
 

 

BAB I    PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di 

muka bumi. Kebutuhan hidup terhadap air tidak tergantikan oleh apapun, hal tersebut 

dapat dilihat dari penggunaan air di semua aspek kehidupan makhluk hidup, baik 

tumbuhan, hewan dan manusia. Hampir tidak ada aktivitas manusia yang lepas dari fungsi 

air untuk minum, mencuci, mandi, berwudhu dan lainnya. Di samping itu, kegunaan air 

dalam kehidupan meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rekreasi dan aktivitas 

lingkungan. Berdasarkan paparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa eksistensi air 

sangat vital bagi kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa, akses mendapatkan air bersih 

merupakan hal fundamental dalam hak asasi manusia [1].  

Manusia menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali 

kebutuhan dalam aspek spiritual (kegamaan) yaitu berwudhu. Berwudhu merupakan 

rutinitas wajib bagi umat islam untuk menyucikan diri setiap kali akan melakukan ibadah 

shalat. Rutinitas tersebut menunjukkan cukup banyak kuantitas air yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan berwudhu yang dapat menjadi kendala dalam penyediaan air, 

terutama mesjid-mesjid yang mempunyai jama’ah cukup banyak. Dalam sehari umat 

muslim menggunakan air untuk berwudhu sebanyak 5 kali. Berdasakan literatur yang 

didapat, jumlah penggunaan air wudhu dalam sekali berwudhu adalah sebesar 3 

liter/orang dikalikan 5 kali waktu sholat menjadi 15 liter/orang. Jumlah tersebut relatif 

banyak apabila dikalikan lagi dengan penduduk muslim yang setiap harinya melakukan 

shalat 5 waktu. Lalu setelah air tersebut dipakai untuk berwudhu, air tersebut dibuang 

secara langsung tanpa ada pemanfaatan. Banyaknya jumlah air sisa wudhu tersebut 

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, sehingga air bekas wudhu 

tidak terbuang sia-sia. Limbah air wudhu termasuk grey water yang mana limbahnya 

cukup bersih diantara limbah lainnya sebab, air wudhu hanya terkena beberapa bagian 

tubuh kita yang tidak terlalu banyak mengandung bahan berbahaya [2].   

Dengan terjadinya permasalahan tersebut, perlu adanya sistem pengolahan daur 

ulang limbah air wudhu sebagai solusi menghadapi krisis air bersih. Metode daur ulang 

air tentunya sangat banyak namun, dalam penelitian ini dipilih metode aerasi dan adsorpsi 

menggunakan zeolit alam. Penggunaan metode aerasi ini karena dalam proses 

pengolahannya cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal dengan 



 

 

menggunakan aerator. Dalam beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa metode aerasi 

sangat efektif dalam meningkatkan kualitas limbah cair dengan cara menambahkan 

konsentrasi oksigen ke dalam limbah tersebut sehingga zat-zat organik dalam limbah 

menurun dan proses oksidasi biologi oleh mikroba berjalan dengan baik. Selain itu, dapat 

menurunkan tingkat kekeruhan, memperbaiki derajat keasaman, memperbaiki rasa dan 

warna pada air yang kurang atau tidak memenuhi syarat secara fisik, dan mengurangi bau 

pada air [2].  

Begitupun penggunaan metode adsorpsi karena metode ini memiliki kelebihan dari 

metode yang lainnya yaitu prosesnya lebih sederhana, biayanya relatif murah, ramah 

lingkungan dan tidak ada efek samping zat beracun. Proses adsorpsi merupakan suatu 

proses penyerapan pada lapisan permukaan atau antar fasa, dimana molekul dari suatu 

materi terkumpul pada bahan pengadsorpsi (adsorben) sehingga, keberhasilan proses 

adsorpsi sangat ditentukan oleh jenis adsorben yang digunakan. Adsorben yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu zeolit alam. Zeolit alam merupakan salah satu 

kekayaan Indonesia yang melimpah sehingga lebih mudah untuk didapatkan dan telah 

banyak di aplikasikan dalam berbagai bidang [4]. Penerapan zeolit salah satunya sebagai 

adsorben karena mempunyai sifat mengadsorpsi dengan struktur berpori yang 

memungkinkan menjerap zat lain dan kebanyakan pada zeolit alam memiliki kadar Si 

yang rendah sehingga cocok digunakan untuk filtrasi air dalam penelitian ini [4].  

