan yang lebih bermanfaat bagi 

kehidupan.  

 

d. Tugas 2 

 Coba fikirkan terhadap sampah yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, 

bagaiman caranya agar sampah tersebut tidak mengganggu kesejahteraan 

manusia di sekitarnya.  Catat semua data! 
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e. Tes formatif  2 

Jawab pertanyaan berikut: 

Sebutkan cara penanggulangan/mencegah pencemaran lingkungan 

karena  proses alam, maupun karena perbuatan manusia? 

 

f. Kunci jawaban tes formatif 2 

1) Memperkecil sisa-sisa atau buangan hasil sampingan kegiatan manusia 

sampai batas yang telah ditentukan (NAB) atau Kadar Tertinggi 

Diijinkan (KTD). Misal penggunaan pupuk dan pestisida harus sesuai 

dengan aturan dan kebutuhan, penggunaan kendaraan lebih 

diperketat, sosialisasi kendaraan ramah lingkungan, bila tidak perlu 

tidak berpergian, penggunaan   obat-obatan sesuai dengan aturan dan 

petunjuk dokter dan sebagainya.  

2) Memperkecil pengaruh negatip bahan pencemar terhadap lingkungan.  

Membuang sampah dan kotoran lainnya pada tempatnya, jangan 

membuang sampah atau sisa-sisa/buangan pabrik dan air limbah 

sebelum dinetralkan atau diuraikan menjadi bahan yang tidak 

membahayakan lingkungan hidup. Dengan memisahkan bahan 

pencemar yang terdapat dalam air limbah dan menimbun pada 

tempat-tempat tertentu sebelum  diuraikan atau dinetralkan, maka air 

limbah dari pabrik-pabrik tidak lagi mencemari lingkungan  hidup di 

sekitar pabrik.  

3) Mengolah bahan pencemar yang dihasilkan menjadi bahan yang lebih 

bermanfaat. Sampah dapat diolah dengan melalui proses kimia, 

sebagian dapat diolah menjadi pupuk, sebagian menjadi bahan 

bangunan, bahan pembuat kertas dan sebagian lagi menjadi barang 

baru lainnya. Misalnya kaleng-kaleng, besi tua, kertas bekas, 

aluminium bekas, dan plastik dipisahkan, kemudian dipisahkan lagi 

menjadi barang baru.  
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Masih banyak  lagi yang dapat dilakukan oleh manusia selain yang 

disebutkan di atas. Usaha-usaha inilah yang perlu terus difikirkan dan 

ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua pihak. Hal ini merupakan 

tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah melalui 

suatu badan yang disebut BAPEDAL. Seluruh lapisan masyarakat harus 

mengetahui bahaya pencemaran lingkungan yang mangancam masa depan 

kesejahteraan hidup manusia. Dan Anda sebagai bagian dari masyarakat 

dapat membantu pemerintah mencegah dan menanggulangi masalah 

lingkungan termasuk pencemaran lingkungan hidup.  

 

g. Lembar kerja 

1. Beri alternatif pencegahan/penanggulangan pencemaran oleh zat 

pencemar berikut: 

 
Zat Pencemar Alternatif 

pencegahan/penanggulangan 
 

Plastik  
Botol dari kaca  
Limbah industri  
Sampah rumah 
tangga 

 

  
  

 
2. Buatlah karangan singkat  ide Anda  tentang “pemanfaatan” zat 

pencemaran sehingga tidak mencampuri lingkungan? 
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3. Kegiatan Belajar 3 

a. Tujuan kegiatan pembelajaran 

Setelah mempelajaran kegaiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat: 

? Menjelaskan pengertian air sadah. 

? Membedakan air sadah sementara dan air sadah tetap. 

? Menjelaskan cara menghilangkan kesadahan air. 

 

b.  Uraian materi 3 

AIR SADAH 

Air sebagai zat sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia, 

sedangkan air  merupakan pelarut yang sangat baik untuk melarutkan 

banyak zat. Oleh karenanya air yang ada di alam sekitar kita tidaklah murni. 

