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PENDAHULUAN

Asap rokok merupakan salah satu polutan 
udara yang sangat berbahaya baik bagi 
perokok aktif maupun perokok pasif. Asap 
rokok mengandung 4000 zat kimia berbahaya 
bagi kesehatan dan terdapat lebih dari 200 
macam racun (Mu'tadin, 2007) dalam Dimas 

Sondang Irawan ,2009.

 Asap rokok itu mengandung antara lain 
karbon monoksida (CO), nikotin, dan 
polycyclic aromatic hidrocarbon yang 
mengandung zat pemicu terjadinya kanker. 
Walau himbauan untuk tidak merokok, dan 
pada bungkus rokok sudah bertuliskan 

ABSTRACT
Cigarette smoke is one of air pollutants. Wet scrubber is a process of omitting poisonous gas 

by reacting water with other chemical substances. In the first year study with 3 hours tool 
operation, it was found that wet scrubber can reduce the level of carbon monoxide (CO) and 
dust. Optimum efficiency to reduce the level of CO of 45.1 % occurs in debit of 0.4 lt/sec and 
activated charcoal of 40 cm, during tool operation of 2 hours. Optimum efficiency to reduce the 
dust level of 71.5 % occurs in the debit of 0.1 lt/sec with thickness of activated charcoal of 20 cm, 
during tool operation of 3 hours. Based on the previous result, this tool is more effective to 
reduce dust and less effective to reduce CO. Smoking activity produces gas and dust giving 
impact on the appearance of waterfall to become turbid and colored. This water will be treated 
upon the second year of study. The second year research aims to: 1). Find out the influence of 
debit towards the decrease of dust and carbon monoxide level; 2). Find out the water quality 
(COD, BOD, pH and turbidity) resulted from recirculation; and 3). Find out efficiency of the 
decreased level of CO and dust. The expected outcome is to create waterfall glass wall of wet 
scrubber to reduce the level of CO and dust in a smoking room. The dependent variables are CO 
level, dust, BOD, COD, pH and turbidity. The independent variables are falls debit and 
activated charcoal usage. The result of this study shows that the debit of 0.1 lt/sec and 0.2 lt/sec 
without activated charcoal gives no impact to the decrease of CO but gives impact to the dust 
level up to 2003.061 µg/m3 with debit of 0.1 lt/sec and up to 128.65 µg/m3with debit of 0.2 lt/sec. 
Water quality after treatment from the parameters of pH, COD, BOD and turbidity obviously 
increase. The CO decrease efficiency of 22.8 % occurs in treatment debit of 0.2 lt/sec with 
activated charcoal under the falls. The dust decrease efficiency of 9.06 % occurs in the debit of 
0.2 lt/sec with activated charcoal under the falls and in the water filter chamber.

Kata Kunci .wet scrubber, CO, dust, water quality.
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“merokok dapat menyebabkan kanker, 
serangan jantung, impotensi dan gangguan 
kehamilan dan janin”, tetapi perokok tetap 
semakin banyak. 

Kualitas udara di dalam ruangan 
mempengaruhi kenyamanan lingkungan 
ruang kerja. Kualitas udara yang buruk akan 
membawa dampak negatif terhadap pekerja/ 
karyawan berupa keluhan gangguan 
kesehatan. Keluhan tersebut biasanya tidak 
terlalu parah dan tidak menimbulkan 
kecacatan tetap, tetapi jelas terasa amat 
mengganggu, tidak menyenangkan dan 
bahkan mengakibatkan menurunnya 
produktivitas kerja para pekerja, dalam  Corie 
Indria Prasasti1), J. Mukono.2), Sudarmaji3), 
2005. 

Dinding kaca air terjun sering dibuat untuk 
tujuan estetika  dan efek alami pada ruangan, 
biasanya dibuat pada ruang tertentu yang 
menonjolkan keindahan seperti di ruang 
tunggu atau hall. Dinding kaca air terjun 
merupakan dinding kaca pembatas ruang 
yang dikombinasikan dengan air terjun yang 
dapat menambah estetika dan memberikan 
nuansa sejuk serta alami pada ruang tersebut. 
Prinsip kerja sistem ini adalah mensirkulasi 
air dan mengalirkannya pada dinding kaca.

Pencemaran udara dalam  ruangan dapat 
terjadi melalui dua hal, yakni masuknya udara 
tercemar dari luar ke dalam ruangan atau 
adanya aktivitas yang menghasilkan polutan 
di dalam suatu ruangan. Pada prinsipnya, 
pencemaran di dalam ruangan terjadi karena 
ruang yang tertutup rapat terkontaminasi oleh 
zat atau substansi (komponen) kimia 
(Tanjung, 1994) dalam  Corie Indria 
Prasasti1), J. Mukono.2), Sudarmaji3), 2005. 

