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RINGKASAN 

 

 Peningkatan jumlah perumahan merupakan salah satu 
indikasi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah namun jika 
peningkatan jumlah perumahan tidak didampingi oleh 
peningkatan kesadaran tentang lingkungan maka akan 
mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan diantaranya 
adalah potensi limbah domestik yang besar yang tidak diimbangi 
dengan peningkatan badan air penerima baik dari aspek 
kapasitas maupun kualitasnya. Jumlah air limbah yang masuk ke 
dalam badan air sungai dapat melebihi daya tampung maupun 
daya dukungnya. Limbah domestik ini nantinya akan 
menimbulkan permasalahan yang beruntun jika tidak dilakukan 
pengelolaan yang baik, diantaranya adalah timbulnya 
permasalahan kesehatan yang kemudian akan berdampak pada 
ekonomi masyarakat. Teknologi yang cocok digunakan dalam 
permasalahan ini adalah lahan basah buatan constructed 
wetlands aliran bawah permukaan atau sub-surface flow karena 
teknologi ini sederhana, perawatan yang tidak serumit instalasi 
pengolah air limbah pada umumnya dan dapat diterapkan pada 
sistem setempat, selain itu Sub-Surface Flow (SSF) dapat 
ditampilkan sebagai sebuah taman yang memiliki nilai estetika.
 Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendesain Sub-
Surface Flow Wetlands (SSFW) on-site dengan estetika yang 
baik sesuai prinsip desain untuk mengolah greywater agar sesuai 
dengan baku mutu yang diinginkan. 

Metode perancangan pada penelitian ini berdasarkan 
panduan U.S. Environmental Protection Agency Office of 
Research and Development.  Hasil dari penelitian menunjukkan 
desain SSFW pada unit rumah terbagi menjadi empat bangunan 
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diantaranya, bangunan penampung, bangunan SSFW 1, 
bangunan SSFW 2, bangunan SSFW 3 dan bangunan SSFW 4 
dengan panjang keseluruhan 29,52 m, lebar keseluruhan 0,659 
m, sudut kemiringan 10 dan tinggi 0,3 m. SSFW menggunakan 
tanaman hias yaitu Cyperus alternifolius dan Cyperus papyrus. 
Perubahan pada struktur rumah terletak pada pagar dan ruang 
tamu lantai satu yang didasarkan oleh unity, harmony dan interest 
agar tercipta estetika yang baik. Debit air limbah tidak 
mempengaruhi laju penurunan BOD, COD, TSS dan waktu 
tinggal. Debit ratar-rata mempunyai persentase removal BOD, 
COD dan TSS berturut-turut sebesar 64%, 62% dan 19% dengan 
waktu detensi 1,58 hari atau 38 jam. Debit maksimum 
mempunyai persentase removal BOD, COD dan TSS berturut-
turut sebesar 58%, 60% dan 32% dengan waktu detensi 1,58 hari 
atau 38 jam. SSFW dapat menurunkan BOD dan COD hingga 
90% berdasarkan teori, namun karena akar tanaman pada 
percobaan tidak menyebar merata, akibatnya kinerja SSFW tidak 
optimal.  
 

Kata Kunci: Desain, Greywater, Sub-Surface Flow (SSF) 
Wetlands 
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ABSTRACT 

 

Increasing the number of housing is one indication of 
economic growth in a region, but if the increase is not 
accompanied by an increase awareness about the environment, 
it will result the emergence of environmental problems including 
the potential for large domestic waste does not matched by an 
increase in the receiving water bodies both the aspect of capacity 
and quality. The amount of waste water into the river water body 
can exceed environmental capacity and carrying capacity. The 
domestic sewage would caused problems streak if it did not done 
the proper management, including the emergence of health 
problems that have an impact on the local economy. The 
technology that is suitable for use in this issue is artificial 
constructed wetlands subsurface flow because the technology is 
simple, the maintenance is not as complicated as the installation 
in general waste water treatment in and can be apply to the local 
system, in addition, Sub-Surface Flow (SSF) may appear as a 
garden that has aesthetic value. The purpose of this study was to 
designing Sub-Surface Flow Wetlands (SSFW) on-site with a 
good aesthetic according to design principles for treating 
greywater to match the desired quality standards.  

The method is based on the design of the study guide US 
Environmental Protection Agency Office of Research and 
Development. Results of the research was showing the SSFW 
design in housing units that divided into four buildings such as, 
the building of water collection, the building of SSFW 1, the 
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building of SSFW 2, the building of SSFW 3 and the building of 
SSFW 4 with overall length 29.52 m, overall width of 0.659 m, the 
angle of 1 degree and height of 0.3 m. SSFW was using the 
ornamental plants that it were Cyperus alternifolius and Cyperus 
papyrus. Changes in the structure of the house were located in a 
fence and a living room on the first floor that were based on unity, 
harmony and interest, in order to created a good aesthetic. 
Discharge of waste water does not affects the rate of decrease in 
BOD, COD, TSS and retention time. Average discharge had a 
percentage removal of BOD, COD and TSS by 64%, 62% and 
19% with the detention time of 1.58 days or 38 hours. Maximum 
discharge had the percentage removal of BOD, COD and TSS by 
58%, 60% and 32% with the detention time of 1.58 days or 38 
hours. SSFW can reduce BOD and COD by 90% based on 
theory, but because the roots of the plants in experiment do not 
evenly spread, as a result, the performance of SSFW does not 
optimal. 

 
Keywords: Design, Greywater, Sub-Surface Flow (SSF) 

Wetlands 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang pesat telah 

mendorong peningkatan kebutuhan akan perumahan. 
Peningkatan jumlah perumahan merupakan salah satu indikasi 
pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah namun jika 
peningkatan jumlah perumahan tidak didampingi oleh 
peningkatan kesadaran tentang lingkungan maka akan 
mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan diantaranya 
adalah potensi limbah domestik yang besar yang tidak diimbangi 
dengan peningkatan badan air penerima baik dari aspek 
kapasitas maupun kualitasnya. Jumlah air limbah yang masuk ke 
dalam badan air sungai dapat melebihi daya tampung maupun 
daya dukungnya. Limbah domestik ini nantinya akan 
menimbulkan permasalahan yang beruntun jika tidak dilakukan 
pengelolaan yang baik, diantaranya adalah timbulnya 
permasalahan kesehatan yang kemudian akan berdampak pada 
ekonomi masyarakat. Hasil studi Water and Sanitation Program 
(WSP) Bank Dunia (2008) menyebutkan bahwa Indonesia 
berpotensi mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 58 Triliun 
per tahun atau sekitar Rp 225 ribu per rumah tangga akibat 
kondisi sanitasi yang buruk.       

Indonesia mempunyai banyak perumahan yang masih tidak 
mempunyai instalasi pengolah air limbah, perumahan biasanya 
hanya dilengkapi dengan septik tank yang ada pada tiap unit 
rumah untuk mengelola blackwater yang berasal dari WC 
sedangkan untuk greywater yang berasal dari kegiatan mandi, 
masak, mencuci, dll akan langsung dibuang ke saluran drainase 
utama seperti sungai, inilah yang menyebabkan sanitasi di 
Indonesia buruk, walaupun air limbah jenis greywater sebagian 
besar merupakan bahan organik yang mudah terdegradasi, 
namun secara kuantitas cenderung semakin meningkat sejalan 
dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Alasan perumahan tidak 
dilengkapi dengan pengolahan limbah cair adalah karena 
perawatannya yang rumit dan memerlukan biaya yang tidak 
sedikit (Supradata, 2005). Permasalahan lainnya adalah tidak 
adanya tempat yang tersisa untuk membuat instalasi limbah cair 
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sistem terpusat, maka diperlukan sistem setempat (on-site) untuk 
mengolah limbah cair (greywater). 

Teknologi yang cocok digunakan dalam permasalahan ini 
adalah lahan basah buatan (Constructed Wetlands) karena 
teknologi ini sederhana, perawatan yang tidak serumit instalasi 
pengolah air limbah pada umumnya dan dapat diterapkan pada 
sistem setempat. Constructed Wetlands dapat dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu jenis aliran permukaan (Free Water 
System) dan aliran bawah permukaan (Sub-Surface Flow), 
namun terdapat kekurangan dalam penggunaan sistem aliran 
permukaan (Free Water System) yaitu dapat meningkatkan 
populasi nyamuk disekitar lokasi IPAL, maka aliran bawah 
permukaan (Sub-Surface Flow) lebih layak digunakan sebagai 
alternatif pengolahan air limbah domestic sistem on-site  pada 
perumahan, selain itu Sub-Surface Flow (SSF) dapat ditampilkan 
sebagai sebuah taman yang memiliki nilai estetika. Sistem SSF, 
tanaman melalui akar dan rhizoma akan mentransfer oksigen ke 
dalam media dan menciptakan kondisi aerobik. Proses 
pengolahan air limbah terjadi melalui proses filtrasi, sedimentasi, 
absorpsi oleh mikroorganisme dan adsorpsi polutan oleh tanah 
(Crites, 1998). Penelitian yang dilakukan Supradata (2005) 
menjelaskan bahwa tanaman Cyperus alternifolius merupakan 
vegetasi yang memiliki kinerja cukup baik dalam pengolahan air 
limbah rumah tangga dengan sistem lahan basah buatan aliran 
bawah permukaan (SSF-Wetlands) selain itu tanaman Cyperus 
alternifolius merupakan tanaman hias sehinnga cocok diterapkan 
di perumahan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Supradata berfokus pada 
seberapa besar tanaman Cyperus alternifolius dapat 
menurunkan zat organik yang terkandung dalam greywater, tidak 
memperhitungkan rancang bangun atau desain bangunan SSF-
Wetlands berdasarkan kebutuhan yang diperlukan untuk sebuah 
objek seperti rumah, industri, atau pertanian. Perlu dilakukan 
penelitian menggunakan tanaman yang sama namun rancang 
bangun bangunan SSF-Wetlands ditetapkan berdasarkan 
kebutuhan yang diperlukan dalam hal ini adalah untuk unit rumah 
pada perumahan. Perumahan di Kota Malang mempunyai 
perkembangan cukup signifikan, dengan total jumlah penduduk 
Kota Malang 836.373. Penggunaan SSF-Wetlands dengan 
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media tanaman Cyperus alternifolius akan cocok diterapkan pada 
unit rumah pada perumahan-perumahan di Kota Malang, namun 
perlu sedikit inovasi agar SSF-Wetlands dapat diterapkan pada 
sistem on-site yang mempunyai nilai estetika. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana rancang bangun SSF-Wetland on-site yang 

diperlukan untuk mengolah greywater agar sesuai dengan 
baku mutu yang diinginkan? Apakah perlu adanya 
pengolahan primer terlebih dahulu? 

2. Bagaimana perbandingan laju penurunan BOD, COD, TSS, 
waktu tinggal berdasarkan debit rata-rata dan maksimum 
antara perhitungan teoritis dan hasil percobaan prototype 
SSF-Wetlands?  

3. Bagaimana desain final SSF-Wetlands on-site yang 
dipadukan dengan taman agar mempunyai estetika yang 
baik? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui perancangan SSF-Wetlands on-site yang 

diperlukan untuk mengolah greywater agar sesuai dengan 
baku mutu yang diinginkan 

2. Mengetahui perbandingan laju penurunan BOD, COD, TSS 
dan waktu tinggal berdasarkan debit maksimum dan debit 
rata-rata antara terori dan hasil penelitian menggunakan 
metode Constructed Wetlands  aliran bawah permukaan 
setempat.  

3. Mendesain pengolah limbah cair SSF-Wetlands on-site 
yang telah diujicobakan menggunakan prototype 
berdasarkan karakteristik greywater pada lokasi penelitian 
yang dipadukan dengan taman agar mempunyai estetika 
yang baik. 
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1.4 Manfaat 
Manfaat masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, memberikan pengetahuan tentang 
pengolahan limbah Constructed Wetlands aliran bawah 
permukaan sistem setempat. 

2. Bagi akademisi, memberikan bahan referensi penelitian-
penelitian berikutnya dengan topik yang sama. 

3. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan 
tentang pengolahan limbah Constructed Wetlands aliran 
bawah permukaan sistem setempat. 
 

1.5 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini tidak membahas perencanaan biaya untuk 
pengolahan limbah cair metode Constructed Wetlands 
sistem aliran bawah permukaan. 

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada salah satu unit rumah 
pada perumahan Pondok Alam Sigura-Gura. 

3. Penelitian ini hanya menganalisa parameter warna, suhu, 

pH, bau, COD, BOD dan TSS. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Air Limbah Domestik 
Air limbah domestik, menurut Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air 
Limbah Domestik disebutkan pada Pasal 1ayat 1, bahwa air 
limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan 
ataukegiatan permukiman (real estate), rumah makan 
(restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 
Menurut Sugiharto (1987), air limbah domestik adalah air yang 
telah dipergunakan yang berasal dari rumah tagga atau 
pemukiman termasuk di dalamnya air buangan yang berasal dari 
WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak. Limbah 
cair menghasilkan senyawa organik berupa protein, kabohidrat, 
lemak, dan nukleat. Bahan organik dalam limbah cair dapat 
terurai menjadi nitrat, fosfat, dan karbonat, sedangkan deterjen 
dapat terurai menjadi fosfat. Limbah cair domestik dapat 
mencemari badan air dan mengakibatkan penurunan kualitas air 
bila dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan terlebih 
dahulu.  