Dalam air selalu terkandung zat-zat terlarut, terutama garam-garam mineral. 

Justru zat-zat terlarut inilah yang menyebabkan air sumur dan air telaga  

nyaman diminum dan enak rasanya. Air minum tidaklah sesegar dan 

senyaman air yang langsung kita ambil dari tanah.  

Perlu dibedakan antara air murni dengan air bersih. Air bersih belum 

tentu murni, tetapi dapat digunakan dengan aman, tanpa membahayakan 

kesehatan. Misalnya air ledeng atau air mineral atau air isi ulang yang dipakai 

di rumah-rumah tidak perlu murni secara kimiawi. Yang penting, air tersebut 

tidak mengandung  kuman-kuman yang berbahaya. Oleh karena itu pada air 

leedeng ditambahkan kaporit (kalsium hipokhlorit) suatu zat disinfektan.  

Anda kenal juga istilah air sadah, yaitu air yang mengandung ion Ca2+ 

atau Mg2+ dalam jumlah tertentu, air sadah dipersoalkan karena air ini tidak 

dapat digunakan untuk mencuci dengan menggunakan sabun. Dengan  

adanya ion Ca2+ atau ion Mg2+ maka air sabun tidak berbusa, artinya tidak 

dapat  membentuk emulsi dengan kotoran, akibatnya air sabun tidak dapat 

menghilangkan kotoran.  
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Sabun adalah suatu campuran garam natrium asam lemak yang 

rantainya panjang (terutama asam stearat dan oleat) yang membentuk 

lapisan dengan air dengan cara mengurangi tegangan permukaannya. Ion-ion 

Ca2+ dan Mg2+ mengendapkan  ion-ion stearat dan oleat.  

Air sadah tidak begitu berbahaya bagai kesehatan tetapi harus hati-

hati  untuk penderita batu ginjal. Tetapi sangat dihindari bagi industri 

terutama sebagai penangas.  

 

 

 

Gambar 7 
                      Air limbah ini tentu termasuk air sadah 

 
 

AIR SADAH SEMENTARA 

Air sadah yang sifatnya sementara, proses menghilangkannya cukup 

dengan pemanasan.  

Air sadah ini, mengandung anion bikarbonat ( - CH3) 

 Ca(CHO3)2 (aq)    ?  CaCO3 (s)   + H2O (l)    + CO2 (g)  

Air sadah sementara dapat juga dihilangkan dengan penambahan larutan 

Ca(OH)2,  menurut reaksi: 
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      Ca(HCO3) (aq) + Ca(OH)2 (aq)  ?  2 CaCO3 (s)   +  2 H2O (l) 
CaCO3 (s)  atau MgCO3    atau akan mengendap, dengan cara penyaringan 

maka air tersebut terbebaskan  dari ion Ca2+ atau ion Mg2+.  

 
AIR SADAH TETAP 

Air sadah yang proses menghilangkannya dengan penambahan zat 

kimia. Air sadah ini mengandung anion di luar bikarbonat, misal Cl- (ion 

klorida), NO3
- (ion nitrat), atau  SO4

-2  (ion sulfat).  

Cara menghilangkannya kekerasan air disebut pelunakan air (water 

softening). Metode utama yang digunakan melunakkan adalah: 

o Metode Pengendapan 

Penambahan sejumlah tertentu kapur, Ca(OH)2 yang telah dihitung untuk 

kesadahan sementara atau natrium karbonat, Na2CO3 untuk kesadahan 

tetap dengan mengendapkan logam karbonat.  

M(HCO3)2   +  Ca(OH)2      ?   MCO3 + CaCO3  + 2 H2O  

MgSO4 (aq) + Na2CO3 (aq) ?   MgCO3 (s)  + Na2SO4 (aq) 

          CaCl3(aq)  +  Na2CO3  (aq)   ?    CaCO3(s)   + 2 NaCl(aq)  

Endapan yang terjadi dapat dihilangkan.  