 Asap rokok mengandung 4000 zat kimia 
berbahaya bagi kesehatan dan terdapat lebih 
dari 200 macam racun (Mu'tadin, 2007). Asap 
rokok itu mengandung antara lain karbon 
monoksida (CO) , nikotin, dan polycyclic 

aromatic hidrocarbon yang mengandung zat 
pemicu terjadinya kanker (tarbenzopyrenes,, 
nitroso-nor-nicotin, kadmium, hydrogen 
cyanide, vinyl chlorid, toluane, arsanic, 
phenol butana, amonia, methanol, acaton) 
selain itu asap  rokok yang dihirup juga 
mengandung komponen gas dan partikel yang 
berbahaya (Guidotti et al, 2007) dalam Dimas 
Sondang Irawan, 2009.

Nikotin dalam rokok dapat mempercepat 
proses penyempitan dan penyumbatan pem-
buluh darah. Penyumbatan dan penyempitan 
ini bisa terjadi pada pembuluh darah koroner, 
yang bertugas membawa oksigen ke jantung. 
Nikotin, merupakan alkaloid yang bersifat 
stimulant dan beracun pada dosis tinggi. Zat 
yang terdapat dalam tembakau ini sangat 
adiktif, dan mempengaruhi otak dan system 
saraf. Efek jangka panjang penggunaan 
nikotin akan menekan kemampuan otak untuk 
mengalami kenikmatan, sehingga perokok 
akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang 
semakin tinggi untuk mendapatkan tingkat 
kepuasan (Hans, 2003). Tar, mengandung zat 
kimia sebagai penyebab terjadinya kanker dan 
menganggu mekanisme alami pembersih 
paru-paru, sehingga banyak polusi udara 
tertinggal menempel di paru-paru dan saluran 
bronchial. Tar dapat membuat system 
pernapasan terganggu salah satu gejalanya 
adalah pembengkakan selaput mucus 

Gas karbonmonoksida (CO) mempunyai 
kemampuan mengikat hemoglobin (Hb) yang 
terdapat dalam sel darah merah (eritrosit) 
lebih kuat dibanding oksigen, sehingga setiap 
ada asap rokok disamping kadar oksigen 
udara yang sudah berkurang, ditambah lagi sel 
darah merah akan semakin kekurangan 
oksigen, oleh karena yang diangkut adalah 
CO dan bukan O  (Oksigen). Sel tubuh yang 2

menderita kekurangan oksigen akan berusaha 
meningkatkan asupan oksigen melalui kom-
pensasi pembuluh darah dimana pembuluh 
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darah akan menciut atau spasme. Bila proses 
spasme berlangsung lama dan terus menerus 
maka pembuluh darah akan mudah rusak 
dengan terjadinya proses arterosklerosis 
(penyempitan). Penyempitan pembuluh darah 
akan terjadi dimana-mana. Di otak, jantung, 
paru, ginjal, kaki, saluran peranakan, ari-ari 
pada wanita hamil. Kekurangan oksigen 
karena CO (karbon monoksida) (Theodorus, 
1994) dalam Corie Indria Prasasti1), J. 
Mukono.2), Sudarmaji3), 2005. 

 Kadar CO yang terhisap juga akan 
mengurangi nilai VO2max. VO2max 
merupakan pengambilan oksigen maksimal 
dan ditentukan untuk mengukur tingkat daya 
tahan jantung paru.

Wet scrubber adalah istilah yang 
digunakan untuk menggambarkan variasi alat 
yang menggunakan liquid untuk membuang 
polutan. Pada wet scrubber, arus gas kotor 
dibawa menuju kontak dengan liquid pencuci 
d e n g a n  c a r a  m e n y e m p r o t k a n ,  
mengalirkannya atau dengan metode kontak 
lainnya. Tentu saja desain dari alat kontrol 
polusi udara (termasuk wet scrubber) 
tergantung pada kondisi proses industri dan 
sifat alami polutan udara yang bersangkutan. 
Karakteristik exhaust gas dan sifat debu, jika 
terdapat partikel, adalah hal yang sangat 
penting. Scrubber dapat didesain untuk 
mengumpulkan polutan partikel dan/atau gas. 
Wet scrubber membuang partikel dengan cara 
menangkapnya dalam tetesan atau butiran 
liquid. Sedangkan untuk polutan gas proses 
wet scrubber adalah dengan melarutkan atau 
menyerap polutan ke dalam liquid. Adapun 
butiran liquid yang masih terdapat dalam arus 
gas pasca pencucian selanjutnya harus 
dipisahkan dari gas bersih dengan alat lain 
yang disebut mist eliminator atau entrainment 
separator (Daniel Mussatti & Paula Hemmer, 
2002).

Wet scrubber  merupakan proses  
menghilangkan gas-gas beracun yaitu dengan 
mereaksikan air dengan bahan-bahan kimia 
lainnya (http:en.wikipedia.org/wiki/  
Scrubber,  d iakses  20  Nop  2008) .  
Karakteristik gas/udara yang terkandung 
sangat penting untuk mempertimbangkan 
desain wet scrubber. Wet scrubber akan 
menangkap gas pencemar dan melarutkannya 
ke dalam cairan scrubber. Pada penelitian 
t a h u n  s e b e l u m n y a ,  z a t  p e n c e m a r  
karbonmonoksida dan debu dari asap rokok 
direduksi dengan alat scrubber.