Secara prinsip air limbah domestik terbagi menjadi 2 
kelompok, yaitu air limbah yang terdiri dari air buangan tubuh 
manusia yaitu tinja dan urin (black water) dan air limbah yang 
berasal dari buangan dapur dan kamar mandi (gray water), yang 
sebagian besar merupakan bahan organik ( Veenstra, 1995). 
Siegrist et al., (1976) memperkirakan bahwa 65% dari semua air 
limbah yang dihasilkan dalam rumah tangga adalah greywater. 
Fraksi greywater dari total produksi air limbah rumah tangga 
bahkan dapat mencapai 100%. Kamar mandi berkontribusi 
hingga 60% dari total greywater yang dihasilkan sedangkan 
dapur berkontribusi kecil dalam total greywater. Sumber utama 
air limbah domestik berasal dari perumahan, perkantoran, daerah 
perdagangan dan fasilitas rekreasi. Daerah perumahan yang 
kecil aliran air limbah biasanya diperhitungkan melalui kepadatan 
penduduk dan rata-rata per orang dalam membuang air limbah. 
Adapun besarnya rata-rata air limbah yang berasal dari dearah 
hunian dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Rata-rata air limbah domestik  

Sumber Unit 
Jumlah aliran l/unit/hari 

Antara Rata-rata 

1 Apartemen Orang 200-300 260 

2 Hotel, penghuni tetap Orang 150-220 190 

3 Tepat tinggal keluarga :    

 Rumah pada umumnya Orang 190-350 280 

 Rumah yang lebih baik Orang 250-400 310 

 Rumah agak mewah Orang 300-550 380 

 Rumah agak modern Orang 100-250 200 

 Rumah pondok Orang 100-240 190 

4 Rumah gandengan Orang 120-200 150 
Sumber : Metcalf and eddy, 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fluktuasi Debit Air Rumah Tangga 

 

Menurut Hindarko (2003), fluktuasi harian untuk air limbah 
yang berasal dari perumahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk 
dan panjang jaringan pipa/saluran yang ada, namun demikian, 
secara umum akan membentuk pola bahwa debit puncak terjadi 
2 (dua) kali, yaitu pada saat pagi dan sore hari, seperti pada 
Gambar 2.1. Sesuai dengan sumber asalnya, maka air limbah 
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mempunyai komposisi yang sangat bervariasi dari setiap tempat 
dan setiap saat, akan tetapi secara garis besar zat-zat yang 
terdapat di dalam air limbah dapat dikelompokkan seperti pada 
skema Gambar 2.2. Menurut (Ismuyanto, 2010), pencemaran air 
sungai 60% - 70% berasal dari limbah domestik, dengan 
kontribusi pencemar di DAS Brantas 60% berasal dari limbah 
domestik (sanitasi, sampah, detergen); 30% limbah industri; dan 
10% limbah pertanian dan peternaka, oleh karenanya penting 
untuk memperbaiki sistem sanitasi, salah satunya dengan cara 
mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air untuk 
mengurangi beban pencemar air permukaan yang dimanfaatkan 
sebagai sumber air. Salah satu cara pengolahan air limbah 
adalah Constructed Wetlands (CWs). Tujuannya adalah untuk 
memperbaiki kualitas air dan mengurangi efek berbahaya dari 
limbah, serta menyumbang upaya konservasi air. 

 

 

 

 

 

 

 

Protein (65%)   Butiran 
Karbohidrat (25%)  Garam 
Lemak (10%)   Metal 

Gambar 2.2 Skema pengelompokan bahan yang terkandung dalam air 
limbah 

 

2.2. Karateristik Greywater 
Karakteristik greywater dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya jumlah penduduk dan pasokan air yang digunakan, 
kebiasan hidup penduduk, pola penggunaan air, dll. Rumah di 
daerah elit dengan tingkat perekonomian tinggi dapat 
menghasilkan limbah greywater lebih banyak daripada daerah 
dengan perekonomian lebih rendah (Morel dan Diener, 2006). 

Air 

Air Bahan 
Padat 

Organik Anorganik 
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Menurut Siegrist et al., (1976), karakteristik greywater erat 
kaitannya dengan volume air yang digunakan, didaerah yang 
sedikit penggunaan airnya, greywater menunjukkan karakteristik 
yang sama seperti air limbah domestik konvensional. Tempat-
tempat dimana konsumsi air yang tinggi, volume greywater lebih 
besar tetapi lebih encer. Karakteristik greywater dari aktifitas 
domestik pada penelitian di berbagai negara dapat dilihat pada 
Tabel 2.2. Karakteristik greywater dibagi menjadi tiga yaitu fisika, 
kimia, dan biologi. 

 

Tabel 2.2 Karakteristik greywater di beberapa negara 
 Palestine Nepal Malaysia Jordan 

Q(l/p/d) 107 72 225 30 

pH 6,7-8,35 - - 6,7->8,35 

EC (µS/cm) 1585 - - 475-1135 

SAR 2,3-5,7 - - 1,0-6,8 

COD (mg/l) 1270 411 212 - 

BOD (mg/l) 590 200 129 275-2287 

COB/BOD 2,15 2,06 1,64 - 

TSS (mg/l) 1396 98 76 316 

TN (mg/l) - - 37 - 

NH4-N (mg/l) 3,8 13,3 13 - 

TP (mg/l) - - 2,4 - 

PO4-P (mg/l) 4,4 3,1 - - 

Na+ (mg/l) 87-248 - - - 

MBAS (mg/l) - - - 45-170 

Boron (mg/l) - - - - 
Faecal Coli 
(cfu/100ml) 

3,1 x 104 - - 1,0 x 103 

Sumber : Morel dan Diener, 2006 
 

2.2.1 Parameter Fisika Greywater 
Karakteristik fisika greywater yaitu temperatur dan 

padatan tersuspensi. Temperatur greywater berkisar antara 18 – 
300C. Biasanya suhu yang tinggi dikarenakan penggunaan air 
hangat untuk mandi dan sisa dari penggunaan air panas untuk 



9 
 

memasak (Morel dan Diener, 2006). Menurut Crites dan 
Tchobanoglous (1998), temperatur tinggi tidak kritikal untuk 
proses pengolahan biologis (aerob dan anaerob terjadi dalam 
kisaran 15-50 0C, dengan rentang optimal 25- 350C). Padatan 
tersuspensi pada greywater mempunyai konsentrasi yang 
berkisar antara 50 – 300 mg/l, namun bisa mencapai tingkat 
maksimum sebesar 1500 mg/l pada kasus tertentu. Konsentrasi 
tertinggi dari padatan tersuspensi biasanya berasal dari dapur 
dan pencucian, konsentrasi padatan tersuspensi sangat 
tergantung pada jumlah air yang digunakan 

 
2.2.2 Karakteristik Kimia Greywater 

Karakteristik kimia mempunyai parameter seperti pH, 
alkalinitas, kebutuhuan oksigen biologi dan kimia (BOD dan 
COD), nitrogen, phosphorhous, dan surfaktan dengan penjelasan 
sebagai berikut : 
1. Alkalinitas dan pH 

Greywater harus menunjukkan pH kisaran 6,5 – 8,4 
setelah pengolahan agar tidak mempunyai dampak negatif pada 
tanaman, namun greywater dengan nilai pH yang tinggi tidak 
bermasalah bila diterapkan sebagai air irigasi namun  harus 
dikombinasikan dengan tingkat alkalinitasnya. Alkalinitas 
greywater (diindikasikan sebagai konsentrasi CaCO3) biasanya 
dalam kisaran 20-340 mg / l (Ledin et al., 2001), dengan tingkat 
tertinggi yang diamati di dapur dan pencucian. Alkalinitas adalah 
gambaran kapaasitas air untuk menetralkan asam, atau dikenal 
dengan sebutan acid-neutralizing capacity (ANC) atau kuantitsa 
anion di dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen 
(Efendi dan  Hefni, 2003). 
2. BOD5 dan COD 

BOD5 adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau 
miligram/liter (mg/l) yang doperlukan untuk menguraikan benda 
organik oleh bakteri, sehingga limbah tersebut menjadi jernih 
kembali. COD adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau 
miligram per liter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk 
menguraikan benda organik secara kimiawi. Konsentrasi BOD 
dan COD pada greywater sangat tergantung pada jumlah air dan 
produk yang digunakan dalam rumah tangga (terutama deterjen, 
sabun, minyak dan lemak). Saat konsumsi air relatif rendah, 
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konsentrasi BOD dan COD tinggi. Rata-rata BOD5 mempunyai 
besaran 167 mg/l pada campuran greywater di Kosta Rika 
dengan konsumsi air 107 l/p/d. di Palestina, dimana aliran 
greywater dari sumber (mandi, dapur, laundry) mencapai hanya 
40 l/p/d, rata-rata BOD sebesar 590 mg/l dan melebihi 2.000 mg/l 
dalam kasus-kasus yang tertentu (Burnat dan Mahmoud, 2005). 
COD pada sebagian negara mempunyai kisaran nilai antara 212-
1270 mg/l. Besaran BOD dan COD pada greywater dipengaruhi 
oleh volume air dan kebiasaan pemakain air oleh penduduk. 
Rasio COD/BOD merupakan indikator yang baik dari 
biodegradasi greywater. Rasio COD/BOD antara 2-2,5 
menunjukkan air limbah dengan mudah terdegradasi sedangkan 
rasio COD/BOD 2,9-3,6 menunjukkan biodegradasi greywater 
rendah. Biodegradasi dari greywater tergantung pada jenis 
surfaktan sintetis yang digunakan dalam deterjen dan jumlah 
minyak dan lemak hadir (Morel dan Diener, 2006).  
3. Nitrogen dan Fosfor 

Greywater biasanya mengandung nutrisi rendah, 
meskipun demikian nutrisi seperti nitrogen dan fosfor merupakan 
parameter penting mengingat nilai kesuburan untuk tanaman, 
keperluan untuk proses pengolahan alami dan potensi dampak 
negatif terhadap lingkungan perairan. Kandungan fosfor tinggi 
pada greywater dapat menyebabkan masalah seperti 
pertumbuhan alga. Tingkat nitrogen pada greywater relatif 
rendah. Limbah dapur adalah sumber utama nitrogen pada 
greywater, tingkat nitrogen terendah umumnya diamati di kamar 
mandi dan laundry. Nitrogen pada greywater berasal dari amonia 
dan produk pembersih yang mengandung amonia serta dari 
protein dalam daging, sayuran, dan produk rumah tangga lainnya 
(Del Porto dan Steinfeld, 2000), pada beberapa kasus khusus, 
bahkan pasokan air dapat menjadi sumber penting pada nitrogen 
ammonium. Ini diamati di Hanoi (Vietnam) di mana konsentrasi 
NH4 –N diukur sebesar 25 mg / l yang berasal dari mineralisasi 
gambut, bahan organik yang melimpah di akuifer air tanah. Nilai-
nilai khusus dari nitrogen dalam campuran greywater rumah 
tangga ditemukan dalam kisaran 5-50 mg/l, dengan nilai-nilai 
tertinggi 76 mg/l. Negara-negara di mana deterjen yang 
mengandung fosfor belum dilarang, pencucian piring dan 
deterjen adalah sumber utama fosfor pada greywater. 
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Konsentrasi fosfor rata-rata biasanya ditemukan dalam kisaran 4-
14 mg/l di daerah dimana deterjen non-fosfor yang digunakan, 
namun bisa setinggi 45-280 mg/l di rumah tangga dimana 
deterjen yang digunakan mengandung fosfor, seperti yang 
diamati di Thailand atau Israel (Morel dan Diener, 2006). 

 
2.2.3 Karakteristik Biologi Greywater 

Greywater dapat menimbulkan risiko kesehatan melalui 
kontaminasi dari patogen. Informasi tentang keberadaan 
mikroorganisme pathogen pada greywater di beberapa negara 
berkembang dan menengah sangatlah langka. Patogen seperti 
virus, bakteri, protozoa, dan parasit usus diasumsikan terdapat 
dalam sebagian konsentrasi greywater yang tinggi. Patogen ini 
berasal dari kotoran orang yang telah terinfeksi melalui cuci 
tangan setelah menggunakan toilet, memandikan bayi dan anak-
anak setelah buang air besar, pergantian popok atau mencuci 
popok. Patogen juga bisa terdapat pada greywater melalui 
pencucian sayuran dan daging mentah, namun dari semuanya 
patogen yang berasal dari feses menimbulkan risiko kesehatan 
utama (Ledin et al., 2001). 

 
2.3. Lahan Basah Buatan  

Lahan basah buatan (human-made wetlands) adalah suatu 
ekosistem lahan basah yang terbentuk akibat intervensi manusia, 
baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lahan basah buatan 
yang pembentukannya disengaja, biasanya dibuat untuk 
memenuhi berbagai kepentingan tertentu (Puspita et al., 2005). 
Fungsi lahan basah buatan salah satunya adalah sebagai 
pengolahan limbah atau biasa disebut Sistem Lahan Basah 
Buatan (Constructed Wetlands). Menurut Supradata (2005) 
constructed wetlands merupakan proses pengolahan limbah 
yang meniru/aplikasi dari proses penjernihan air yang terjadi 
dilahan basah/rawa (Wetlands), dimana tumbuhan air 
(Hydrophita) yang tumbuh didaerah tersebut memegang peranan 
penting dalam proses pemulihan kualitas air limbah secara 
alamiah (self purification). Menurut Metcalf dan Eddy (1993) 
constructed wetlands adalah Sistem yang termasuk pengolahan 
alami, dimana terjadi aktivitas pengolahan sedimentasi, filtrasi, 
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transfer gas, adsorpsi, pengolahan kimiawi dan biologis, karena 
aktivitas mikroorganisme dalam tanah dan aktivitas tanaman. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Free Water System Gambar 2.4 Sub-Surface Flow 
 

Constructed Wetland merupakan salah satu solusi 
pengolah limbah yang mengandalkan akar tanaman air (tanaman 
rawa) untuk penyaringan, media dan bakteri untuk mengolah 
berbagai air limbah seperti BOD, SS, bakteri patogen, nutrien dan 
logam berat. Constructed Wetland merupakan teknologi yang 
efektif, murah dan perawatan mudah. di sisi lain, hal penting dari 
CW system kecil yang melayani rumah tunggal, hotel dll, adalah 
nilai estetika tanamannya, terutama dalam pemilihan jenis 
tanaman, misalnya Iris pseudacorus, Canna dll. Pemilihan dan 
penataan tanaman akan mempunyai dampak pada CW sehingga 
tidak tampak kotor dan bau, serta tidak menjadi tempat 
berkembang biak nyamuk (Suswati dan Wibisono, 2012). Secara 
umum sistem pengolahan limbah dengan Lahan Basah Buatan 
(Constructed Wetland) ada 2 (dua) tipe, yaitu sistem aliran 
permukaan (Surface Flow Constructed Wetland) atau FWS (Free 
Water System) pada Gambar 2.3 dan sistem aliran bawah 
permukaan (Sub-Surface Flow Constructed Wetland) atau sering 
dikenal dengan sistem SSF-Wetlands pada Gambar 2.4 
(Supradata, 2005). 

 
2.4. Aliran Bawah Permukaan (Subsurface Flow Wetlands) 

Sistem Aliran Bawah Permukaan (Sub Surface Flow - 
Wetlands) merupakan sistem pengolahan limbah yang relatif 
masih baru, namun telah banyak diteliti dan dikembangkan oleh 
banyak negara dengan berbagai alasan. Menurut Tangahu & 
Warmadewanthi (2001), bahwa pengolahan air limbah dengan 
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sistem tersebut lebih dianjurkan karena beberapa alasan sebagai 
berikut: 
1. Dapat mengolah limbah domestik, pertanian dan sebagian 

limbah industri. 
2. termasuk logam berat. 
3. Efisiensi pengolahan tinggi (80 %). 
4. Biaya perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan 

murah dan tidak membutuhkan ketrampilan yang tinggi. 
Kemampuan teknologi Lahan Basah Buatan dalam mengolah 
limbah domestik sama efektifnya dengan teknologi konvensial 
dengan sistem lumpur aktif. Penelitian yang dilakukan Khiatuddin 
(2003) dengan membandingkan teknologi konvensional dan 
teknologi Lahan Basah untuk mengolah air limbah sebanyak 
3.790 M3/hari yang dihasilkan dari 10.000 penduduk, maka 
dihasilkan effluent air limbah dengan kualitas seperti pada 
Gambar 2.5 dan Gambar 2.6 dibawah ini. 
 

