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I. PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

 
Tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 

1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu 

upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pembangunan di bidang industri, dalam 

hal ini termasuk melaksanakan pembinaan terhadap industri-industri yang sudah 

ada. 

 
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan penduduk, hal ini seperti yang dikemukakan Nursid 

Sumaatmadja (1988:183), bahwa pembangunan industri yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan penduduk, juga harus 

sejalan dengan pemecahan masalah lainnya dan sedapat mungkin tidak 

menimbulkan masalah baru yang lebih gawat. Berdasarkan pendapat tersebut, 

dalam pembangunan industri perlu juga dipikirkan dampak negatif dari industri. 

 
Pembangunan sektor industri antara lain bertujuan a) meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja, b) meningkatkan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi 

perekonomian, c) meningkatkan penyebaran industri. Berdasarkan hal tersebut, 

pembangunan di sektor industri diharapkan dapat berkembang dengan baik. 
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Perkembangan industri tersebut, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Sawah 

Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Industri tempe 

merupakan salah satu upaya penduduk di kelurahan tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan materi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan juga oleh Nursid 

Sumaatmdja (1988:181), Perkembangan industri merupakan perkembangan 

kehidupan lebih lanjut dari proses cara manusia memenuhi kebutuhan materi. 

 
Hal yang perlu diperhatikan dan dicermati sehubungan dengan dampak industri 

yaitu adanya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran daratan. Hal 

tersebut seperti dikemukakan Wisnu Arya Wardhana (2004:24), dampak langsung 

(yang bersifat negatif) akibat kegiatan industri dan teknologi, antara lain 

terjadinya masalah-masalah berikut ini : a) pencemaran udara, b) pencemaran air, 

c) pencemaran daratan. 

 
Limbah industri tempe berupa whey (air rebusan kedelai) dan kulit ari (kulit 

kedelai), limbah tersebut mengandung protein yang cukup tinggi untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan, hal ini sesuai pendapat M. Gempur 

Adnan (2006:3), limbah tempe mengandung protein cukup tinggi, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan. Namun jika limbah industri tempe 

tidak diolah dan dibuang langsung ke parit atau ke sungai, maka dapat 

menurunkan kualitas air sungai. 

 
Industri tempe di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur 

Kota Bandar Lampung merupakan industri rumah tangga. Dalam melakukan 

proses produksinya, industri tempe yang berjumlah 22 KK ini menggunakan 

sistem injak dalam proses pencucian kedelai dan proses peragian serta 
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pembungkusan menggunakan tenaga manusia, modal usaha yang kecil, belum 

mengutamakan faktor kelestarian lingkungan, dan belum mampu mengolah 

limbah yang dihasilkan. Hal ini terbukti dari belum adanya pengolahan limbah 

industri tempe dan pembuangan air limbah yang langsung dibuang ke parit atau 

sungai. 

 
Pembuangan limbah industri tempe yang tidak diolah terlebih dahulu dapat 

menurunkan kualitas lingkungan, hal ini terbukti dari timbulnya bau yang tidak 

sedap, lingkungan yang kotor, serta sungai yang beralih fungsi menjadi tempat 

pembuangan limbah industri tempe. Menurunnya kualitas lingkungan, merupakan 

indikator dari terganggunya kesehatan lingkungan. Hal tersebut seperti yang 

dikemukakan Daryanto (1995:131) bahwa kesehatan lingkungan merupakan 

kesehatan yang berhubungan dengan kualitas lingkungan hidup, apabila kualitas 

lingkungan hidup rendah kesehatan lingkungan hidup juga rendah, sebaliknya 

apabila kualitas lingkungan hidup tinggi kesehatan juga tinggi. 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

keberadaan industri tempe terhadap kesehatan lingkungan di Kelurahan Sawah 

Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2009. 

 
B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan  dengan Keberadaan Industri Tempe 

Terhadap Kesehatan Lingkungan di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung 

Karang Timur Kota Bandar Lampung antara lain sebagai berikut : 
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1. Pembuangan limbah industri tempe di Kelurahan Sawah Brebes  Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. 

2. Keadaan air limbah industri tempe di Kelurahan Sawah Brebes  Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. 

3. Dampak pembuangan limbah industri tempe terhadap kesehatan lingkungan di 

Kelurahan Sawah Brebes  Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar 

Lampung. 

 
C. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimanakah tempat pembuangan limbah industri tempe di wilayah 

Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimanakah kondisi air limbah industri tempe yang dibuang dari segi 

kesehatan lingkungan di Kelurahan Sawah Brebes  Kecamatan Tanjung 

Karang Timur Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimanakah dampak keberadaan industri tempe di Kelurahan Sawah Brebes  

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung terhadap kesehatan 

lingkungan? 

 
D. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui informasi tentang tempat pembuangan limbah industri 

tempe di wilayah Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur 

Kota Bandar Lampung. 
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2. Untuk mengetahui informasi tentang kondisi air limbah industri tempe di 

Kelurahan Sawah Brebes  Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui informasi tentang dampak pembuangan limbah industri 

tempe terhadap kesehatan lingkungan di Kelurahan Sawah Brebes  Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 

 
E. Kegunaan Penelitian 

 
1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Geografi Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang diperoleh di perguruan 

tinggi khususnya yang berhubungan dengan kajian geografi, khususnya 

Geografi Industri. 

3. Sebagai informasi tentang kesehatan lingkungan di Kelurahan Sawah Brebes 

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2009. 

4. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran Geografi di : 

a. Sekolah Menengah Atas Kelas XII Semester Genap, pokok bahasan 

Perindustrian. 

b. Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII Semester Ganjil, pokok bahasan 

Pembangunan Berkelanjutan. 
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F. Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Ruang Lingkup Subjek, yaitu keberadaan industri tempe, air limbah industri 

tempe, pengusaha tempe, dan penduduk sekitar industri tempe di Kelurahan 

Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. 

2. Ruang Lingkup Objek, yaitu kondisi air limbah industri tempe dan dampak 

industri tempe terhadap kesehatan lingkungan di Kelurahan Sawah Brebes 

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. 

3. Ruang Lingkup Tempat, yaitu di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu, yaitu Tahun 2009. 

5. Ruang Lingkup Ilmu yaitu Ekologi Geografi 

Ekologi Geografi adalah salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari 

tentang hubungan antara populasi makhluk hidup dengan lingkungannya 

(Nursid Sumaatmadja, 1988:230). 

 
Dalam penelitian ini digunakan Ekologi Geografi karena penelitian ini mengkaji 

aspek keruangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan aktivitas industri 

serta hubungan antara manusia dan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah 

dampak yang ditimbulkan dari keberadaan industri tempe terhadap kesehatan 

lingkungan yang meliputi tempat pembuangan limbah industri tempe, kondisi air 

limbah industri tempe, dan dampak industri tempe terhadap kesehatan lingkungan. 

 

 