Hasil penelitian sebelumnya, dengan alat 
pengembangan kaca air terjun menjadi wet 
scrubber dapat menurunkan kadar CO dan 
debu. Efisiensi optimum untuk penurunan 
kadar CO sebesar 45,1 % terjadi pada 
perlakuan  debit 0,4 lt/dt dan arang aktif 40 
cm, pada waktu operasional alat 2 jam. 
Efisiensi optimum untuk penurunan kadar 
debu sebesar 71,5 %, terjadi pada debit 0,1 
lt/dt dengan tebal arang aktif 20 cm, pada 
waktu operasional alat 3 jam. Dari hasil 
tersebut, alat ini lebih efektif menurunkan 
debu dan kurang efektif untuk menurunkan 
CO. Aktivitas merokok menghasilkan gas dan 
debu yang dapat mengakibatkan air terjunan 
yang diresirkulasi menjadi keruh dan 
berwarna, dan air ini akan dijernihkan. Pada 
tahun kedua ini, tujuan penelitian adalah 
untuk :

1. mengetahui pengaruh debit terhadap 
p e n u r u n a n  d e b u  d a n  
karbonmonoksida;.

2. mengetahui kualitas air (COD, BOD, 
pH dan kekeruhan) hasil resirkulasi

3. mengetahui efisiensi penurunan kadar 
CO dan debu 

Luaran yang diharapkan adalah diciptakan 
alat wet srubber kaca air terjun yang dapat 
menurunkan kadar CO dan debu di dalam 
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ruang merokok. Pada  tahun kedua ini ingin 
diciptakan alat wet scrubber kaca air terjun 
yang mampu beroperasi selama 8 jam secara 
kontiyu. 

METODE PENELITIAN

Alat Penelitian :

a. Ruang 2,1 m x 3,23 m x 2,63 m

b. Plastik tebal  dua lapis

c. Bak penampung air.

d. Pipa pralon dia 2” dan 1,5 “

e. PVC Fumehood Blower, kekuatan ½ 
PK, Motor Speed:1400 rpm RRC

f. Pompa air celup Dabesia DB-125C,  
kapasitas 30 lt/min, tegangan listrik 
220 V, daya motor 80 W, power source: 
80 W, daya hisap : 9 M, daya dorong : 6 
M.

g. Karbon aktif

h. High Volume Sampler,  untuk 
mengukur debu

i. Barometer YCM dan termometer ruang

j. Monoxor untuk mengukur CO di udara

k. Automatic Switch Pump Radar untuk 
Tower rumah tangga

l. Peralatan laboratorium untuk tes BOD 
dan COD, kekeruhan dan pH

Variabel penelitian :

1. Variabel bebas:  debit terjunan 0,1 
lt/dt dan 0,2 lt/dt; filter arang aktif di 
bawah terjunan dan di bak 
penampung akhir 

2. Va r i a b e l  t e r i k a t :  k a d a r  C O ,  
kelembaban, suhu dan debu dalam 
ruangan; kekeruhan, pH, COD dan 
BOD air terjunan

Variasi Perlakuan :

1 :  Rokok menyala dan blower hidup.

2 :  Rokok menyala,blower hidup, debit 

terjunan 0,1lt/dt.

3 :  Rokok menyala,blower hidup, debit 
terjunan 0,2lt/dt.

4 : Rokok menyala,blower hidup, debit 
terjunan 0,1lt/dt, dengan arang aktif di 
bawah terjunan.

5 : Rokok menyala, blower hidup, debit 
terjunan 0,2lt/dt, dengan arang aktif di 
bawah terjunan.

6 : Rokok menyala, blower hidup,  debit 
terjunan 0,1lt/dt, dengan arang aktif  
di bawah terjunan dan di bak 
penampung akhir.

7 : Rokok menyala, blower hidup, debit 
terjunan 0,2lt/dt, dengan arang aktif  
di bawah terjunan dan di bak  
penampung akhir.

Langkah kerja :

a. Ambil sampel udara di dalam ruangan 
sebelum percobaan dimulai sebagai 
pembanding.

b. Menyiapkan High Volume Sampler 
dalam ruangan untuk pengambilan 
sampel debu.

c. Memasang 5 rokok Jarum Super yang 
sudah menyala pada jepitan rel yang 
sudah disediakan.

d. Rokok  dimasukkan ke dalam ruangan 
dan mesin dihidupkan.

e. Alat dioperasionalkan  selama 8 jam 
sesuai variasi perlakuan yang telah 
ditentukan. Selama operasional alat, 
jumlah rokok menyala dijaga tetap.

f. Setiap setengah jam diukur kadar CO 
dalam ruangan 

g. Setiap jam diukur kadar debu, suhu dan 
kelembaban dalam ruangan.

h. Air di bak penampung atas dicek pH, 
kekeruhan, COD dan BOD sebelum 
dan sesudah alat beroperasi. Sedangkan 
di bak penampung bawah (akhir) dicek 
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setelah alat selesai beroperasi.