 

Gambar 2.5 Teknologi konvensional 
 
 

 

Gambar 2.6 Constructed wetlands 
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2.4.1. Prinsip Dasar 
Proses pengolahan limbah pada Lahan Basah Buatan 

Aliran Bawah Permukaan (SSF-Wetlands) dapat terjadi secara 
fisik, kimia maupun biologi. Proses secara fisik yang terjadi 
adalah proses sedimantasi, filtrasi, adsorpsi oleh media tanah 
yang ada. Adanya proses secara fisik ini hanya dapat 
mengurangi konsentrasi COD & BOD solid maupun TSS, 
sedangkan COD & BOD terlarut dapat dihilangkan dengan 
proses gabungan kimia dan biologi melalui aktivitas 
mikroorganisme maupun tanaman (Supradata, 2005). 

Ada enam reaksi biologis utama yang terlibat dalam 
kinerja constructed wetlands (CW), termasuk fotosintesis, 
respirasi, fermentasi, nitrifikasi, denitrifikasi dan penghapusan 
fosfor mikroba (Mitchell et al., 1998). Fotosintesis dilakukan oleh 
tanaman lahan basah dan ganggang, dengan proses 
penambahan karbon dan oksigen untuk lahan basah. Karbon dan 
oksigen mendorong proses nitrifikasi. Tanaman mentransfer 
oksigen ke akar mereka, di mana ia lolos ke zona akar (rhizosfer). 
Respirasi adalah oksidasi karbon organik, dan dilakukan oleh 
semua organisme hidup, yang mengarah pada pembentukan 
karbon dioksida dan air. Fermentasi adalah dekomposisi karbon 
organik tanpa adanya oksigen, memproduksi senyawa kaya 
energi (misalnya, asam metana, alkohol, stabil lemak). Proses ini 
sering dilakukan oleh aktivitas mikroba. Penghilangan nitrogen 
oleh nitrifikasi / denitrifikasi adalah proses dimediasi oleh 
mikroorganisme. Proses fisik penguapan juga penting dalam 
penghapusan nitrogen. Tanaman mengambil nutrisi terlarut dan 
polutan lainnya dari air, menggunakan mereka untuk 
menghasilkan biomassa tambahan. Nutrisi dan polutan kemudian 
bergerak melalui tubuh tanaman ke organ penyimpanan bawah 
tanah saat tanaman menua, yang disimpan dalam sedimen 
bawah melalui sampah dan akresi gambut saat tanaman mati. 
Mikroorganisme Wetland menghilangkan bahan organik terlarut, 
mengental materi koloid, menstabilkan bahan organik, dan 
mengkonversi bahan organik menjadi berbagai gas dan jaringan 
sel baru (Mitchell et al., 1998). Banyak mikroorganisme yang 
sama seperti yang terjadi dalam sistem pengolahan air limbah 
konvensional. Mikroorganisme yang umum di CW adalah bakteri, 
jamur, ganggang dan protozoa. Pemeliharaan kondisi yang 
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optimal dalam sistem diperlukan untuk berfungsinya organisme. 
Jenis organisme bagaimanapun, memiliki toleransi tertentu dan 
persyaratan untuk oksigen terlarut, rentang suhu dan kondisi 
nutrients.optimal dalam sistem diperlukan untuk berfungsinya 
organisme lahan basah.  

Mekanisme penyerapan polutan pada Lahan Basah 
Buatan, menurut Halverson (2004) menyebutkan bahwa secara 
umum melalui proses abiotik (Fisik dan kimia) atau biotik 
(mikrobia dan tanaman) dan gabungan dari kedua proses 
tersebut. Proses pengolahan awal (primer) secara abiotik, antara 
lain melalui : 
1. Settling & sedimentasi, efektif untuk menghilangkan 

partikular dan padatan tersuspensi. 
2. Adsorpsi dan absorpsi, merupakan proses kimiawi yang 

terjadi pada tanaman, substrat, sediment maupun air 
limbah, yang berkaitan erat dengan waktu retensi air 
limbah. 

3. Oksidasi dan reduksi, efektif untuk mengikat logam-logam 
B3 dalam Lahan Basah Buatan. 

4. Photodegradasi/oxidasi, degradasi (penurunan) berbagai 
unsur polutan yang berkaitan dengan adanya sinar 
matahari. 

5. Volatilisasi, penurunan polutan akibat menguap dalam 
bentukgas. 

Proses secara biotik, seperti biodegradasi dan penyerapan oleh 
tanaman juga merupakan bentuk pengurangan polutan seperti 
halnya pada proses abiotik. Proses pengurangan polutan yang 
dilakukan oleh mikrobia dan tanaman dalam Lahan Basah, antara 
lain sebagai berikut : 
1. Biodegradasi secara Aerobik/anaerobik, merupakan 

proses metabolisme mikroorganisme yang efektif 
menghilangkan bahan organik dalam Lahan Basah 

2. Phyto-akumulasi, proses pengambilan dan akumulasi 
bahan anorganik oleh tanaman. 

3. Phyto-stabilisasi, merupakan bentuk kemampuan 
sebagian tanaman untuk memisahkan bahan anorganik 
pada akar tanaman.  
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4. Phyto-degradasi, tanaman dapat menghasilkan enzim 
yang dapat memecah bahan organik maupun anorganik 
dari polutan sebelum diserap, selama proses transpirasi. 

5. Rhizo-degradasi, akar tanaman dapat melakukan 
penyerapan bahan polutan dari hasil degradasi bahan 
organik yang dilakukan oleh mikrobia. 

6. Phyto-volatilisasi / evapotranspirasi, penyerapan dan 
transpirasi pada daun tanaman terhadap bahan-bahan 
yang bersifat volatil. 
 

2.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Sub-Surface Flow 
Wetlands (SSFW) 
Menurut Supradata (2005), pengolahan limbah dengan 

sistem SSF mempunyai 4 faktor yang mempengaruhi kinerja 
pengolahan limbah, diantaranya adalah media, vegetasi, 
mikrobiologi dan teperatur dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Media 

Peranan utama dari media pada Lahan Basah Buatan 
Aliran Bawah Permukaan (SSF-Wetlands) tersebut adalah : 
a. Tempat tumbuh bagi tanaman 
b. Media berkembang-biaknya mikroorganisme 
c. Membantu terjadinya proses sedimentasi. 
d. Membantu penyerapan (adsorbsi) bau dari gas hasil 

biodegradasi 
Peranan lainnya adalah tempat terjadinya proses 

transformasi kimiawi, tempat penyimpanan bahan – bahan 
nutrien yang dibutuhkan oleh tanaman (Supradata, 2005). Selain 
memanfaatkan tanaman air, CWs juga didisain dengan variasi 
media. Kerikil, dan botol bekas air mineral (pets) juga dapat 
dimanfaatkan sebagai media tanam (Suswati dan Gunawan, 
2013), demikian pemanfaatan zeolit, arang dsb. Pets 
dimanfaatkan untuk menambah ruang gerak pada sistim 
perakaran tanaman (reedbeds). Variasi penggunaan media juga 
dikembangkan untuk menunjang perkembangan mikroba dan 
penurunan kandungan bahan pencemar. Media dalam CWs 
sangat variatif dan bisa saling dikombinasikan seperti kerikil, 
pets, arang, sekam, zeolit dan lain-lain sesuai dengan tujuan 
penggunaan CWs. Kombinasi penggunaan media juga dapat 
meningkatkan kinerja SSF CWs. Penerapan horizontal Sub 
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Surface Flow CWs untuk mengolah limbah pertanian dengan 
menggunakan zeolit memberikan hasil penurunan polutan NO3-
N (86%), Zn (99.76%), sementara konsentrasi Pb dan Cd pada 
outflow di bawah batas deteksi (Sarafraz et al., 2009). Tingkat 
permeabilitas dan konduktivitas hidrolis media tersebut sangat 
berpengaruh terhadap waktu detensi air limbah, dimana waktu 
detensi yang cukup akan memberikan kesempatan kontak antara 
mikroorganisme dengan air limbah, serta oksigen yang 
dikeluarkan oleh akar tanaman (Tangahu & Warmadewanthi, 
2001). CWs bisa digunakan sebagai pengolah limbah yang 
sekaligus menambah nilai estetika di dalam bangunan maupun 
lingkungan perumahan, dengan pertimbangan tersebut, maka 
CWs dengan tipe SSF akan lebih dipilih untuk mengolah limbah 
domestik terutama di permukiman, karena bisa ditampilkan 
sebagai taman, dan tidak memberi peluang berkembangnya 
nyamuk (Kadlec dan Knight, 1996). Tabel 2.3 menyajikan 
kharakteristik media yang umum digunakan pada sistem Lahan 
Basah Buatan Aliran bawah Permukaan yang terbagi menjadi 5 
(lima) tipe. 

 

Tabel 2.3 Kharakteristik media dalam SSF-Wetlands 

Tipe Media 
Diameter Butiran 

(mm) 
Porositas 

Konduktivitas 
Hidrolik 

Medium Sand 1 0,30 1.640 

Coarse Sand 2 0,32 3.280 

Gravelly Sand 8 0,35 16.400 

Medium Gravel 32 0,40 32.800 

Coarge Gravel 128 0,45 328.000 
Sumber : Crites & Tchobanoglous, 1998 
 

2. Vegetasi 
Menurut Reed dalam Leady (1997), tanaman yang sering 

digunakan dalam Lahan Basah Buatan Aliran Bawah Permukaan 
(SSF-Wetlands) adalah jenis tanaman amphibiuos plants antara 
lain “cattails” (Thypa angustifilia), “bulrushes” (Scirpus actutus), 
“reeds” (Phragmites australis), “rushes” (Juncus articulatus) dan 
“ sedges” (Carex aquatitlis). Jenis tersebut merupakan tanaman 
semak yang kurang mempunyai nilai estetika, sehingga apabila 
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diaplikasikan untuk pengolahan air limbah, tidak dapat memberi 
nilai lebih terhadap aspek keindahan sehingga kurang 
representatif digunakan untuk pengolah limbah bentuk taman. 
Tanaman cyperus alternifolius merupakan alternatif tanaman 
pada SSF-Wetlands, kemampuan cyperus alternifolius dalam 
mendegradasi zat organik pada limbah cair dapat dilihat pada 
Tabel 2.4. Klasifikasi tanaman "Bintang Air" (Cyperus 
alternifolius) dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut ini 
(Supradata, 2005). 

 

 

 Divisi : Tracheophyta 

 Klas : Angiospremae 

 Sub-Klas : Monocotyledoneae 

 Familia : Cyperaceae 

 Genus : Cyperus 

 Spesies : Cyperus alternifolius, L. 

 

Gambar 2.7 Tanaman Cyperus alternifolius, L. 

 

Tabel 2.4 Penurunan kadar BOD dan COD 

No. 
Waktu 
Tinggal 
(hari) 

BOD (mg/l) COD (mg/l) TSS (mg/l) 

Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore 

1 0 279,51 161,76 405,00 318,06 280,00 215,00 

2 1 91,91 74,67 142,44 151,36 120,00 98,00 

3 2 52,63 42,22 85,72 68,74 84,00 53,00 

4 3 26,25 24,19 41,12 38,74 56,00 32,00 

5 4 14,34 16,14 31,68 20,20 36,00 16,00 

6 5 14,18 10,08 24,62 12,12 24,00 7,00 
Sumber: Supradata, 2005 
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Tanaman cyperus alternifolius mempunyai tangkai 
berbentuk segitiga, dengan panjang batang dewasa 0,5 - 1,5 
meter. Tangkai menyangga daun yang berbentuk sempit & datar, 
mengelilingi ujung tangkai secara simetris membentuk pola 
melingkar mirip cakram. Panjang daun antara 12 – 15 Cm dan 
pada bagian tengah – tengah daun tumbuh bunga-bunga kecil 
bertangkai, berwarna kehijauan (Lukito A. Marianto, 2004). 
Cyperus alternifolius paling praktis diperbanyak dengan cara 
memisahkan rumpun-rumpunnya, namun juga dapat 
diperbanyak dengan cara pemotongan daun (Lukito, 2004).  
3. Mikroorganisme 

Mikroorganisme yang diharapkan tumbuh dan 
berkembang dalam media SSF-Wetlands tersebut adalah jenis 
heterotropik aerobik, karena pengolahan berlangsung lebih cepat 
dibandingkan dengan mikroorganisme anaerobik (Tangahu dan 
Warmadewanthi, 2001). maka tranfer oksigen dari akar tanaman 
harus dapat mencukupi kebutuhan untuk kehidupan 
mikroorganisme untuk menjamin kehidupan mikroorganisme 
tersebut dapat tumbuh dengan baik. Kandungan oksigen dalam 
media akan disuplai oleh akar tanaman, yang merupakan hasil 
samping dari proses fotosintesis tanaman dengan bantuan sinar 
matahari, dengan demikian, maka pada siang hari akan lebih 
banyak terjadi pelepasan oksigen. Didasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Bagwell C.E. et al. (1998) terhadap 
mikroorganisme rhizosphere pada akar rumput-rumputan yang 
terdapat pada daerah rawa (Wetland) ditemukan 339 strains, 
yang termasuk dalam familia Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, 
Azotobacteraceae, Spirillaceae, Pseudomonadaceae, 
Rhizobiaceae. Penelitian yang dilakukan oleh Grieve, C. M. el al. 
(2003), menyebutkan bahwa komposisi mikrobia yang terdapat 
dalam efluent Wetland Constructed dengan analisis DGGE 
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) didominasi oleh jenis 
Bacillus, Clostridium, Mycoplasma, Eubacterium, Nitrobacter dan 
Nitrosospira. 
4. Termperatur 

Temperatur / suhu air limbah akan berpengaruh pada 
akvititas mikroorganisme maupun tanaman, sehingga akan 
mempengaruhi kinerja pengolahan air limbah yang masuk ke 
bak/cell SSF-Wetlands yang akan digunakan. Menurut 
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Suriawiria, U., (1993) menyebutkan bahwa temperatur / suhu 
akan dapat mempengaruhi reaksi, dimana setiap kenaikan suhu 
10oC akan meningkatkan reaksi 2 – 3 kali lebih cepat, disamping 
itu, suhu juga merupakan salah satu faktor pembatas bagi 
kehidupan mikroorganisme. Walaupun batas kematian 
mikroorganisme pada daerah suhu yang cukup luas (0 0C – 90 
0C), namun kehidupan optimal untuk tiap – tiap jenisnya 
mempunyai kisaran tertentu. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2015 sampai 

dengan bulan Agustus 2015 di Perumahan Pondok Alam Sigura-
gura Blok A3 no 13 dan Laboratorium Kimia Fakultas MIPA 
Universitas Brawijaya. Perumahan Pondok Alam Sigura-gura  
terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang dan berjarak 1,6 km 
dari gerbang veteran Universitas Brawijaya seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3.1.  Lokasi pengambilan sampel 
greywater dilakukan di saluran drainase Perumahan Pondok 
Alam Sigura-gura Blok A3 no 13 Kota Malang dengan koordinat 
7°57'14"S 112°36'19"E.  Gambar 3.2 merupakan peta lokasi 
pengambilan sampel yang ditunjukkan oleh titik merah. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Lokasi penelitian 

 
 

 

 

 
 

Gambar 3.2 Lokasi pengambilan sample 
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3.2 Alat dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Limbah Domestik (greywater) : sebagai bahan yang akan 
diteliti. 