Kalau hanya ada Mg(II) saja, maka dapat diendapkan  sebagai Mg(OH)2 

yang dikoagulasikan dengan penambahan natrium aluminat NaAlO2.  

o Metode Pertukaran ion 

Ion-ion Ca2+  dan Mg2+  dapat diganti oleh ion H+ yang dialirkan melalui 

kation penukar. Zat penukar yang digunakan mungkin zeolit  yang 

terdapat di alam atau sentetis permutif (alumnino silikat). Zat penukar 

yang telah terpakai dapat diregenerasi dengan mengalirkan larutan NaCl 

kuat 

    Na2 (zeo)  + Ca2+   ?   Ca(zeo)   +     2 Na+ 

o Metode Pospat atau Proses Calgon 

Dapat digunakan Polipospat yang terkondensasi untuk pembentukan 

kompleks dengan  kation logam. Biasanya disebut ion heksametapospat 

[P6O18]6-.  
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KOROSI DENGAN AIR LUNAK 

Meskipun air lunak, yaitu air yang sudah dihilangkan kesadahannya 

dapat digunakan unrtuk mencuci, namun air ini tidak dapat diterima untuk 

digunakan  dalam industri kalau air itu bersifat asam, alkali, atau mempunyai 

sejumlah besar garam-garam dan terlarut  yang dapat membentuk  kerak, 

karena akan menyumbat pipa khususnya pipa besi dan pipa timbal.  

Untuk bejana-bejana pendidih, air diberlakukan dengan kapur yang telah 

dihitung jumlahnya untuk mengendapkan logam-logam berat dan hidroksida-

hidroksida. Untuk industri air terbaik dimurnikan dengan pertukaran kation 

dan anion. Ini merupakan cara yang termurah dan terbaik untuk melunakkan 

air sadah.  

 

c. Rangkuman 3 

Air sadah, yaitu air yang mengandung ion Ca2+ atau Mg2+ dalam 

jumlah tertentu,. dengan  adanya ion Ca2+ atau ion Mg2+ maka air sabun 

tidak berbusa, artinya tidak dapat  membentuk emulsi dengan kotoran, 

akibatnya air sabun tidak dapat menghilangkan kotoran. Ada dua jenis air 

sadah yaitu air sadah sementara dan air sadah tetap.  

     Cara menghilangkan kekerasan air disebut pelunakan air (water 

softening). Metode utama yang digunakan melunakkan adalah: 

1. Metode Pengendapan. 

2. Metode Pertukaran. 

3. Metode Pospat atau Proses Calgon. 

 

Meskipun air lunak, yaitu air yang sudah dihilangkan kesadahannya  

dapat digunakan untuk mencuci, namun air ini tidak dapat diterima untuk 

digunakan  dalam industri kalau air itu bersifat asam, alkali, atau mempunyai 

sejumlah besar garam-garam dan terlarut  yang dapat membentuk  kerak, 

karena akan menyumbat pipa khususnya pipa besi dan pipa timbal.  
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d. Tugas 3 

Ambil sejumlah air dengan sumber yang berbeda, misal air dari sumur, 

air dari PAM (perusahaan air minum) dan dari laut. Siapkan sejumlah sabun 

(bukan deterjen), coba ambil masing-masing  air dan ukuran tertentu dan 

campur dengan sabun yang jumlahnya usahakan sama. Amati yang terjadi 

bandingkan buih yang terjadi.  

 

e. Tes formatif 3 

Jawablah pertanyaan berikut: 

1. Apa yang disebut air sadah? Jelaskan 

2. Bedakan pengertian air sadah sementara dan air sadah tetap? 

3. Bagaimana cara menghilangkan kesadahan air? 

 

f. Kunci jawaban tes formatif 3 

1. Air sadah, yaitu air yang mengandung ion Ca2+ atau Mg2+ dalam 

jumlah tertentu, air sadah dipersoalkan karena air ini tidak dapat 

digunakan untuk mencuci dengan menggunakan sabun. Dengan  

adanya ion Ca2+ atau ion Mg2+ maka air sabun tidak berbusa, artinya 

tidak dapat  membentuk emulsi dengan kotoran, akibatnya air sabun 

tidak dapat menghilangkan kotoran.  