i. Setiap perlakuan air yang digunakan 
diganti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KARBON MONOKSIDA (CO)

Hasil analisa kadar CO pada berbagai 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Sebelum penelitian kadar CO masih nol, 

setelah ada perlakuan rokok dinyalakan 
secara kontinyu selama 8 jam, kadar CO rata-
rata adalah 123 ppm. Angka ini menunjukkan 
angka yang melebihi baku mutu udara 
menurut Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor : 1077/MENKES/ 
V/2011 sebesar 9 ppm. Hasil penelitian me-
nunjukkan kadar CO selama 8 jam tersebut, 
menunjukkan kecenderungan dengan 
semakin lama ruang merokok dipakai, kadar 
CO di dalam ruangan meningkat. Sedangkan 
setelah perlakuan menggunakan debit 
terjunan 0,1 lt/dt justru meningkat menjadi 
136,62 ppm dan dengan debit 0,2 lt/dt menjadi 
132,56 ppm. Dengan demikian tidak ada 
pengaruh perlakuan debit terhadap penurunan 
kadar CO di dalam ruangan. Perbedaan ini 
terjadi disebabkan CO tidak bisa berikatan 
atau bereaksi dengan air, sehingga tidak 
terjadi reduksi kadar CO.

Dari gambar 2. dapat dilihat bahwa setelah 
perlakuan menggunakan debit terjunan 0,1 
lt/dt dan 0,2 lt/dt dengan arang aktif 20 cm di 
bawah air terjun, menunjukkan  kadar CO 
yang terjadi lebih besar dari pada sebelum 
perlakuan. Dengan demikian ada pengaruh 
secara signifikan perlakuan terhadap 
penurunan kadar CO dalam ruangan. Dari 
persamaan yang terjadi pada saat alat belum 
beroperasi atau alat mati menunjukkan 
persamaan y = 64.28ln(x) - 3.69dengan  R² = 
0.956 sedang persamaan setelah perlakuan 
dengan air terjun 0,1 lt/dt didapat y = 
40.63ln(x) + 21.71 dengan R² = 0.829 dan 
dengan debit 0,2 lt/dt didapat persamaan  y = -

21.013x  + 20.60x + 15.89 dengan R² = 0.667.

Persamaan garis setelah perlakuan dengan 
debit terjunan 0,1 lt/dt dengan arang  aktif 
menunjukkan kecenderungan positif, yang 
berarti waktu semakin lama kadar CO di 
dalam ruangan semakin meningkat. Sedang 
persamaan garis setelah perlakuan dengan 
debit terjunan 0,2 lt/dt dengan arang  aktif 

Gambar 1. Disain alat penelitian

Gambar 2. Kadar CO pada 
berbagai perlakuan
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menunjukkan  kadar CO lebih rendah dari 
pada kadar CO dengan perlakuan tanpa debit 
dan tanpa arang aktif. Dengan perlakuan 
dengan debit 0,1 lt/dt yang diberi arang aktif 
di bawah air terjun dan di bak penyaring air, 
menunjukkan penurunan kadar CO sebesar 
17,59 ppm. Sedangkan pada perlakuan debit 
0,2 lt/dt dengan arang aktif di bawah air terjun 
dan di bak penyaring air, terjadi penurunan 
sebesar 19,06 ppm. Dari hasil tersebut dapat 
dilihat bahwa perlakuan dengan debit terjunan 
0,2 lt/dt dapat menurunkan kadar CO lebih 
besar dibandingkan dengan perlakukan debit 
terjunan 0,1 lt/dt dengan arang aktif di bawah 
air terjun dan arang aktif penyaring air. 
Namun jika dibandingkan dengan perlakuan 
menggunakan debit 0,2 lt/dt dengan arang 
aktif di bawah air terjun saja, angka ini masih 
lebih kecil. Hal ini dimungkinkan karena 
arang aktif pada penjernih air menahan aliran 
air yang disirkulasi kembali mengakibatkan 
hambatan aliran air yang berarti debit aliran 
menjadi lebih kecil. Dari percobaan yang 
menggunakan arang aktif dengan debit lebih 
kecil ternyata penurunan kadar CO lebih 
kecil. Ini terbukti pada perlakuan dengan debit 
terjunan 0,2 lt/dt dengan arang aktif di bawah 
air terjun lebih baik menurunkan CO 
dibandingkan dengan debit terjunan 0,1 lt/dt 
dengan arang aktif di bawah air terjun.

DEBU

Hasil analisa kadar debu pada berbagai 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 3.

Kadar debu dalam ruangan merokok se-
belum ada perlakuan rata-rata sebesar 119,86 

3µg/m . Setelah diberi asap dari 5 batang rokok  
jarum super selama 8 jam  secara kontinyu, 
dengan hanya alat penghisap menyala, 
didapat rata-rata kadar debu dalam ruangan 

3sebesar 2584,268 µg/m . 