2. Tanaman Cyperus alternifolius : sebagai media pengolah 
limbah. 

3. Tanaman Cyperus papyrus : sebagai media pengolah 
limbah. 

4. Pasir Bangunan: sebagai media tanam tanaman. 
5. Kerikil : sebagai media pengolah limbah. 
6. Kaca : sebagai bahan prototype. 
7. Meja : tempat bak penampung   
8. Autocad 2014 : software desain bangunan  
9. Sektchup 2015 : software desain bangunan dan taman 
10. Botol Sample : sebagai tempat sample untuk menguji nilai 

BOD, COD, TSS. 
11. pH Meter : alat untuk pengukuran pH. 
12. Termometer : alat untuk pengukuran suhu. 
13. Pipa : saluran untuk mengalirkan air. 
14. Bak penampung limbah: sebagai tempat penampungan air 

limbah.  
15. Bak penampung tanaman : sebagai tempat penampungan 

tanaman sebelum ditempatkan pada prototype 
16. Lem Silikon : perekat kaca. 
17. Pompa air 240 volt : untuk memompa air. 
18. Freezer : tempat penyimpanan sample sementara.  

 
3.3 Metode 

Jenis metode penelitian dalam kajian ini merupakan 
rancang bangun intalasi pengolah air limbah dengan sistem 
constructed wetlands aliran bawah permukaan SSF (Sub Surface 
Flow) on-site menggunakan perhitungan berdasarkan panduan 
U.S. Environmental Protection Agency Office of Research and 
Development (1988). Sistem ini memanfaatkan tanaman melalui 
akar dan rhizoma yang mentransfer oksigen ke dalam media 
subsurface dan menciptakan kondisi aerobik. Tanaman yang 
digunakan adalah tanaman hias Cyperus alternifolius dan 
Cyperus papyrus atau rumput payung. Penelitian ini bertujuan 
untuk menentukan desain constructed wetlands (sub surface 
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flow) on-site pada rumah sebagai solusi untuk meminimalkan 
pencemaran limbah domestik yang semakin meningkat seiring 
dengan pertambahan jumlah penduduk di kota besar. 

 
3.4 Tahapan Penelitian 
3.4.1 Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Data primer 
Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung dari objek yang diteliti dan diolah sendiri oleh peneliti. 
Jenis data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 
pengukuran dan pengamatan langsung, dengan maksud untuk 
mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya. Data yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut: 
a. Data Karakteristik Air Limbah 

Karakteristik air limbah yang dimaksud adalah kandungan 
BOD dan COD dalam sample greywater yang telah diambil 
dari lokasi penelitian. Pengambilan sample air limbah 
berdasarkan SNI 6989.59:2008. Parameter BOD dan COD 
dianalisis di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas 
Brawijaya. Data ini merupakan gambaran awal kondisi 
kualitas air di lokasi penelelitian yang berguna untuk proses 
analisis untuk menentukan desain constructed wetlands. 

b. Data Jumlah Total Penghuni Rumah 
Penghuni rumah yang dimaksud adalah penghuni tetap 
yang tinggal di lokasi penelitian, data ini digunakan dalam 
perhitungan untuk menetapkan total debit air yang 
dikeluarkan di lokasi penelitian.   

c. Debit Rata-Rata Air Limbah   
Debit rata-rata didapatkan setelah melakukan perhitungan 
menggunakan persamaan 3.1. 

d. Debit Total Air Limbah  
Debit total air limbah merupakan perkalian antara debit air 
limbah baik debit maksimum maupun debit rata-rata 
dengan jumlah penghuni pada lokasi penelitian.  

2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti 

sebagai referensi dalam mendukung laporan penelitian dan data 



24 
 

tersebut merupakan data yang sudah diolah. Data sekunder 
dalam penelitian ini berupa laporan hasil penelitian dan publikasi 
lainnya, serta peraturan-peraturan dan kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jenis data 
yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

a. Debit Maksimum Air Limbah  
Debit air limbah yang dimaksudkan adalah maksimum 
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 
Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri 
dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya, data ini penting 
digunakan dalam proses analisis untuk menentukan desain 
constructed wetlands.  

b. Baku Mutu Air limbah 
Baku mutu air limbah dapat menggunakan peraturan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 
Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau 
Kegiatan Usaha Lainnya. Data ini digunakan sebagai 
pedoman dalam penentuan desain constructed wetlands 
yang tepat. 

 
3.4.2 Penentuan Desain Constructed Wetlands dan 

Pembuatan Prototype 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari tahapan 

sebelumnya, kemudian dilakukan analisis perhitungan untuk 
menentukan dimensi wetlands dan waktu detensi yang 
diperlukan untuk mengolah limbah. Perhitungan untuk 
menentukan desain prototype dapat dilihat di Lampiran 1. Desain 
dibuat menggunakan dan SketchUp 2015  yang nantinya akan 
diuji dengan membuat prototype skala laboratorium untuk 
membuktikan hasil analisis yang telah dilakukan. Perhitungan 
penentuan desain dijelaskan pada analisis data. Pembuatan 
prototype dilakukan di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura 
Blok A3 no 13. Dokumentasi pembuatan prototype dapat dilihat 
pada Lampiran 2. Ukuran prototype ditentukan berdasarkan skala 
dari hasil analisis desain yang telah dilakukan. Prototype dibuat 
menggunakan beberapa bahan yaitu kaca sebagai bahan dasar 
bak reaktor, ember sebagai bahan dasar bak penampung, pompa 
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air, selang, pipa, pasir, tanaman Cyperus alternifolius dan 
tanaman Cyperus papyrus. Penambahan pengolahan primier 
ditentukan berdasarkan besar rasio COD/BOD, menurut (Del 
Porto dan Steinfeld, 2000) rasio COD/BOD yang baik untuk 
proses degradasi bahan organik berkisar antara 2-2,5. Rasio 
lebih dari 2,5 perlu dilakukan pengolahan primer.  

 
3.4.3 Proses Adaptasi dan Aklimatisasi Tanaman 

Proses adaptasi dan aklimatisasi tanaman Cyperus 
Alternifolius dan Cyperus papyrus dilakukan pada protoype yang 
telah dibuat dengan cara memberikan air limbah (greywater) 
yang berasal dari lokasi penelitian. Proses adaptasi tanaman 
dilakukan selama 4 hari dengan mengalirkan air bersih dengan 
debit konstan pada tanggal 27 juli hingga 30 juli 2015. Proses 
aklimatisasi tanaman dilakukan selama 6 hari dengan debit 
maksimum menggunakan greywater pada tanggal 31 Juli hingga 
tanggal 5 Agustus 2015. Greywater dibuang dan dialiri dengan air 
bersih selama + 1 jam setelah proses aklimatisasi. Dokumentasi 
proses adaptasi dan aklimatisasi tanaman dapat dilihat pada 
Lampiran 3. 

 
3.4.4 Pengujian Prototype 

Pengujian dilakukan sebanyak dua kali berdasarkan debit 
rata-rata, dan maksimum pada tanggal 6 Agustus hingga tanggal 
11 Agustus 2015. Proses pengujian untuk debit rata-rata dan 
maksimum tidak berbeda. Pengujian pertama berdasarkan debit 
maksimum dengan proses yang dimulai dari pengambilan air 
limbah (greywater) dari drainase pada lokasi penelitian dengan 
terlebih dahulu dilakukan pengukuran pH dan warna dan diambli 
sampel pertama sebanyak 500 ml tepatnya pada tanggal 6 
Agustus pukul 08.00 WIB untuk diuji kandungan BOD, COD dan 
TSS di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 
sesaat sebelum dialirkan ke dalam bak reaktor prototype. 
Pengisian air limbah dilakukan pada bak penampung sesuai 
dengan volume yang dibutuhkan, setelah itu air limbah dialirkan 
ke bak reaktor. Proses pengolahan limbah terjadi di bak reaktor 
ini. Air limbah dari bak reaktor dialirkan kembali ke dalam bak bak 
penampung dengan menggunakan pompa air. Siklus ini akan 
terus terjadi hingga batas waktu detensi dan penambahan waktu 
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detensi berakhir. Waktu detensi ditentukan berdasarkan 
perhitungan yang telah diperoleh yaitu selama 39 jam, setelah 
waktu detensi berakhir tepatnya pada tanggal 7 Agustus pukul 
22.00 WIB, kemudian dilakukan pengukuran warna dan pH air 
limbah dan pengambilan sampel air limbah kedua pada bak 
penampung sebanyak 500 ml untuk pengujian parameter BOD, 
COD dan TSS . Sample air limbah kedua disimpan di freezer 
untuk diuji di laboratorium keesokan harinya. Penambahan waktu 
detensi dilakukan selama 24 jam, jadi total waktu detensi adalah 
62 jam. Dilakukan pengukuran warna dan pH air limbah dan 
pengambilan sampel air limbah ketiga setelah waktu 
penambahan detensi berakhir pada tanggal 8 Agustus pukul 
22.00 WIB. Perlakuan sampel ketiga dilakukan sama dengan 
sampel kedua. Penambahan waktu detensi dilakukan untuk 
memperoleh data karakteristik air limbah tambahan setalah 
dilakukan pengolahan untuk dianalisa pada bab pembahasan. 
Pengujian kedua berdasarkan debit rata-rata dilakukan dengan 
proses yang sama dengan debit maksimum yang dilakukan pada 
tanggal 9 Agustus hingga 11 Agustus 2015. Dokumentasi 
pengujian prototype SSFW dapat dilihat di Lampiran 4. 

 
3.4.5 Desain Akhir Bangunan Pengolah Limbah (SSFW) 

Desain bangunan pengolah limbah harus disesuaikan 
dengan ruang yang tersedia pada lokasi penelitian. Desain 
bangunan pengolah limbah dibuat menggunakan aplikasi 
SketchUp 2015 dengan hasil berupa layout 2D dan 3D dari 
keseluruhan bangunan pengolah limbah on-site. Desain akhir 
dibuat juga berdasarkan prinsip estetika. Menurut Bell (2004), 
prinsip desain yang digunakan antara lain adalah unity 
(kesatuan), harmony (keselarasan), dan interest. Unity 
menggabungkan elemen-elemen desain menjadi sebuah 
kesatuan. Secara keseluruhan terdapat kolerasi pada prinsip 
desain ini yang hasilkan dengan menyatukan variasi elemen-
elemen. Prinsip harmony membangun kemiripan antara masing-
masing elemen desain dengan keadaan disekitarnya. Harmony 
juga membangun sebuah hubungan diantara elemennnya 
sehingga terdapat hubungan yang kuat secara keseluruhan. 
Prinsip interest bukan prinsip dasar yang sering digunakan dalam 
desain, tetapi prinsip ini punya pengaruh nyata dalam penataan 



27 
 

yang berhubungan dengan aspek estetika. Interest melibatkan 
variasi bentuk, ukuran, warna, arah, juga pergerakan yang 
menciptakan perasaan ketertarikan.  
 
3.5    Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menentukan 
desain yang tepat untuk constructed wetlands dengan media 
tanaman Cyperus alternifolius dan Cyperus papyrus. Tahapan 
penentuan desain yaitu : 

1. Debit Air Limbah Greywater (Q) 
Perhitungan debit air limbah pada lokasi penelitian 

didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 
Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri 
dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya yang menentukan debit air 
limbah maksimum sebesar 120 liter/orang. Debit air limbah rata-
rata diperoleh dengan perhitungan berdasarkan Departemen 
Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003). 1,15 merupakan 
nilai faktor hari maksimum. Persamaannya adalah sebagai 
berikut: 
Q rata-rata = Q maksimum ÷ 1,15 ................................................... (3.1) 

Debit maksimum dan debit rata-rata kemudian dikali 
dengan jumlah penghuni untuk menentukan debit totalnya 
dengan persamaan sebagai berikut: 
Q maksimum total = Q maksimum x Total penghuni (orang) ............... (3.2) 
Q rata-rata total = Q rata-rata x Total penghuni (orang) .................... (3.3) 
2. Rasio COD/BOD 

Rasio COD/BOD merupakan indikator yang baik dari 
biodegradasi greywater. Rasio COD/BOD antara 2-2,5 
menunjukkan air limbah dengan mudah terdegradasi sedangkan 
rasio COD/BOD 2,9-3,6 menunjukkan biodegradasi greywater 
rendah (Morel dan Diener, 2006). Rasio COD/BOD diatas 2,5 
menunjukkan perlu adanya pengolahan awal untuk menurunkan 
COD agar air limbah mudah terdegradasi. Rasio BOD COD dapat 
dihitung berdasarkan persamaan, yaitu : 
Rasio COD/BOD = COD ÷ BOD .......................................... (3.4) 
3.      Kedalaman Basin/Bak Reaktor (d) 

Kedalaman basin ditentukan berdasarkan jenis vegetasi 
yang akan digunakan pada sistem wetland yang direncanakan. 
Kemampuan penetrasi akar ke dalam tanah merupakan penentu  
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kedalaman basin. Cyperus alternifolius dan Cyperus papyrus 
memliliki kemampuan penetrasi sekitar 20-30 cm dari permukaan 
tanah. 

 

Tabel 3.1 Karakteristik media untuk SSF-Wetlands 

Media Type 
Max. 10% 

Grain 
Size, mm 

Porosity 
(α) 

Hydraulic 
Conductivity 
(ks), m3/m2.d 

K20 

Medium Sand 1 0,42 420 1,84 

Coarse Sand 2 0,39 480 1,35 

Gravelly 8 0,35 500 0,86 
Sumber : Anonim, 1988 
 

4. Nilai , ks, dan K20 
Nilai , ks, dan K20 tergantung dari media yang digunakan.  

Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
5. Nilai konstanta ketergantungan pada temperatur (KT) 

Nilai KT pada temperatur air minimal sebesar 16 0C dapat 
dihitung berdasarkan persamaan, yaitu: 
KT = K20 (1.1)(T-20), T dalam oC .............................................. (3.5) 

6. Cross Sectional Area (Ac) 
Nilai Ac diperoleh berdasarkan persamaan yaitu: 

Ac = Q ÷ (ks.S) ...................................................................... (3.6) 
Slope atau kemiringan (S), Kebanyakan sistem telah dirancang 
dengan kemiringan 1% atau sedikit lebih tinggi. 