Berdasarkan fakta tersebut, pengolahan limbah air wudhu pada penelitiaan ini akan 

menggunakan metode aerasi dan adsorpsi dengan zeolit alam. Dengan harapan, sistem 

daur ulang ini dapat mengurangi pasokan limbah air wudhu yang terbuang sia-sia serta, 

membantu mengurangi dampak krisis air bersih. Adapun hasil yang didapat harus 

memenuhi parameter-parameter baku mutu air yang sebanding dengan air baku wudhu 

sehingga dapat dikatakan metode ini berhasil meningkatkan kualitas air wudhu terburuk. 

Hasil yang didapat ditinjau manfaatnya berdasarkan kualitasnya untuk kehidupan sehari-

hari serta meninjau hukum fiqihnya dengan merujuk kepada 4 imam madzhab dan fatwa 

MUI apakah dapat dijadikan sebagai media pensuci lagi.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang harus dirumuskan adalah 

sebagai berikut :  



 

 

1. Kapan kondisi limbah air wudhu terburuk pria pada lima waktu sholat 

berdasarkan parameter uji?  

2. Bagaimana pengaruh pengolahan dengan metode aerasi terhadap limbah air 

wudhu pria dengan kualitas terburuk berdasarkan parameter uji?  

3. Bagaimana pengaruh pengolahan lanjutan dengan metode adsorpsi menggunakan 

zeolit alam terhadap limbah air wudhu pria dengan kualitas terburuk berdasarkan 

parameter uji?   

4. Bagaimana manfaat air hasil pengolahan ini berdasarkan kualitasnya untuk 

kehidupan sehari-hari serta berdasarkan hukum fiqihnya untuk digunakan lagi 

sebagai media pensuci?  

1.3 Batasan Masalah  

Untuk meneliti permasalahan yang telah dirumuskan penelitian ini akan dibatasi pada 

beberapa masalah berikut :  

1. Sampel yang digunakan merupakan sampel limbah air wudhu pria yang diambil 

dari Mesjid Al-Mubarok Pondok Pesantren Al-Ihsan.  

2. Sampel yang digunakan diambil sebanyak 7 sampel yaitu 1 sampel air sebelum 

digunakan berwudhu atau air baku wudhu, 5 sampel air setelah digunakan 

berwudhu (dalam 5 waktu solat wajib) dan 1 sampel air masingmasing yang telah 

dilakukan pengolahan dengan aerasi dan adsorpsi.  

3. Metode yang digunakan dalam proses pengolahan limbah air wudhu pria adalah 

aerasi dengan aerator gelembung dan adsorpsi dengan zeolit alam.  

4. Semua sampel di analisis dengan menggunakan parameter uji air yaitu Warna, 

Bau, COD, BOD, DO, pH, TSS, dan Minyak dan Lemak.  

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengidentifikasi kondisi limbah air wudhu pria dengan kualitas terburuk 

pada lima waktu sholat berdasarkan parameter uji.  

2. Untuk mengidentifikasi pengaruh pengolahan dengan metode aerasi terhadap 

limbah air pria dengan kualitas terburuk berdasarkan parameter uji.  



 

 

3. Untuk mengidentifikasi pengaruh pengolahan lanjutan dengan metode adsorpsi 

menggunakan zeolit alam terhadap limbah air wudhu pria dengan kualitas 

terburuk berdasarkan parameter uji.  

4. Untuk mengidentifikasi manfaat air hasil pengolahan ini berdasarkan kualitasnya 

untuk kehidupan sehari-hari serta berdasarkan hukum fiqihnya untuk digunakan 

lagi sebagai media pensuci.   

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi dan ilmu 

pengetahuan untuk pendidikan, masalah lingkungan, dan bidang lainnya yang memiliki 

kaitan dengan proses pengolahan limbah air wudhu dengan metode aerasi menggunakan 

aerator gelembung dan adsorpsi menggunakan zeolit alam . Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah :  

1. Memberikan informasi untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam 

ketersediaan air bersih untuk berwudhu dengan cara pengolahan limbah air wudhu 

menggunakan metode aerasi dan adsorpsi.  

2. Mahasiswa dapat menerapkan konsep kimia yang dapat diperoleh pada penelitian 

yang dilakukan. 