Setelah dilakukan perlakuan menggu-
nakan debit terjunan 0,1 lt/dt, kadar debu rata-

3rata 2511,617 µg/m . Jika dibandingkan 
dengan saat alat belum beroperasi atau alat 
mati, di mana kadar debu rata-rata adalah 

32584,268µg/m , maka ada penurunan kadar 
3debu sebesar 2584,268µg/m - 2511,617 

3 3µg/m = 72,651µg/m . Angka ini masih di atas 
baku mutu yang ditetapkan oleh PerMenKes 
Republik Indonesia Nomor: 1077/ MENKES/ 
V/2011 tentang pedoman penyehatan udara 
dalam rumah, maupun Environmental 
Tobacco Smoke (ETS) yang disyaratkan 

3adalah 35 µg/m , untuk paparan 24 jam.

Penurunan terjadi diakibatkan oleh 
partikel asap yang berada cukup lama 
melayang-layang di udara, kemudian terhisap 
oleh alat penghisap masuk ke dalam alat wet 
scrubber yang kemudian terdorong oleh air 
dan pada saat air mendorong debu, debu 
terikat oleh air. Demikian pula saat dilakukan 
perlakuan dengan debit terjunan 0,2 lt/dt, 

3kadar debu rata-rata sebesar 2455,613µg/m . 

Gambar 3. Kadar debu pada 
berbagai perlakuan
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Jika dibandingkan dengan perlakuan dengan 
menggunakan debit terjunan 0,1 lt/dt, angka 
ini lebih besar. Dengan demikian reduksi debu 
dengan air lebih efektif menggunakan debit 
0,1 lt/dt.

Setelah dilakukan perlakuan dengan debit 
0,1 lt/dt dan arang aktif dibawah air terjun 
menunjukkan rata-rata kadar debu 2556,469 
µg/m3, sedang dengan debit 0,2 lt/dt dan 
arang aktif dibawah air terjun kadar debu rata-

3rata dalam ruang adalah 2538,594  µg/m . Jika 
dibandingkan dengan kontrol (alat mati), pada 
perlakuan dengan debit 0,1 lt/dt dan arang 
aktif dibawah air terjun, kadar debu dapat 
turun sebesar 27,798 µg/m3 (rata-rata). 
Sedang dengan  debit 0,2 lt/dt dan arang aktif 
dibawah air terjun, penurunan kadar debu 

3rata-rata adalah 45,674  µg/m . Berdasarkan 
data tersebut, maka penurunan debu lebih 
besar pada perlakuan debit terjunan 0,2 lt/dt. 
Pada kedua perlakuan ini, terjadi proses 
kontak antara asap dengan air akibat air terjun 
dan juga proses absorbsi dari arang aktif. Pada 
perlakuan ini terjadi proses yang sama saat 
perlakuan dengan air terjun saja. Asap yang 
mengandung  bermacam zat kimia termasuk 
tar yang terhisap oleh alat penghisap pada jam 
pertama sampai jam kelima masih sedikit  
sehingga masih bisa lolos dan terdispersi 
kembali ke dalam ruangan, setelah terjadi 
akumulasi percikan air akan mendorong asap 
ke bawah menuju arang aktif di bawah 
terjunan dan kemudian larut di dalam air hasil 
proses. 

Pada perlakuan dengan debit dan arang 
aktif ini, terjadi juga proses absorbsi oleh 
arang aktif. Arang aktif dapat membantu 
absorbsi kadar CO dan sekaligus menahan 
aliran asap dan udara yang melewatinya, 
sehingga aliran udara terhambat oleh arang 
aktif. Hal ini menyebabkan kecepatan air ke 
bawah berkurang. Pada perlakuan ini  air 

olahan masih berbau rokok, dengan demikian 
ada proses kontak air dengan debu. 

Hasil pengukuran debu dengan perlakuan 
menggunakan debit 0,1 lt/dt & 0,2 lt/dt 
dengan arang aktif di bawah dan pada filter air 
menunjukkan bahwa dengan debit 0,2 lt/ dt, 
kecenderungan penurunan kadar debu lebih 
besar dari pada debit 0,1 lt/dt dengan arang 
aktif double. Hal ini dimungkinkan karena 
kemampuan dorongan air lebih besar dengan 
debit 0,2 lt/dt dari pada 0,1 lt/dt. Sedang arang 
aktif pada proses filter air menjernihkan air 
bekas treatment

SUHU, KELEMBABAN DAN TEKANAN 
UDARA

Hasil pengukuran suhu, kelembaban dan 
tekanan udara selama penelitian dapat dilihat 
pada gambar 4.

Dari gambar 4. menunjukkan bahwa 
kelembaban dan tekanan udara pada ruangan 
yang dipakai pada saat perlakuan relative 
konstan yaitu menunjukkan angka antara 86-
90 (%) untuk kelembaban dan angka 650-657 
(mm Hg) untuk tekanan udara. Sedangkan 
untuk kondisi suhu menunjukkan bahwa ada 
kecenderungan meningkat seiring dengan 
lamanya waktu merokok. Suhu yang awalnya 

oantara 28-29 ( C) cenderung naik pada angka 
o31-33 ( C), hal ini dapat disebabkan karena 

Gambar 4. Hasil pengukuran suhu, kelembaban
dan tekanan udara
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adanya pengaruh pembakaran rokok, 
akumulasi asap dan pengaruh suhu luar. 
Pengaruh suhu luar disebabkan waktu 
penelitian dilaksanakan pada pagi sampai sore 
hari.