7. Lebar Basin (W) 
Nilai lebar basin (W) diperoleh dari persamaan yaitu: 

W = Ac ÷ d ........................................................................... (3.7) 
8. Luas Permukaan Basin (As) 

Nilai As diperoleh dari persamaan yaitu: 
As = [Q (In Co - In Ce)] ÷ (KT d α) ....................................... (3.8) 
Co adalah Inffluent BOD sedangkan Ce adalah Efluent BOD yang 
diinginkan. 

9. Panjang Basin (L) 
Nilai L diperoleh dari persamaan yaitu: 

L = As ÷ W ........................................................................... (3.9) 
10. Waktu Detensi (t) 
t = LWdn ÷ Q ...................................................................... (3.10) 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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IV. PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang merupakan unit rumah kost putra 

terletak di Perumahan Sigura-Gura blok A3 nomer 13 Kota 
Malang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 
sehingga bertepatan dengan iklim kemarau dengan suhu rata-
rata pada siang hari 290 C dan suhu rata-rata pada malam hari 
240 C. Gambar 4.1 dan Gambar 4.2  merupakan denah rumah 
kost putra dengan penghuni berjumlah 11 orang yang 
kesemuanya adalah mahasiswa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Denah Rumah Lantai 1  
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Lantai 1 yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 terdiri dari 7 
kamar tidur (5 ditempati) dengan 4  kamar mempunyai ukuran 
yang sama yaitu 2,5 m x 3 m. Tiga kamar lainnya mempunyai 
ukuran yang berbeda-beda diantaranya adalah 2,5 m x 2,26 m, 
3,82 m x 1,86 m, dan 2 m x 2,9 m. Kamar mandi berjumlah 3 (2 
ditempati) dengan 2 kamar mandi mempunyai ukuran sama yaitu 
1,06 m x 1,28 m, sedangkan 1 kamar mandi lainnya berukuran 
1,2 m x 1,86 m. Halaman rumah digunakan sebagai parkir sepeda 
motor penghuni kost sedangkan taman terdapat di depan rumah 
berdampingan dengan saluran drainase, taman ini ditumbuhi oleh 
pohon jambu dan rerumputan yang kurang terawat dengan baik 
seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.  

 

 
Gambar 4.2 Denah Rumah Lantai 2  
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Gambar 4.3 Taman Rumah 
 

Gambar 4.4 Desain Rumah 3D 
 

Lantai 2 yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 terdiri dari 6 
kamar dengan 5 kamar mempunyai ukuran yang sama yaitu 2,5 
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m x 3 m sedangkan kamar lainnya berukuran 3 m x 3m. Kamar 
mandi berjumlah 2 dengan ukuran sama yaitu 1,6 m x 1,06 m, 
terdapat juga tempat untuk menyuci dan menjemur pakaian. 
Ukuran desain rumah tidak sepenuhnya akurat karena peneliti 
tidak mendapatkan desain asli rumah. Desain rumah dalam 
bentuk 3D dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 
Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan 
Usaha Lainnya menetapkan bahwa debit maksimum untuk air 
limbah domestik adalah 120 l/orang/hari, sehingga dapat dihitung 
total debit rata-rata dan maksimum pada lokasi penelitian. Hasil 
perhitungan debit rata-rata dan maksimum dapat dilihat pada 
Tabel 4.1.   

 

 Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Debit Rata-Rata dan Maksimum 
Debit Unit (l/hari)  Jumlah orang  Total (l/hari) 

Debit Maksimum 120 11  1320 

Debit Rata-Rata 104,3 11  1147 

Hasil Penelitian, 2015 
 

Debit rata-rata dihitung berdasarkan persamaan 3.1pada metode 
penelitian. Debit yang digunakan dalam perhitungan untuk 
menentukan desain SSFW (Sub-Surface Flow Wetland) adalah 
debit maksimum, sedangkan debit rata-rata digunakan pada saat 
tahap pengujian prototype SSFW sebagai pembanding kualitas 
air dengan debit maksimum setelah dilakukan pengolahan 
greywater menggunakan SSFW.   
 
4.2 Kondisi Umum Kualitas Air Limbah 

Kualitas air limbah ditentukan berdasarkan kandungan 
bahan organik dan endapan yang terdapat pada air limbah. 
Keberadaan bahan organik ditunjukkan berdasarkan konsentrasi 
BOD5 dan COD, sedangkan endapan ditunjukkan dengan 
konsentrasi TSS. Hasil analisa konsentrasi BOD5 dan COD 
greywater berturtu-turut pada lokasi penelitian adalah 218 mg/l 
dan 328 mg/l. Konsentrasi BOD5 dan COD pada lokasi penelitian 
dibandingkan dengan baku mutu dari Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 



37 
 

Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Peraturan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi 
Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya dapat dilihat pada 
Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2 Baku Mutu Limbah dan Hasil Uji Limbah Pada Lokasi 
Penelitian  

Parameter 

Baku Mutu 

(mg/l) Lokasi 
Penelitian 

(mg/l) 
PERMEN 

No. 5 Tahun 
2014 * 

PERGUB 

No. 72 Tahun 
2013 ** 

BOD5 100 30 218 

COD - 50 328 

TSS 100 50 - 

pH 6-9 6-9 6,5 
Sumber:  *  Anonim, 2014 

** Anonim, 2013 

 

Konsentrasi BOD5 dan COD pada lokasi penelitian melebihi 
baku mutu untuk semua peraturan yang ditetapkan. Konsentrasi 
TSS tidak dianalisa pada tahap awal karena tidak diperlukan 
untuk menentukan desain SSFW. Konsentrasi TSS dianalisa 
pada saat pengujian prototype SSF. Perbedaan  baku mutu 
antara peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah hal yang 
bisa dimaklumi karena peraturan menteri bersifat umum di 
Indonesia dan peraturan gubernur bersifat khusus di suatu 
daerah. Penelitian ini menggunakan Peraturan Gubernur Jawa 
Timur sebagai tolak ukur karena penelitian dilakukan di Jawa 
Timur. 

Konsentrasi bahan organik pada greywater tidaklah besar 
dibandingkan dengan limbah industri, hal ini disebabkan karena 
secara kualitas greywater merupakan hasil dari kegiatan 
domestik yang tidak mempunyai potensi untuk mencemari 
lingkungan, akan tetapi karena secara kuantitas limbah greywater 
tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan 
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perumahan, utamanya di kota besar dan diperparah dengan 
sistem drainase yang buruk sehingga akan menyebabkan daya 
dukung lingkungan tidak akan sebanding dengan daya 
tampungnya dengan kata lain akan menimbulkan pencemaran 
lingkungan. DAS Brantas merupakan salah satu contoh 
pencemaran yang diakibatkan oleh limbah domestik, menurut 
Suswati (2013) kontribusi pencemar di DAS Brantas 60% berasal 
dari limbah domestik (sanitasi, sampah, detergen); 30% limbah 
industri; dan 10% limbah pertanian dan peternakan, kemudian 
menurut Ismuyanto (2010), pencemaran air sungai 60% - 70% 
berasal dari limbah domestik, untuk itu perlu adanya pengolahan 
limbah domestik agar konsentrasi zat pencemar pada lingkungan 
dapat diminimalkan, sejauh ini pengolahan limbah domestik 
umumnya hanya untuk blackwater, sedangkan greywater sangat 
minim dilakukan pengolahan. SSFW menjadi salah satu solusi 
dalam pengolahan limbah greywater karena sistem kerjanya 
yang sederhana dan dapat digunakan sebagai sebagai taman 
dalam satu unit rumah. 

 
4.3 Desain SSFW (Sub-Surface Flow Wetland) 

Perhitungan desain SSFW didapatkan dengan terlebih 
dahulu mengetahui BOD5 awal dan BOD5 akhir yang diinginkan 
serta debit limbah pada lokasi penelitian. Desain SSFW pada 
penelitian ini mempunyai tiga tahapan yaitu desain awal, desain 
prototype, dan desan akhir. Pembahasan desain akhir tidak 
dijelaskan pada sub-bab ini akan tetapi pada sub-bab 4.5.  

 
4.3.1. Desain Awal SSFW 

Desain awal bertujuan sebagai gambaran umum desain 
SSFW sehingga dapat diperkirakan luas tanah yang diperlukan 
untuk mengolah limbah. Perhitungan desain dilakukan 
menggunakan persamaan 3.5 hingga 4.3 pada metode 
penelitian, untuk lebih lengkapnya dapat dilahat pada lampiran 
3.1 dengan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Desain Awal 

Parameter Desain Unit Angka 

Q m3/hari 1,32 

Rasio COD/BOD  1,505 

Kedalaman Bak (d) m 0,2 

Porositas (α)  0,42 

Hydraulic Conductivity (ks) m3/m2.hari 420 

K20  1,84 

Konstanta Temperatur Air Minimal (KT)  1,25 

Cross Sectional Area (Ac) m2 0,31 

Lebar (W) m 1,57 

Luas Permukaan (As) m2 24,87 

Panjang (L) m 15,82 

Waktu detensi (t) hari 1,58 
Hasil Penelitian, 2015 

 

Tabel 4.3  menunjukkan rasio COD/BOD 1,5 yang artinya 
tidak dibutuhkan pengolahan primer terlebih dahulu karena batas 
rasio COD/BOD maksimum dalam suatu pengolahan limbah 
adalah 2,5, menurut Morel (2006), biodegradabilitas limbah akan 
lebih mudah jika rasio COD/BOD tidak lebih dari 2,5 artinya 
secara biologi limbah greywater akan lebih mudah diolah jika 
rasio COD/BOD tidak lebih dari 2,5. Rasio BOD/COD tidak lebih 
dari sebuah indikator agar pengolahan limbah berjalan secara 
optimal, jika seandainya rasio BOD/COD besar maka harus ada 
pengolahan primer atau tersier secara kimia karena secara 
bilogogi tidak akan cukup untuk menurunkan konsentrasi COD 
agar output yang dihasilkan dapat memenuhi keriteria baku mutu. 
Tanaman yang digunakan dalam SSFW ini yaitu tanaman 
Cyperus alternifolius dan Cyperus papyrus yang mempunyai 
kedalaman akar berkisar 20-30 cm, dengan demikian kedalaman 
bak (d) SSFW optimalnya adalah 30 cm. Kedua tanaman tersebut 
dipilih karena selain dapat menurunkan kandungan limbah 
organik pada greywater, tanaman tersebut juga merupakan 
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tanaman hias yang umumnya diperuntukkan untuk taman pada 
halaman rumah.  

Media tanam yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pasir hitam atau pasir bangunan. Pasir hitam memiliki ukuran 
diameter antara 1-2 mm, namun pada penelitian pasir hitam yang 
digunakan mempunyai diameter 1 mm atau dapat disebut 
sebagai Medium Sand dengan porositas 0,42 dan konduktifitas 
hidrolik 420 m3/m2.hari. Panjang dan lebar SSFW yang 
dibutuhkan adalah 15,82 m x 1,05 m, batas minimum rasio 
panjang dan lebar untuk SSFW adalah (10:1) sehingga ukuran 
panjang dan lebar sudah sesuai dengan kriteria. Waktu yang 
diperlukan untuk mengolah limbah dengan debit maksimum yaitu 
selama 1,58 hari atau 38 jam.  

 
4.3.2. Desain Prototype SSFW 

Perbedaan antara desain awal dan desain prototype SSFW 
terletak pada dimensi ukuran panjang, lebar dan luas permukaan, 
hal ini disebabkan perbedaan debit antara keduanya, jika pada 
desain awal menggunakan debit perhari, maka pada desain 
prototype SSFW debit yang digunakan adalah perjam. Debit 
perjam digunakan karena selain memperkecil dimensi alat juga 
untuk memudahkan dalam pengambilan limbah karena 
volumenya yang jauh lebih sedikit yaitu 0,055 m3 atau 55 liter 
greywater. Perhitungan untuk desain prototype SSFW sama 
dengan desain awal, hanya berbeda satuan hari yang di ubah 
menjadi jam, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 
dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 dan 
perbedaaan dimensi antara desain awal dan prototype SSFW 
dapat dilihat pada Tabel 4.5.   

Dimensi lebar untuk desain awal dan prototype SSFW 
sebenarnya sama, namun karena dimensi panjang pada 
prototype SSFW lebih kecil dari pada lebarnya maka dimensi 
panjang menjadi dimensi lebar dan dimensi lebar menjadi 
dimensi panjang. Waktu detensi pada prototype SSFW tidak 
berubah yaitu selama 38 jam. Volume air limbah berdasarkan 
debitnya akan dialirkan berulangkali selama 38 jam pada 
prototype SSFW. Prototype SSFW dalam 3D beserta keterangan 
tiap bagiannya  dapat dilihat pada Gambar 4.5, gambar tiap-tiap 
unit prototype SSFW dapat dilihat lebih jelas dalam Lampiran 2. 
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Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Debit Rata-Rata dan Maksimum 

Parameter Desain Unit Angka 

Q m3/jam 0,055 

Rasio COD/BOD  1,5 

Kedalaman Bak (d) m 0,2 

Porositas (α)  0,42 

Hydraulic Conductivity (ks) m3/m2.jam 17,5 

K20  1,84 

Konstanta Temperatur Air Minimal (KT)  1,25 

Cross Sectional Area (Ac) m2 0,31 

Lebar (W) m 1,57 

Luas Permukaan (As) m2 1,04 

Panjang (L) m 0,659 
Hasil Penelitian, 2015 

 

Tabel 4.5 Perbedaaan Dimensi Desain Awal dan Prototype SSFW 

Dimensi Unit 
Angka 

Desain Awal Desain Prototype 

Lebar (W) m 1,05 0,659 

Luas Permukaan (As) m2 16,58 0,69 

Panjang (L) m 15,82 1,04 
Hasil Penelitian, 2015 
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Gambar 4.5 Prototype SSFW 3 Dimensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

Gambar 4.6 Arah Aliran Air Limbah 



43 
 

 

Gambar 4.6 merupakan penggambaran arah aliran air 
limbah selama pengujian pada prototype SSFW. Panah biru 
menujukkan arah air, air berdasarkan debitnya akan ditampung 
di bak penampung kemudian didstribusikan menggunakan 
saluran distribusi ke bak raktor. Kecepatan air yang keluar pada 
saluran distribusi diatur secara manual menggunakan kran inlet 
agar air tidak tergenang pada bak reaktor. Proses pengolahan 
limbah yang utama terjadi pada bak reaktor. Air dari hasil 
pengolahan keluar melalui kran outlet dan mengalir ke bak 
penampung pompa melalui selang air. Air yang ada pada bak 
penampung pompa akan dipompa menuju bak penampung. 
Siklus ini berjalan secara terus menerus hingga batas waktu 
detensi yang ditentukan. Prototype SSFW dibagi menjadi tiga 
bagian utama yaitu bak penampung, bak reaktor, serta perpipaan 
dan pompa.  
1. Bak Penampung 