2. Air sadah tetap, Air sadah yang proses menghilangkannya dengan 

penambahan zat kimia. Air sadah ini mengandung anion di luar 

bikarbonat, misal Cl- (ion klorida), NO3
- (ion nitrat), atau  SO4

-2  (ion 

sulfat).  

Air sadah sementara, proses menghilangkannya cukup dengan 

pemanasan. Air sadah ini, mengandung anion bikarbonat ( - CH3) 
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3. Metode Pengendapan 

Penambahan sejumlah tertentu kapur, Ca(OH)2 yang telah dihitung 

untuk kesadahan sementara atau natrium karbonat, Na2CO3 untuk 

kesadahan tetap dengan mengendapkan logam karbonat.  

M(HCO3)2   +  Ca(OH)2      ?   MCO3 + CaCO3  + 2 H2O  

MgSO4 (aq) + Na2CO3 (aq) ?   MgCO3 (s)  + Na2SO4 (aq) 

      CaCl3(aq)  +  Na2CO3  (aq)   ?    CaCO3(s)   + 2 NaCl(aq) 

Endapan yang terjadi dapat dihilangkan.  

Kalau hanya ada Mg(II) saja, maka dapat diendapkan  sebagai 

Mg(OH)2 yang dikoagulasikan dengan penambahan natrium aluminat 

NaAlO2.  

Metode Pertukaran ion 

 Ion-ion Ca2+  dan Mg2+  dapat diganti oleh ion H+ yang dialirkan 

melalui kation penukar. Zat penukar yang digunakan mungkin zeolit  

yang terdapat di alam atau sentetis permutif (alumnino silikat). Zat 

penukar yang telah terpakai dapat diregenerasi dengan mengalirkan 

larutan NaCl kuat 

 Na2 (zeo)  + Ca2+   ?   Ca(zeo)   +     2 Na+ 

Metode Pospat atau Proses Calgon 

  
g. Lembar kerja 3 

HASIL PENGAMATAN SAAT PENCAMPURAN  

ANTARA AIR SUMUR, AIR PAM DAN AIR LAUT.  

no Jenis Air Yang Digunakan Buih yang terjadi 

1 Air sumur  

2 Air leideng (PAM)  

3 Air Laut  

4 ……………  
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BAB III. EVALUASI 

 
Jawablah dengan jelas dan benar! 

1. Jelaskan pengertian pencemaran lingkungan? 

2. Sebutkan  zat-zat  pencemar lingkungan baik pencemar udara, air maupun 

tanah? 

3. Bagaima cara menanggulangi pencemaran lingkungan? 

4. Bedakan air sadah tetap dan air sadah sementara? 

5. Jelaskan cara menghilangkan air sadah? 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah 

peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat 

merubah keadaan  keseimbangan pada daur materi, baik keadaan 

struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan 

manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara 

serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat 

menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan  kesehatan bahkan dapat 

berakibat terhadap  jiwa manusia.  

2. Berupa gas, misal CO, SO x, NOx, H2S. bisa sebagai zat pencemar udara, 

namun bila larut alam air bisa mencemari air dan tanah.  

Berupa padatan, misal partikulat-partikulat yang berterbangan di udara 

dapat sebagai zat pencemar udara.  

Berupa cairan/limbah, sebagai zat pencemar air, jika mengeluarkan bau 

maka dapat sebagai zat pencemar udara. Juga jika ter tinggal di tanah 

akan membuat tanah tercemar.  

3. Sebagian cara menanggulangi pencemaran lingkungan 

? Memperkecil sisa-sisa atau buangan hasil sampingan kegiatan manusia 

sampai batas yang telah ditentukan (NAB) atau Kadar Tertinggi 

Diijinkan (KTD). Misal penggunaan pupuk dan pestisida harus sesuai 

dengan aturan dan kebutuhan, penggunaan kendaraan lebih 

diperketat, sosialisasi kendaraan ramah lingkungan, bila tidak perlu 

tidak berpergian, penggunaan   obat-obatan sesuai dengan aturan dan 

petunjuk dokter dan sebagainya.  