KUALITAS AIR REUSE

a. COD

Hasil analisa COD pada berbagai 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. menunjukkan bahwa akibat 
adanya asap rokok, kualitas air menjadi 
lebih buruk. Dengan perlakuan air terjun 
debit 0,1 lt/dt kualitas COD sebelum 
perlakuan sebesar 29,22 mg/l setelah per-
lakuan selama 8 jam menjadi 59,03 mg/l 
sehingga terjadi peningkatan sebesar 
29,81 mg/l. Pada perlakuan dengan air 
terjun 0,2 lt/dt COD setelah perlakuan 
selama 8 jam menurun dari 61,335 mg/l 
menjadi 57,296 mg/l berarti menurun  
sebesar 4,04 mg/l. Secara logika, dengan 
bertambahnya asap atau debu ke dalam air 
akan meningkatkan nilai COD.

Setelah  debit dikombinasi dengan 
arang aktif 20 cm, pada debit 0,1 lt/dt  
kadar COD di awal perlakuan sebesar 
14,22 mg/l, setelah perlakuan selama 8 jam 
COD sebesar 61,53 mg/l, dengan demikian 
meningkat sebesar 47,31 mg/l. Sedang 

pada debit 0,2 lt/dt COD pada awal 
perlakuan sebesar 37,87 mg/l, setelah per-
lakuan selama 8 jam COD sebesar 53,84 
mg/l, dengan demikian meningkat sebesar 
15,96 mg/l. Pada perlakuan ini peran arang 
aktif dalam menyerap zat kimia bertambah 
sehingga peningkatan COD di dalam air 
lebih besar jika dibandingkan dengan 
tanpa arang aktif di bawah air terjun.

Saat  debit dikombinasi dengan arang 
aktif 20 cm dan arang aktif filter air, pada 
debit 0,1 lt/dt kadar COD di awal per-
lakuan sebesar 27,70 mg/l, setelah 
perlakuan selama 8 jam COD sebesar 
48,07 mg/l, dengan demikian meningkat 
sebesar 20,37 mg/l. Sedang pada debit 0,2 
lt/dt COD pada awal perlakuan sebesar 
14,16 mg/l, setelah perlakuan selama 8 jam 
COD sebesar 31,14 mg/l, dengan demikian 
meningkat sebesar 16,98 mg/l. Pada 
perlakuan ini arang aktif di bawah air 
terjun dan arang aktif pada filter air 
berperan dalam reduksi COD. Hal ini 
dapat ditunjukkan pada gambar 5 dimana 
peningkatan COD pada perlakuan meng-
gunakan arang aktif double lebih kecil jika 
dibandingkan dengan tanpa arang aktif dan 
dengan arang aktif di bawah air terjun.

Dari hasil reuse setelah perlakuan 
selama 8 jam, parameter COD paling kecil 
yaitu sebesar 31,141 ppm terjadi akibat 
perlakuan menggunakan debit 0,2 lt/dt dan 
arang aktif di bawah air terjun pada filter 
air. Sedang COD terbesar pada perlakuan 
0,1 lt/dt dengan arang aktif di bawah air 
terjun.

b. BOD

Hasil analisa BOD pada berbagai 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 5.  Histogram COD hasil reuse antar
perlakuan
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Dari gambar 6. dapat dilihat akibat 
adanya asap rokok, BOD menjadi lebih 
buruk. Dengan perlakuan air terjun debit 
0,1 lt/dt kualitas BOD sebelum perlakuan 
sebesar 13,118 mg/l setelah perlakuan 
selama 8 jam menjadi 26,26 mg/l sehingga 
terjadi peningkatan sebesar 13,142 mg/l. 
Pada perlakuan dengan air terjun 0,2 lt/dt 
BOD setelah perlakuan selama 8 jam 
menurun dari 26,53 mg/l menjadi 24,10 
mg/l berarti menurun sebesar 2,4 mg/l. Hal 
ini terjadi, dengan bertambahnya asap atau 
debu ke dalam air akan meningkatkan nilai 
BOD.