Bak penampung ditunjukkan pada Gambar 4.7 yang terdiri 
dari bak penampung air pada Gambar 4.8 dan tempat dudukan 
bak penampung air pada Gambar 4.9. Debit air limbah yang 
digunakan adalah 55 liter/jam untuk debit maksimum dan 49,5 
liter/jam untuk debit rata-rata dengan demikian bak penampung 
dapat menampung air baik debit maksimum atau rata-rata, akan 
tetapi karena ada kendala teknis yaitu kemapuan pompa 
memompa air tidak lebih dari 700 mm sedangkan tinggi total bak 
penampung dan dudukan bak penampung yaitu 420 mm + 300 
mm = 720 mm. Solusi untuk kendala ini adalah  melubangi salah 
satu bak penampung dengan tinggi maksimal 230 mm (Gambar 
4.8)  dari dasar bak sehingga volume untuk tiap bak adalah 21,1 
liter dan totalnya adalah 42,2 liter, volume ini tentunya tidak akan 
bisa menampung air limbah baik debit maksimum maupun rata-
rata. Sisa volume yang tidak tertampung untuk debit maksimum 
adalah 55 liter – 42,2 liter = 12,8 liter dan untuk debit rata-rata 
adalah 49,5 liter – 42,2 liter = 7,3 liter. Salah satu cara agar 
semua debit dapat tertampung adalah dengan menyediakan bak 
lainnya untuk menampung air limbah sementara seiring dengan 
mengalirnya limbah pada bak penampung ke bak reaktor, jika 
volume pada bak penampung dirasa sudah bisa menampung 
volume yang tersisa, maka volume air yang tersisa dapat 
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ditampung pada bak penampung. Gambar 4.9  merupakan 
tempat dudukan bak penampung yang terbuat dari kayu dengan 
tinggi 300 mm, panjang 883,8 mm dan lebar 404,2 mm.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Bak Penampung 3D  
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Gambar 4.8 Bak Penampung Air Tampak Samping kanan dan Atas   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.9 Tempat Dudukan Bak Penampung Air Tampak 
Atas dan Samping kanan 
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2. Bak Reaktor 
Bak reaktor yang ditunjukkan pada Gambar 4.10 terbuat 

dari kaca setebal 8 mm, pemilihan bahan ini karena kaca tidak 
bersifat korosi sehingga tidak mempunyai dampak terhadap air, 
selain itu kaca mudah dibentuk dan dimodifikasi serta 
memudahkan peneliti untuk mengamati bahan-bahan yang 
terdapat dalam reaktor terutama ketinggian air pada lapisan 
kerikil inlet maupun outlet. Bahan-bahan yang terdapat pada 
bak reaktor adalah kerikil, pasir, dan tanaman. Kerikil yang 
digunakan mempunyai dimensi antara 3 cm – 7 cm, kerikil ini 
merupakan kerikil yang biasa digunakan pada bahan bangunan. 
Kerikil bangunan dipilih karena mudah didapat dan harga yang 
lebih ekonomis serta ukurannya yang beragam. 

 

 
Gambar 4.10 Bak Reaktor Tampak Atas, Depan, dan Samping kiri 

 

Kerikil pada prototype SSFW dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu kelompok kerikil inlet dan outlet. Kelompok kerikil 
inlet terletak sebelah kiri sedangkan kelompok kerikil outlet 
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terletak sebelah kanan pada Gambar 4.10. Kelompok kerikil 
outlet mempunyai panjang 100 mm lebih besar dari pada inlet 
dengan tujuan agar lebih banyak menampung air sehingga lebih 
mudah untuk dialirkan ke bak penampung pompa. Pasir yang 
digunakan adalah pasir hitam, menurut Redaksi PS (2007) pasir 
tak jarang dipakai sebagai media tanam pilihan untuk 
menggantikan kegunaaan tanah. Keunggulan media tanam pasir 
adalah kemudahan dalam pemakaian dan bisa menambah 
sistem aerasi dan drainase media tanam. Pasir malang dan pasir 
bangunan adalah tipe pasir yang tak jarang dipakai sebagai 
media tanam. Pasir hitam atau pasir bangunan mempunyai pori-
pori berkapasitas besar (pori-pori makro) sehingga pasir menjadi 
mudah basah dan cepat kering oleh proses penguapan. Kohesi 
dan konsistensi (ketahanan kepada proses pemisahan) pasir 
sangat kecil jadi mudah terkikis oleh air, dengan demikian, media 
pasir lebih membutuhkan irigasi dan pemupukan yang lebih 
intensif. Faktor tersebut yang menyebabkan pasir jarang dipakai 
sebagai media tanam dengan cara tunggal. Pemakaian pasir 
sebagai media tanam tak jarang dikombinasikan dengan 
campuran bahan anorganik lain, semacam kerikil, batu-batuan, 
alias bahan organik yang disesuaikan dengan tipe tanaman, 
untuk itu pada penelitian ini digunakan humus organik yang 
dicampurkan dengan pasir. Pasir pantai alias semua pasir yang 
berasal dari daerah yang mempunyai kadar garam tinggi adalah 
tipe pasir yang wajib dihindari sebagai media tanam, kendati pasir 
tersebut telah dicuci terlebih dahulu. Kadar garam yang tinggi 
pada media tanam bisa menyebabkan tanaman menjadi tidak 
subur, tidak hanya itu, organ-organ tanaman semacam akar dan 
daun akan menunjukan gejala terbakar yang selanjutnya 
berdampak pada kematian jaringan (nekrosis). Bahan lainnya 
yang terdapat pada bak reaktor adalah tanaman hias cyperus 
alternafolius dan cyperus papyrus, dengan jarak antar tanaman 
yaitu 300 mm dengan tanaman lainnya. Pedoman desain SSFW 
sebenarnya tidak mengatur tentang jarak antar tanaman yang 
ideal, untuk itu dalam penelitian diambil jarak 300 mm, hal ini 
dikarenakan umur tanaman yang masih berumur sekitar 1,5 
bulan sehingga potensi untuk terjadinya kompetisi untuk 
memperebutkan unsur hara dan mineral yang terdapat pada 
tanah dan air. 
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3. Bak Penampung 
Pembahasan bagian terakhir desain Prototype SFFW 

adalah perpipaan dan pompa. Pipa yang digunakan adalah pipa 
PVC C dengan diameter ½ inchi atau 22 mm. Pipa PVC jenis C 
merupakan pipa yang diperuntukkan untuk tekanan rendah dan 
biasa digunakan untuk buangan air. Pipa  pada Prototype SFFW 
digunakan untuk mengalirkan air limbah dari bak penampung ke 
bak reaktor, agar distribusi air limbah tersebar merata pada bak 
reaktor, maka pipa dimodifikasi sedemikian rupa seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.11. 

 

 
Gambar 4.11 Pipa Distribusi Air Limbah  

 

Pipa distribusi ini terhubung dengan pipa outlet bak penampung. 
Lubang pada pipa distribusi berukuran 6 mm dan berjumlah 12 
buah lubang. air mempunyai sifat menempati ruang, sehingga 
dengan melubangi pipa sebelah atas akan menyebabkan air 
akan keluar merata dari pipa sehingga air tersebar merata pada 
bak reaktor. Pada pipa distribusi ini tidak digunakan alat untuk 
mengatur debit dan kecepatan air (flowmeter) tetapi hanya 
menggunakan kran sebagai pengontrol air yang keluar dari bak 
penampung. Flowmeter tidak digunakan karena kecepatan air 
yang keluar dari sumber limbah (kamar mandi, dapur, dll) tidak 
akan berpengaruh terhadap kualitas air sebagaimana dijelaskan 
pada sub-bab berikutnya tentang pengujian prototype SSFW, 
adapaun pengaruhnya hanya pada kemampuan tampungan air 
pada kelompok kerikil inlet, semakin besar tampungan air pada 
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inlet maka semakin kecil kemungkinan terjadinya overload air 
pada inlet. Prototype SSFW tidak hanya menggunakan pipa 
namun juga selang karet air untuk mengalirkan air dari outlet bak 
reaktor ke bak penampungan pompa. Selang karet air 
berdiameter 18,6 mm, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.12 . Air pada bak penampungan pompa akan dipompa 
ke bak penampungan sehingga menciptakan siklus yang akan 
terus berlangsung hingga waktu detensi yang ditentukan. Bak 
penampungan pompa berfungsi menampung air yang akan di 
pompa ke bak penampung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Gambar 4.13.  

 
Gambar 4.12 Selang Air Tampak Atas dan 3 Dimensi 

 

Bak penampung pompa terbuat dari bahan plastik, 
biasanya digunakan sebagai wadah air untuk mencuci maupun 
kegiatan lain. Bak penampung pompa dimodifikasi dengan 
melubangi bagian pinggir bak agar bisa terhubung dengan selang 
air. Diameter lubang disesuaikan dengan diameter selang air  dan 
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ketinggian lubang dari permukaan tanah atau lantai harus sama 
atau lebih rendah dari ketinggian kran outlet pada bak reaktor dari 
permukaan tanah. Ketinggian kran output dari permukaan lantai 
adalah 38,5 mm sedangkan lubang pada bak penampung pompa 
13,3 mm sehingga air dapat mengalir akibat gaya gravitasi. 

 

Gambar 4.13 Bak Penampung Pompa Tampak Atas 
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Gambar 4.14 Pompa dan Selang Pompa Tampak atas,  Samping Kiri, 

Depan, dan 3 Dimensi 
 

Pompa yang digunakan pada penelitian ini adalah pompa 
akuarium model AR-881 12W dengan kemampuan memompa 
700 liter/jam dengan ketinggian maksimal 70 cm, untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.14. Selang pompa 
mempunyai ketinggian 523 mm, batas maksimum ketinggian 
pompa 700 mm. Pompa air ini dilengkapi oleh saringan kasar, 
akan tetapi dalam penelitian ini tidak digunakan, saringan 
tersebut akan sia-sia jika digunakan karena ukuran rongga 
saringan yang cukup besar yaitu 5 mm. Air limbah yang telah 
melalui bak reaktor mustahil mengangkut benda berukuran 
diameter 5 mm karena peran pasir dan kerikil pada bak reaktor 
yang salah satu fungsinya adalah sebagai saringan benda padat. 
Pasir dan kerikil juga tidak hanyut dalam aliran air dari bak reaktor 
ke bak penampungan karena kecepatan air yang 
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rendahsehingga tidak mempunyai daya untuk menghanyutkan 
kerikil dan pasir.   

 
4.4. Pengujian Prototype SSFW  
4.4.1. Hasil Uji Kualitas Air 

Uji kualitas air limbah parameter BOD, COD dan TSS 
dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Brawijaya 
sedangkan pH, warna, bau dan suhu diamati dan dicatat pada 
saat pengujian prototype SSFW dengan hasil yang ditunjukkan 
pada Tabel 4.6. S1 merupakan sampel yang diambil pada awal 
pengujian prototype yaitu jam ke 0 waktu detensi. S2 merupakan 
sampel yang diambil saat selesainya waktu detensi yaitu 38 jam 
atau 1,58 hari. S3 merupakan sampel yang diambil pada saat 
selesainya waktu penambahan selama satu hari sejak 
berakhirnya waktu detensi yaitu 62 jam atau 2,58 hari. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Sampel Limbah Debit Rata-Rata 

Parameter 
Debit Rata-Rata 

S1 
(0 jam) 

S2 
(38 jam) 

S3 
(62 jam) 

BOD5 (mg/l) 167 60 57 

COD (mg/l) 185 70 62 

TSS (mg/l) 62 50 43 

pH 6,0 6,5 6,5 

Suhu (0C) 25 23 23 

Warna Keruh Kuning 
Bening 

Kekuningan 
Bening 

Kekuningan 
Bau Menyengat Tidak Berbau Tidak Berbau 

Hasil Penelitian, 2015 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Sampel Limbah Debit Maksimum 

Parameter 
Debit Maksimum 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 

BOD5 (mg/l) 187 79 65 

COD (mg/l) 227 90 85 

TSS (mg/l) 47 32 26 

pH 6,0 6,5 6,5 

Suhu (0C) 26 24 23 

Warna Keruh Kuning 
Bening 

Kekuningan 
Bening 

Kekuningan 
Bau Menyengat Tidak Berbau Tidak Berbau 

Hasil Penelitian, 2015 

 

Tabel 4.8 Persentase Penurunan BOD, COD dan TSS  

Parameter 
Debit Rata-Rata Debit Maksimum 

1,58 hari 
2,58 
hari 

1,58 hari 2,58 hari 

Penurunan 
BOD 

64% 66% 58% 65% 

Penurunan 
COD 

62% 66% 60% 63% 

Penurunan 
TSS 

19% 31% 32% 45% 

Hasil Penelitian, 2015 

 

Tabel 4.6 menunjukkan terjadinya penurunan untuk BOD, 
COD dan TSS, sedangkan untuk pH dan suhu tidak mengalami 
perubahan yang signifikan. Warna sampel kedua dan ketiga 
mengalami perubahan dari keruh kuning menjadi bening 
kekuningan, begitu juga untuk bau. Bau pada sampel kedua dan 
ketiga mengalami perubahan dari menyengat menjadi tidak 
berbau. Persentase penurunan BOD, COD dan TSS ditunjukkan 
pada Tabel 4.7. Persentase penurunan tersebut menunjukkan 
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara debit rata-rata 
dan debit maksimum sehingga dapat disimpulkan bahwa debit 
tidak mempengaruhi kualitas air limbah, akan tetapi persentase 
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tersebut menunjukkan bahwa SSFW tidak bekerja dengan 
optimal untuk penurunan BOD dan COD karena SSFW mampu 
menurunkan BOD dan COD hingga 90% selama 3 hari.  