? Memperkecil pengaruh negatip bahan pencemar terhadap lingkungan.  

Membuang sampah dan kotoran lainnya pada tempatnya, jangan 

membuang sampah atau sisa-sisa/buangan pabrik dan air limbah 

sebelum dinetralkan atau diuraikan menjadi bahan yang tidak 

membahayakan lingkungan hidup. Dengan memisahkan bahan 
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pencemar yang terdapat dalam air  limbah dan menimbun pada 

tempat-tempat tertentu sebelum  diuraikan atau dinetralkan, maka air 

limbah dari pabrik-pabrik tidak lagi mencemari lingkungan  hidup di 

sekitar pabrik.  

? Mengolah bahan pencemar yang dihasilkan menjadi bahan yang lebih 

bermanfaat. Sampah dapat diolah dengan melalui proses kimia, 

sebagian dapat diolah menjadi pupuk, sebagian menjadi bahan 

bangunan, bahan pembuat kertas dan sebagian lagi menjadi barang 

baru lainnya. Misalnya kaleng-kaleng, besi tua, kertas bekas,  

aluminium bekas, dan plastik dipisahkan, kemudian dipisahkan lagi 

menjadi barang baru.  

4. Air sadah tetap, Air sadah yang proses menghilangkannya dengan 

penambahan zat kimia. Air sadah ini mengandung anion di luar 

bikarbonat, misal Cl- (ion klorida), NO3
- (ion nitrat), atau  SO4

-2  (ion 

sulfat).  

    Air sadah sementara, adalah air sadah yang sifatnya sementara, proses 

menghilangkannya cukup dengan pemanasan. Air sadah ini, mengandung 

anion bikarbonat ( - CH3) 

5. Cara menghilangan air sadah sementara.  

Cukup dengan pemanasan 

      Ca(CHO3)2 (aq)    ?  CaCO3 (s)   + H2O (l)    + CO2 (g)  

     Air sadah sementara dapat juga dihilangkan dengan penambahan larutan 

Ca(OH)2,  menurut reaksi: 

 
Ca(HCO3) (aq) + Ca(OH)2 (aq)  ?  2 CaCO3 (s)   +  2 H2O (l) 

 
CaCO3 (s)  atau MgCO3    atau akan mengendap, dengan cara 

penyaringan maka air tersebut terbebaskan  dari ion Ca2+ atau ion Mg2+.  

Air sadah tetap 

Untuk kesadahan tetap dengan mengendapkan logam karbonat.  

M(HCO3)2   +  Ca(OH)2      ?   MCO3 + CaCO3  + 2 H2O  

MgSO4 (aq) + Na2CO3 (aq) ?   MgCO3 (s)  + Na2SO4 (aq) 
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       CaCl3(aq)  +  Na2CO3  (aq)   ?    CaCO3(s)   + 2 NaCl(aq) 

Endapan yang terjadi dapat dihilangkan.  

Kalau hanya ada Mg(II) saja, maka dapat diendapkan  sebagai  Mg(OH)2 

yang dikoagulasikan dengan penambahan natrium aluminat NaAlO2.  

 Juga dapat dilakukan dengan penukaran ion dan  Metode Pospat atau 

Proses Calgon 
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BAB IV. PENUTUP 

 
Setelah menyelesaikan modul ini, Anda berhak untuk mengikuti tes 

praktek untuk menguji kompetensi yang telah Anda pelajari. Apabila Anda 

dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evaluasi dalam modul ini, 

maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya.  

Mintalah pada guru untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem 

penilaian yang dilakukan langsung oleh pihak industri atau asosiasi yang 

berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap 

modul, maka hasil yang berupa nilai dari guru atau berupa portofolio dapat 

dijadikan bahan verifikasi oleh pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian 

selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standar 

pemenuhan kompetensi dan bila memenuhi syarat Anda berhak 

mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau 

asosiasi profesi.  
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