Setelah debit dikombinasi dengan 
arang aktif 20 cm, pada debit 0,1 lt/dt kadar 
BOD di awal perlakuan sebesar 5,114 
mg/l,setelah perlakuan selama 8 jam BOD 
sebesar 27,5 mg/l, dengan demikian 
meningkat sebesar 22,39 mg/l. Sedang 
pada debit 0,2 lt/dt BOD pada awal 
perlakuan sebesar 15,24 mg/l, setelah per-
lakuan selama 8 jam BOD sebesar 23,63 
mg/l, dengan demikian meningkat sebesar 
8,39 mg/l. Pada perlakuan ini peran arang 
aktif dalam menyerap zat kimia bertambah 
sehingga peningkatan BOD di dalam air 
lebih besar jika dibandingkan dengan 
tanpa arang aktif dibawah air terjun

Setelah debit dikombinasi dengan 
arang aktif 20 cm dan arang aktif filter air, 

.

pada debit 0,1 lt/dt kadar BOD pada awal 
perlakuan sebesar 11,679 mg/l, setelah 
perlakuan selama 8 jam BOD sebesar 
19,569 mg/l, dengan demikian meningkat 
sebesar 7,98 mg/l.Sedang pada debit 0,2 
lt/dt BOD pada awal perlakuan sebesar 
5,757 mg/l, setelah perlakuan selama 8 jam 
BOD sebesar 12,144 mg/l, dengan 
demikian meningkat sebesar 6,387 mg/l. 
Pada perlakuan ini peran arang aktif di 
bawah air terjun dan arang aktif pada filter 
air meningkatkan penjernihan air sehingga 
air pada hasil olahan air meningkat dalam 
menyerap zat kimia sehingga BOD di 
dalam air lebih besar jika dibandingkan 
dengan tanpa arang aktif dan dengan arang 
aktif dibawah air terjun.

Dari hasil reuse setelah perlakuan 
selama 8 jam, parameter BOD paling kecil 
sebesar 12,144 mg/l pada perlakuan 
menggunakan debit 0,2 lt/dt dan arang 
aktif di bawah air terjun pada filter air. 
Sedang BOD terbesar pada perlakuan 0,1 
lt/dt dengan arang aktif di bawah air terjun. 
Peningkatan BOD dalam air disebabkan 
oleh bertambahnya zat di dalam air akibat 
asap dan debu dari asap rokok.

c. KEKERUHAN

Hasil analisa kekeruhan pada berbagai 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 6. Histogram BOD hasil reuse antar
perlakuan

Gambar 7. Histogram kekeruhan hasil reuse
antar perlakuan
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Gambar 7. menunjukkan kekeruhan air 
cenderung mengalami peningkatan. Pada 
perlakuan debit terjunan 0,1 lt/dt keke-
ruhan sebelum perlakuan sebesar 6,375 
NTU dan setelah perlakuan selama 8 jam 
menjadi 6,975 NTU sehingga terjadi 
peningkatan sebesar 0,6 NTU. Pada 
perlakuan dengan debit terjunan 0,2 lt/dt 
NTU setelah perlakuan selama 8 jam 
menurun dari 5,78 NTU menjadi 6,735  
NTU berarti menigkat  sebesar 2,4 mg/l. 

Setelah debit dikombinasi dengan 
arang aktif 20 cm, pada debit 0,1 lt/dt 
kekeruhan pada awal perlakuan sebesar 
4,59 NTU, setelah perlakuan selama 8 jam 
kekeruhan sebesar 6,975 NTU, dengan 
demikian meningkat sebesar 2,385 mg/l. 
Sedang pada debit 0,2 lt/dt kekeruhan pada 
awal perlakuan sebesar 6,02 NTU, setelah 
perlakuan selama 8 jam kekeruhan sebesar 
8,045 mg/l, dengan demikian meningkat 
sebesar 2,025 mg/l. Pada perlakuan ini 
peran arang aktif dalam menyerap zat 
kimia bertambah namun juga memberi 
warna asli dari karbon sehingga pening-
katan kekeruhan di dalam air lebih besar 
jika dibandingkan dengan tanpa arang 
aktif di bawah air terjun. Pada perlakuan 
ini debit 0,1 lt/dt dengan arang aktif di 
bawahnya lebih besar kekeruhannya.

Setelah debit dikombinasi dengan 
arang aktif 20 cm dan arang aktif filter air, 
pada debit 0,1 lt/dt kekeruhan pada awal 
perlakuan sebesar 7,69 NTU, setelah 
perlakuan selama 8 jam kekeruhan sebesar 
9,36 NTU, dengan demikian meningkat 
sebesar 1,67 NTU.Sedang pada debit 0,2 
lt/dt kekeruhan pada awal perlakuan 
sebesar 6,96 NTU, setelah perlakuan sela-
ma 8 jam kekeruhan sebesar 8,64 NTU, 
dengan demikian meningkat sebesar 1,68 
NTU. Dari hasil reuse setelah perlakuan 
selama 8 jam, peningkatan parameter 

kekeruhan paling kecil yaitu sebesar 0,6 
NTU terjadi akibat perlakuan menggu-
nakan debit 0,1 lt/dt saja. Sedang kekeruh-
an terbesar pada perlakuan 0,1 lt/dt dengan 
arang aktif dibawah air terjun. Peningkat-
an kekeruhan dalam air disebabkan oleh 
bertambahnya zat didalam air akibat asap 
dan debu dari asap rokok dan juga oleh 
arang aktif sendiri.

d. pH

Hasil analisa pH pada berbagai 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8. menunjukkan pH setelah 
perlakuan menggunakan debit terjunan 0,1 
lt/dt pH meningkat sebesar 0,55, sedang-
kan pada perlakuan debit terjunan 0,2 lt/dt, 
pH mengalami kenaikan sebesar 0,45. 
Pada perlakuan debit 0,1 lt/dt dengan 
arang aktif di bawah air terjun, pH naik 
dari 7,45 menjadi 8,05 kenaikan sebesar 
0,6. Sedang dengan 0,2 lt/dt dengan arang 
aktif di bawah air terjun pH naik dari 7,15 
menjadi 8,05 kenaikan sebesar 0,9.