 

Tabel 4.9 Penurunan kadar BOD dan COD 

No. 
Waktu 
Tinggal 
(hari) 

BOD (mg/l) COD (mg/l) TSS (mg/l) 

Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore 

1 0 279,51 161,76 405,00 318,06 280,00 215,00 

2 1 91,91 74,67 142,44 151,36 120,00 98,00 

3 2 52,63 42,22 85,72 68,74 84,00 53,00 

4 3 26,25 24,19 41,12 38,74 56,00 32,00 

5 4 14,34 16,14 31,68 20,20 36,00 16,00 

6 5 14,18 10,08 24,62 12,12 24,00 7,00 
Sumber: Supradata, 2005 
 

Tabel 4.10 Persentase Penurunan BOD, COD dan TSS  

Parameter 
Debit Rata-Rata 

1 hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 

Penurunan 
BOD 

67% 81% 90% 94% 95% 

Penurunan 
COD 

64% 78% 90% 92% 93% 

Penurunan 
TSS 

57% 70% 80% 87% 91% 

Sumber: Supradata, 2005 
 

Tabel 4.9 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Supradata (2005) menunjukkan bahwa SSFW dapat menurunkan 
BOD dan COD sebesar 90% pada hari ke 3 dengan rincian yang 
ditunjukkan pada Tabel 4.8. Berbeda halnya dengan penurunan 
TSS, meskipun pada penelitian penurunannya berkisar 19%-32% 
untuk 1,58 hari dan 31%-45% untuk 2,58 hari namun jika 
dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Supradata 
(2005) tidak jauh berbeda. TSS berdasarkan debit rata-rata pada 
hari 1,58 dan 2,58 memiliki selisih 13 mg/l dengan konsentrasi 
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awal 62 mg/l, hal tersebut juga terjadi pada penelitian Supradata 
(2005) yang memiliki selisih 20 mg/l pada hari ke 3 dan ke 4 
dengan konsentrasi 56 mg/l pada hari ke 3. Fakta ini 
membuktikan bahwa pada konsentrasi 60 mg/l kebawah, 
penurunan TSS semakin lama semakin berkurang, hal ini 
dikarenakan diameter butiran pasir yang beragam dan kurang 
kecil untuk menyaring residu dari padatan total yang semakin 
lama konsentrasinya semakin kecil.    

Faktor yang mengakibatkan SSFW tidak bekerja dengan 
optimal yaitu tanaman yang belum siap digunakan karena 
usianyanya terlalu muda. Secara umum, fungsi yang paling 
penting dari tanaman lahan basah dalam kaitannya dengan 
pemurnian air adalah efek fisik yang dibawa oleh kehadiran 
tanaman. Tanaman memberikan area permukaan besar untuk 
pertumbuhan mikroba. Komponen fisik dari tanaman 
menstabilkan permukaan memperlambat aliran air sehingga 
membantu dalam proses sedimentasi dan akhirnya 
meningkatkan transparansi air. Tanaman lahan basah 
memainkan peran penting dalam penurunan zat organik dan 
retensi nutrisi dan membantu dalam mencegah eutrofikasi lahan 
basah. Tanaman lahan basah memiliki biomassa yang besar baik 
di atas (daun) dan bawah (batang dan akar) permukaan substrat. 
Jaringan akar tanaman tumbuh horizontal dan vertikal, dan 
membuat matriks yang luas yang mengikat partikel tanah dan 
menciptakan area permukaan besar untuk penyerapan nutrisi 
dan ion. Akar tanaman juga menciptakan pori makro dalam tanah 
yang memungkinkan perkolasi air lebih besar sehingga interaksi 
tanaman dan limbah semakin meningkat. Pembuluh berongga 
dalam jaringan tanaman memungkinkan oksigen yang diangkut 
dari daun ke zona akar dan tanah di sekitarnya (Armstrong et al, 
1990;. Brix dan Schierup, 1990). Hal ini memungkinkan proses 
dekomposisi aerobik aktif mikroba dan penyerapan polutan. 

Tanaman air telah terbukti untuk melepaskan berbagai 
senyawa organik melalui sistem akar mereka lebih dari 25% dari 
total karbon tetap pada proses fotosintesis. Pelepasan karbon ini 
dapat bertindak sebagai sumber makanan untuk denitrifikasi 
mikroba (Brix, 1997). Serasah tanaman juga menyediakan 
karbon untuk populasi mikroba. Serasah juga dapat berfungsi 
sebagai biofilm meskipun tidak terlalu luas. Tanaman air 
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menengahi transfer oksigen melalui jaringan tanaman berongga 
dan perembesan dari sistem akar ke rizosfir dimana degradasi 
aerobik dari bahan organik dan nitrifikasi akan berlangsung. 
Tanaman lahan basah memiliki adaptasi dengan lapisan 
suberisasi dan mengalami lignifikasi di hipodermis dan korteks 
luar untuk meminimalkan tingkat perembesan oksigen. 

Tanaman yang dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya masih belum mencapai tingkat dewasa dan 
beradaptasi dengan baik terutama pada sistem perakarannya 
pada SSFW yang akan berdampak pada ketersediaan mikroba. 
Pada prorotype SSFW tanaman yang digunakan sebanyak 5 
dengan dua jenis tanaman dengan umur kurang lebih 2,5 bulan 
untuk Cyperus alternifolius dan 6 bulan untuk Cyperus papyrus.  
Menurut Metcalf & Eddy (2003) kharakteristik pertumbuhan 
bakteri dalam reaktor sistem Batch, berdasarkan waktu ada 4 
tahapan/fase pertumbuhan sebagaimana tersaji dalam Gambar 
4.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Fase Pertumbuhan Bakteri 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peran utama 
mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dalam 
sistem Wetlands tersebut, akan dapat menjelaskan 
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trend/kecenderungan penurunan bahan organik dari hasil 
percobaan. Adanya proses aklimatisasi tanaman pada awal 
percobaan, akan memberikan kesempatan pada bakteri yang 
terdapat rhizosphere untuk tumbuh dan beradaptasi, sehingga 
lag-phase akan terjadi saat proses aklimatisasi tersebut. Dengan 
demikian maka pada awal penelitian, pertumbuhan bakteri telah 
mencapai fase pertumbuhan eksponensial (Exponential growth 
phase). Kondisi tersebut yang dapat menjelaskan bahwa 
penurunan BOD pada awal penelitian telah terjadi penurunan 
yang tajam. Kualitas air yang dihasilkan berdasarkan pengujian 
prototype masih belum memenuhi baku mutu minimal menurut 
PERGUB Jatim no 72 tahun 2013 kecuali untuk parameter TSS 
dan pH yang ditunjukkan pada Tabel 4.10.  

 
Tabel 4.11 Perbandingan Baku Mutu dan Hasil Uji Limbah 

Parameter 

Baku Mutu 

(mg/l) 

Hasil Uji 

(mg/l) 

PERMEN 

No. 5  

Tahun 2014 
* 

PERGUB 

No. 72  

Tahun 2013 
** 

Debit  

Rata-Rata 
*** 

Debit 

Maksimum 
*** 

BOD5 100 30 60 79 

COD - 50 70 90 

TSS 100 50 50 32 

pH 6-9 6-9 6,5 5,5 

Sumber:   *   Anonim, 2014 
 **   Anonim, 2013 
*** Hasil Penelitian, 2015 

 
Warna air kekuning-kuningan yang dihasilkan dalam 

pengolahan limbah ini bisa terjadi karena kandungan zat besi 
pada air limbah sebelum diolah atau terdapat zat besi pada media 
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pasir yang digunakan. Penelitian ini tidak membahas lebih detail 
tentang kandungan zat besi yang terkandung pada air hasil 
proses olahan. Peneliti mengalami kesulitan dalam penentuan 
jenis pasir yang baik yang akan digunakan. Sebagian besar 
tanaman hias tidak bisa ditanam jika pasir yang digunakan adalah 
pasir pantai, sehingga hanya pasir bangunan dan pasir malang 
yang dapat digunakan namun dalam penelitian ini media yang 
digunakan adalah pasir bangunan karena ukuran diameter lebih 
kecil dan seragam sedangkan pasir malang mempunyai tekstur 
kasar dan diameter yang besar. Perlu adanya penelitian untuk 
membandingkan kinerja SSFW  dengan media pasir malang dan 
pasir bangunan. Terdapat beberapa cara untuk meghilangkan zat 
besi pada air yaitu dengan aerasi, sedimentasi dan 
menggunakan bahan kimia. 

 
4.4.2. Pertumbuhan Tanaman 

Pertumbuhan tanaman dalam peneletian ini juga 
dipantau. Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari berbagai 
proses fisiologi, melibatkan faktor genotipe yang berinteraksi 
dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan. Proses tersebut 
yaitu pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah (Sitompul, 1995). 
Ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman yang tampak sebagai 
fenotipe utamanya dipengaruhi oleh faktor genotipe, sedangkan 
ciri-ciri lainnya ditentukan oleh pengaruh lingkungan sehingga 
pertumbuhan merupakan fungsi dari genotipe x lingkungan. Pada 
usaha pertanian, aspek pertumbuhan tanaman mengacu pada 
tujuan utamanya yaitu memaksimalkan laju pertumbuhan dan 
hasil panen melalui manipulasi genetik dan lingkungan (Gardner 
et al, 1991), namun pada penelitian ini pertumbuhan tanaman 
dipantau dengan tujuan sebagai gambaran bahwa tanaman yang 
digunakan dapat beradaptasi dan dapat tumbuh pada prototype 
SSFW. Pertumbuhan tanaman dipantau mulai dari proses 
adaptasi hingga berakhirnya proses pengujian prototype SSFW 
sebanyak 3 kali dalam seminggu yaitu pada tiap hari senin, rabu, 
dan sabtu. Proses adaptasi dilakukan mulai tanggal 27 Juli 
hingga 30 Juli 2015, dan proses pengujian prototype SSFW 
dilakukan mukai dari tanggal 6 Agustus hingga 11 Agustus 2015. 
Tabel 4.11 menunjukkan pertumbuhan tanaman berdasarkan 
panjang daun, panjang batang dan jumlah batang. Pengamatan 



59 
 

pertumbuhan secara umum dilakukan pada satu unit tanaman 
untuk tiap jenisnya, dengan rincian pada pengamatan panjang 
daun dilakukan hanya pada satu batang di satu unit tanaman 
pada tiap jenis tanaman, begitupula untuk pengamatan panjang 
batang,  pengamatan terhadap jumlah batang dilakukan pada 
satu unit tanaman. 

 

Tabel 4.12 Pertumbuhan Tanaman 

Tanaman Pertumbuhan 
Hari 

1 3 6 8 10 13 

C. alternefolius 

Panjang Daun 

(mm) 
180 223 256 285 307 309 

Panjang Batang 

(mm) 
30 42 55 78 91 122 

Jumlah Batang 

(unit) 
17 17 17 17 17 17 

C. papyrus 

Panjang Daun 

(mm) 
41 42 42 44 50 52 

Panjang Batang 

(mm) 
124 195 265 342 393 432 

Jumlah Batang 

(unit) 
9 9 9 10 11 11 

Hasil Penelitian, 2015 

 

Hari 1 adalah hari senin, hari ke 3 adalah hari rabu, hari 
ke 6 adalah hari sabtu, Hari ke 8 adalah hari senin, hari ke 10 
adalah hari rabu dan hari ke 13 adalah hari sabtu. Panjang daun 
dan batang memiliki perbedaan tiap harinya, sedangkan jumlah 
batang pada tanaman C. Alternefolius tidak mengalami 
perubahan dikarenakan tidak ada tunas baru yang tumbuh. 
Jumlah batang pada C. Papyrus mengalami perubahan pada hari 
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ke 8 dan ke 10. Pertumbuhan panjang batang, panjang daun, dan 
jumlah batang dapat dilihat pada Grafik 4.1 dan Grafik 4.2. 
Dokumentasi proses adaptasi dan aklimatisasi tanaman dapat 
dilihat di Lampiran 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1 Pertumbuhan Panjang Batang, Panjang Daun  
dan Jumlah Batang C. Alternefolius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2 Pertumbuhan Panjang Batang, Panjang Daun  
dan Jumlah Batang C. Papyrus 
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Terdapat perbedaan pertumbuhan yang nyata antara C. 
Alternifolius dan C. Papyrus pada panjang daun dan panjang 
batang, hal ini disebabkan karena baik panjang daun dan panjang 
batang pada C. Papyrus diamati pada batang tunas muda yang 
sama dimana daun masih belum mekar, sedangkan pada C. 
Alternifolius panjang daun dan panjang batang yang diamati 
berdasarkan dua batang tunas yang berbeda. Pengamatan pada 
panjang batang diamati pada batang tunas muda yang masih 
belum mekar, sedangkan pengamatan pada panjang daun 
diamati pada batang tunas yang sudah mekar. Perlakuan pada 
C. Alternifolius tidak diterapkan pada C. Papyrus  karena peneliti 
beranggapan tunas muda pada C. Papyrus, panjang daunnya 
akan mekar pada hari ke 8 keatas, namun nyatanya daun masih 
belum mekar. Kelopak daun C. Papyrus  hanya bertambah 
ukuran panjang 1 cm selama 13 hari. Pertumbuhan panjang 
daun, panjang batang, dan jumlah batang membuktikan bahwa 
kedua jenis tanaman ini dapat beradaptasi dengan baik pada 
lingkungan barunya sehingga dapat digunakan pada pengolahan 
limbah dengan metode SSFW.  

 
4.5. Desain Akhir SSF (Sub-Surface Flow) Wetland pada 

Unit Rumah 
Desain akhir SSFW mempunyai perbandingan 1:24 

terhadap desain prototype SSFW berdasarkan teori, karena 
desain prototype SSFW  menggunakan debit per jam sedangkan 
desain akhir SSFW menggunakan debit per hari untuk mengolah 
limbah, artinya dibutuhkan prototype SSFW sebanyak 24 untuk 
mengolah limbah setiap harinya dengan catatan jika desain akhir 
SSFW tidak mengalami perubahan pada variabelnya. 
Kenyataannya desain akhir SSFW mengalami beberapa 
perubahan yang diperlukan karena adanya penambahan 
kedalaman bak reaktor dari 20 cm menjadi 30 cm akibat faktor 
tanaman serta penambahan jumlah penghuni akibat beberapa 
perubahan pada bangunan rumah yang perlu dilakukan agar 
SSFW dapat ditempatkan pada unit rumah, untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan Tabel 4.13.       
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Tabel 4.13 Perubahan Desain Prototype Menjadi Desain Akhir 
Tanpa Adanya Variabel Pada Desain Prototype. 