Dengan perlakuan debit 0,1 lt/dt 
dengan arang aktif di bawah air terjun dan 
pada filter air pH naik dari 7,2 menjadi 
9,36 kenaikan sebesar 2,16. Sedang 
dengan 0,2 lt/dt dengan arang aktif di 

Gambar 8. Histogram pH setelah perlakuan

2458



Jurnal Riset Daerah Vol. XV, No.2. Agustus 2016

bawah air terjun pH naik dari 7,6 menjadi 
8,2 kenaikan sebesar 0,9.

Menurut Kasam, dkk, 2005, pH 
mempunyai pengaruh yang sangat besar 
pada proses absorbsi, karena pH menentu-
kan tingkat ionisasi larutan. Pada pH 

+rendah jumlah ion H  lebih besar, dimana 
+ion H  akan menetralisasi permukaan 

karbon aktif yang bermuatan negatif, 
sehingga dapat mengurangi halangan 
untuk terjadinya difusi organik pada pH 
yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa :

1. Pengaruh debit menunjukkan kecende-
rungan positif terhadap kenaikan kadar 
karbonmonoksida dan kadar debu 
dalam ruangan. Perlakuan mengguna-
kan debit 0,2 lt/dt lebih dapat 
menurunkan kadar karbonmonoksida 
dan kadar debu dalam ruangan 
merokok.

2. Kualitas air hasil reuse optimum pada 
parameter COD sebesar 47,31 mg/l dan 
BOD 22,39 mg/l pada debit 0,1 lt/dt 
pada arang aktif di bawah air terjun. 
Kenaikan pH dan kekeruhan air terbe-
sar pada perlakuan debit 0,1 lt/dt 
dengan arang aktif di bawah air terjun 
dan arang aktif pada filter air, yaitu 
sebesar 2,16 dan 2,025 NTU.

3. Efisiensi alat untuk penurunan karbon-
monoksida terbesar pada perlakuan 
debit 0,2 lt/dt dengan arang di bawah air 
terjun. Sedang efisiensi alat terbesar 
untuk penurunan debu pada perlakuan 
debit 0,2  lt/dt dengan arang aktif di 
bawah air terjun dan arang aktif pada 
filter air yaitu sebesar 9,06 %. Diperlu-
kan penelitian lanjutan yang lebih 

detail, dengan variasi lapisan air terjun, 
kombinasi arang aktif pada dinding 
ruangan dan kombinasi peletakan alat 
penghisap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada 
DIRJen DIKTI yang telah memberikan 
bantuan dana penelitian ini. Demikian juga 
semua mahasiswa yang terlibat dalam 
penelitian ini.

DOKUMENTASI

2459



Jurnal Riset Daerah Vol. XV, No.2. Agustus 2016

DAFTAR PUSTAKA

Corie Indria Prasasti1), J. Mukono.2), 
Sudarmaji3), 2005, Pengaruh Kualitas 
Udara dalam Ruangan Ber–AC 
Terhadap Gangguan Kesehatan. Jurnal 
Kesehatan Lingkungan Vol1.NO2.

Daniel Mussatti and Paula Hemmer, Wet 
Scrubber for Particulate Matter, 
Chapter 2. EPA/452/B-02-001, Juli 
2002.

Dimas sondang irawan, 2009,  “Pengaruh 
kebiasaan merokok terhadap daya 
tahan jantung paru”universitas 
muhammadiyah surakarta 2009.

Hans Tendra, 200, Merokok dan Kesehatan, 
Surabaya, http://yahoo.com

Kasam, Andik Yulianto,Titin Sukma, 2005, 
Penurunan COD Limbah Cair  
Laboratorium Menggunakan Filter 
Karbon Aktif Arang Tempurung 
Kelapa, Logika,Vol.2. No. 2 Juli 2005. 
ISSN :1410-2315.

PerMenKes Republik Indonesia Nomor: 
1077/MENKES/V/2011 tentang 
Pedoman Penyehatan Udara dalam 
rumah

http:en.wikipedia.org/wiki/Scrubber,diakses 
20 Nop 2008

BIODATA PENULIS

Nama : Maria Roosa Srah Darmanijati/ 
I r e n e  A r u m  A S / R e t n o  
Susetyaningsih

Instansi: Institut Teknologi Yogyakarta

Sebagai staff pengajar dari tahun 
1992.

Bidang Keahlian 1) Perencanaan, 2) 
Pencemaran  Air dan Udara 

2460