Variabel Unit 
Angka 

Desain 
Prototype 

Desain 
Akhir 

Debit  m3/hari 0,055 1,32 

Kedalaman Bak Reaktor (d) m 0,2 0,2 

Lebar (W) m 0,659 0,659 

Luas Permukaan (As) m2 0,69 24,87 

Panjang (L) m 1,57 37,68 
Hasil Penelitian, 2015 

 

Tabel 4.14 Perubahan Desain Prototype Menjadi Desain Akhir 
Dengan Adanya Variabel Pada Desain Prototype 

Variabel Unit 
Angka 

Desain 
Prototype

Desain 
Akhir 

Debit  m3/hari 0,065 1,56 

Kedalaman Bak Reaktor (d)  0,3 0,3 

Lebar (W) m 0,659 0,659 

Luas Permukaan (As) m2 0,816 19,59 

Panjang (L) m 1,23 29,52 
Sumber: Arrifzy, 2015 

 

Tabel 4.12 menggambarkan transformasi dari desain 
prototype menjadi desain akhir tanpa adanya variabel pada 
desain prototype yang dirubah. Debit dan kedalaman bak reaktor 
tidak ada yang dirubah. Tabel 4.13 menggambarkan transformasi 
dari desain prototype menjadi desain akhir dengan adanya 
variabel pada desain prototype yang dirubah. Debit dan 
kedalaman bak reaktor pada desain prototype awalnya 0,055 
m3/hari menjadi 0,065 m3/hari dan kedalaman bak reaktor yang 
awalnya 0,2 m menjadi 0,3 m. Debit berubah dikarenakan adanya 
tambahan kamar pada lantai bawah yang layak dihuni namun 
masih belum digunakan. Kedalaman bak reaktor dirubah karena 
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pada desain prototype, akar tanaman yang digunakan masih 
belum merambat dengan baik, dikhawatirkan jika memaksakan 
kedalaman bak reaktor sebesar 0,3 m akan berdampak pada 
kinerja SSFW, sedangkan pada desain akhir, meskipun pada 
awalnya akar tanaman masih belum merambat dengan baik 
namun pada akhirnya akar tanaman akan merambat seiring 
dengan pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan tambahan 
ruang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Desain Akhir SSFW Tampak Atas 
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Gambar 4.16 menunjukkan desain akhir SSFW tanpak 
atas secara keseluruhan. Desain SSFW akhir lebih lengkapnya 
dapat dilihat pada Lampiran 7 Terdapat empat bagian utama 
pada desain akhir SSFW, bagian-bagian tersebut saling 
terhubung melalui pipa. Keempat bagian tersebut adalah 
bangunan penampung, bangunan  SSFW 1, bangunan SSFW  2, 
bangunan SSFW  3, dan bangunan SSFW  4. Penjelasan bagian-
bagian SSFW lebih lengkapnya akan dijelaskan pada sub-bab 
tersendiri. Saluran masukan atau inlet berasal dari 5 kamar 
mandi, 1 tempat cuci, dan 1 tempat jemur pakaian, akan tetapi 
hanya 6 inlet saja yang akan mengalami pengolahan di SSFW.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Arah Aliran Air Limbah 
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Air yang berasal dari tempat penjemuran pakaian akan 
dilalirkan langsung ke saluran drainase, hal ini dikarenakan 
kapasitas bangunan penampung tidak akan cukup untuk 
menampung air saat terjadi hujan, kemudian terdapat juga kran 
pengatur air. Kran pengatur air berfungsi untuk mengatur keluar 
masuknya air dari bangunan penampung ke SSFW atau ke 
saluran drainase melalui pipa. Pengaturan dibutuhkan saat terjadi 
perbaikan  atau kerusakan pada SSFW sehingga air yang ada 
pada bangunan penampung akan diarahkan langsung ke saluran 
drainase. Gambar 4.17 menujukkan arah aliran air limbah. Panah 
merah merupakan arah air limbah dari inlet-inlet hingga menuju 
outlet. Panah biru merupakan arah aliran air dari inlet air hujan 
menuju saluran drainase atau saat SSFW mengalami kerusakan, 
air limbah pada bak penampung dialirkan menuju saluran 
drainase. 
4.5.1. Bangunan Penampung 

Bangunan penampung merupakan tempat penampungan 
air limbah (greywater) dari berbagai tempat yang telah disebutkan 
pada penjelasan sebelumnya. Secara teknis bangunan 
penampung menyatu dengan bangunan SSFW 1, hanya 
dipisahkan dengan kerikil-kerikil sepanjang 1,6 m. Spesifikasi dan 
gambar bangunan penampung dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan 
Gambar 4.18. 
 

Tabel 4.15 Spesifikasi Bangunan Penampung 
Spesifikasi Jenis Unit Dimensi/Ukuran/Diameter 

Panjang  m 5,6 

Lebar  m 0,659 

Tinggi  m 0,3 

Volume   m3 0,771 

Beton K-225 m 0,1 

Pipa PVC D Inchi 1 ¼” dan 3” 

Kran Air PVC D Inchi 3” 

Kerikil Kerikil Bangunan cm + 2-5 

Hasil Penelitian, 2015 
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Gambar 4.18 Bangunan Penampung 

 

Panjang bangunan sebesar 5,6 m merupakan panjang 
total hasil penjumlahan 3,9 m + 1,7 m dari bangunan penampung 
yang berbentuk huruf L. Volume bangunan penampung tanpa 
memerhatikan bagian panjang bangunan yang terisi kerikil yaitu 
sebesar 0,771 m3, sedangkan debit maksimal sebesar 1,57 
m3/hari. Penggunaan air pada umumnya pada lokasi penelitian 
terbagi menjadi dua waktu yaitu pada pagi dan sore hari, 
sehingga minimal volume bangunan penampung yang 
dibutuhkan adalah setengah dari debit maksimal yaitu 0,785 
m3/hari. Volume bangunan penampung mempunyai volume yang 
lebih kecil dari volume yang dibutuhkan dengan selisih 0,014 m3 
atau 14 liter, akan tetapi volume bangunan tersebut bukanlah 
volume total. Bagian bangunan penampung yang terisi kerikil 
mempunyai panjang 1,7 m, kerikil-kerikil tersebut mempunyai 
ukuran yang beragam sehingga terdapat pori-pori yang akan 
tersisi air. Volume 0,014 m3 membutuhkan panjang 0,07 m atau 
7 cm dari panjang 1,7 m dengan lebar dan tinggi yang sama 
sehingga dapat dimungkinkan pori-pori yang terdapat pada 
kerikil-kerikil sepanjang 1,7 m, lebar 0,659 m, dan tinggi 0,3 m 
lebih dari 0,014 m3. Kerikil-kerikil tersebut berfungsi sebagai 
penyaring zat-zat padat yang terdapat pada air limbah dan 
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mereduksi kecepatan air limbah agar lebih tenang dan menyebar 
merata pada SSFW. 

Inlet pada bangunan penampung berasal dari 5 kamar 
mandi dan 1 tempat untuk mencuci. Semua saluran inlet menuju 
bangunan penampung menggunakan pipa PVC tipe D dengan 
diameter 1 ¼ inchi atau 42 mm. PVC tipe D merupakan pipa yang 
biasa dipakai untuk air buangan di rumah tangga dan bisa untuk 
tekanan yang tidak terlalu besar atau bisa dipakai untuk buangan. 
Pipa dengan diameter 3 inchi atau 86 mm pada Gambar 4.18 
merupakan saluran untuk mengalirkan air yang berasal dari 
tempat penjemuran pakaian. saluran tersebut tidak terhubung 
langsung ke bangunan penampung akan tetapi langsung menuju 
saluran drainase, hal ini dikarenakan bangunan penampung tidak 
di desain untuk menampung air hujan. Tempat penjemuran 
pakaian merupakan tempat terbuka tanpa atap. Saluran ini 
terhubung pada bangunan penampung melalui kran pengatur air. 
Kran pengatur air pada bangunan penampung terdiri dari dua 
yaitu kran pengatur 1 dan kran pengatur 2. Kran pengatur ini 
berfungsi untuk mengatur keluaran air limbah menuju SSFW atau 
menuju saluran drainase. Air limbah dialirkan menuju saluran 
drainase pada saat terjadi kerusakan atau perbaikan pada SSFW 
yang tidak memungkinkan air limbah diolah di SSFW, dengan 
cara menutup kran pengatur 1 dan membuka kran pengatur 2, 
jika kondisi normal berlaku sebaliknya yaitu kran pengatur 1 
dibuka dan kran pengatur 2 ditutup. 

Beton yang digunakan pada bangunan penampung sama 
dengan semua bangunan SSFW yaitu menggunakan mutu 
standart minimal K-225. Mutu standart K-255 biasa digunakan 
untuk pembuatan kolam reang. Beton dengan mutu K-225 dibuat 
dengan perbandingan bahan yaitu  1 bagian semen : 1½ bagian 
pasir : 2½ bagian batu split. Jenis pasir yang digunakan adalah 
pasir lampung atau pasir bangka karena pasir ini lebih bersih, 
lebih halus, dan lebih melekat bila terkena semen sehingga beton 
yang dihasilkan lebih kokoh. Contoh perhitungan untuk 
pembuatan 1 m3 beton adalah Semen = 6,4 tas, Pasir = 0,54 m3, 
Batu split = 0,82 m3. Waktu pengecoran tidak lebih dari 8 jam 
dalam satu hari, dan diusahakan tidak ada jeda yang terlalu lama. 
Pengecoran beton dianjurkan langsung jadi sekaligus pada sisi 
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dinding dan lantai untuk mengurangi resiko kebocoran terutama 
bila ada sambungan beton. 

 
4.5.2. Bangunan SSFW  

Alasan mengapa bangunan SSFW terpisah hingga 
menjadi 4 bagian karena disebabkan ruang yang tersedia tidak 
memungkinkan. Perlu dilakukan renovasi rumah agar SSFW 
dapat terpasang dengan baik. Penggunaan ruang yang besar tak 
lepas dari faktor debit besar yang diakibatkan banyaknya 
penghuni dalam satu rumah, hal ini menunjukkan kelemahan 
SSFW. SSFW  tidak cocok digunakan untuk rumah dengan 
penghuni yang tidak sebanding dengan luas bangunan, 
contohnya apartemen di tengah kota.  

 

Tabel 4.16 Spesifikasi Bangunan SSFW 1 
Spesifikasi Jenis Unit Dimensi/Ukuran/

Diameter 
Panjang Luar  m 11,31 

Lebar Luar  m 0,86 

Tinggi Luar  m 0,59 

Panjang Dalam  m 11,21 

Lebar Dalam  m 0,659 

Tinggi Dalam 1  m 0,30 

Tinggi Dalam 2  m 0,49 

Sudut Kemiringan  Derajat 1 

Jarak Tanaman C. Papyrus dan 
C. Alternifolius 

m 0,5 

Pipa PVC D inchi 1 ¼ 

Jarak Pipa dari 
Permukaan 

 m 0,23 

Beton K-225 m 0,1 

Kerikil Outlet Kerikil Bangunan cm +2-5 

Hasil Penelitian, 2015 

 

SSFW ideal digunakan untuk rumah dengan penguhuni 2 
hingga 5 orang karena tidak akan membutuhkan ruang yang 
begitu luas. Rumah dengan penghuni 2 hingga 5 orang identik 
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dengan perumahan di kota-kota besar. Bangunan SSFW 1 
berhubungan langsung dengan bangunan penampung, 
sedangkan bangunan SSFW 2, SSFW 3 dan SSFW 4 terpisah 
dan dihubungkan melalui pipa. Spesifikasi dan gambar bangunan 
SSFW 1 dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan Gambar 4.19.  
 

 
Gambar 4.19 Bangunan SSFW 1 

 

Panjang, lebar, dan tinggi luar adalah dimensi terluar dari 
bangunan SSFW 1, sebaliknya dengan panjang, lebar, dan tinggi 
dalam. Tinggi dalam terbagi menjadi dua karena terdapat Sudut 
kemiringan sebesar 10 dengan selisih tinggi 0,09 m atau 9 cm. 
Adanya sudut kemiringan memungkinkan aliran air pada pori-pori 
pasar sehingga terjadi gesekan antara air dan permukaan pasir. 
Gesekan tersebut akan mengakibatkan peristiwa adsorbsi dan 
filtrasi secara fisika. Menurut Wood dalam Tangahu & 
Warmadewanthi (2001), dengan adanya proses secara fisik ini 
hanya dapat mengurangi konsentrasi COD dan BOD solid 
maupun TSS, sedangkan COD dan BOD terlarut dapat 
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dihilangkan dengan proses gabungan kimia dan biologi melalui 
aktivitas mikroorganisme maupun tanaman. Tanaman C. 
Alternefolius dan C. Kerikil outlet merupakan kerikil-kerikil 
bangunan dengan diameter kerikil + 2-5 cm. Kerikil-kerkil tersebut 
disusun di sekitar saluran outlet dengan panjang 0,3 m pada 
bangunan SSFW 1. Kerikil outlet berfungsi sebagai penahan 
pasir agar tidak terhanyut oleh aliran air sehingga dapat 
menyebabkan pipa tersumbat. Papyrus ditanam dengan jarak 0,5 
m. Spesifikasi SSFW 1 hingga SSFW 4 hanya berbeda pada segi 
panjang, tinggi baik dalam maupun luar saja dan penggunaan 
kerikil di sekitar saluran inlet. Panah merah menunjukkan inlet air 
limbah pada SSFW 1 dan arah aliran air, sedangkan panah biru 
menunjukkan outlet SSFW 1 dan arah aliran air menuju SSFW 2. 
Spesifikasi dan gambar bangunan SSFW 2 dapat dilihat pada 
Tabel 4.16 dan Gambar 4.20. 

 

Tabel 4.17 Spesifikasi Bangunan SSFW 2 
Spesifikasi Jenis Unit Dimensi/Ukuran/

Diameter 
Panjang Total Luar  m 6,38 

Lebar Luar  m 0,86 

Tinggi Luar  m 0,49 

Panjang Total Dalam  m 6,19 

Lebar Dalam  m 0,659 

Tinggi Dalam 1  m 0,30 

Tinggi Dalam 2  m 
a) 0,35 
b) 0,36 

Sudut Kemiringan  Derajat 1 

Jarak Tanaman C. Papyrus dan 
C. Alternifolius 

m 0,5 

Pipa PVC D inchi 1 ¼ 

Jarak Pipa dari Permukaan  m 0,23 

Beton K-225 m 0,1 

Kerikil Inlet Kerikil Bangunan cm +2-5 

Kerikil Outlet Kerikil Bangunan cm +2-5 

Hasil Penelitian, 2015 
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Gambar 4.20 Bangunan SSFW 2 

 

Panjang total luar adalah jumlah panjang sisi panjang 
berwarna biru muda dan sisi panjang berwarna biru tua pada 
Gambar 4.20. Sama halnya dengan SSFW 1, SSFW 2 
menggunakan sudut kemiringan 10, yang membedakan adalah 
selisih tinggi dalamnya disebabkan karena perbedaan panjang. 
Semakin panjang maka selisih tinggi dalam akan semakin besar. 
SSFW 2 mempunyai bentuk huruf L, sehingga tinggi dalam 2 
terbagi menjadi dua. Sisi panjang berwana biru muda mempunyai 
tinggi dalam 2 sebesar 0,35 m, sedangkan sisi panjang berwana 
biru tua mempunyai tinggi dalam 2 sebesar 0,36 m. 

Inlet dan outlet pada semua SSFW disambungkan 
dengan pipa yang mempunyai diameter dan jenis yang sama, 
begitupula dengan jarak lubang pada pipa inlet dan outlet SSFW 
dari permukaan. Terdapat kerikil inlet maupun kerikil outlet di 
sekitar saluran inlet dan outlet. Kerikil outlet pada SSFW 2 
mempunyai fungsi dan spesifikasi yang sama dengan kerikil 
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outlet pada SSFW 1. Kerikil inlet juga mempunyai spesifikasi dan 
fungsi yang sama dengan kerikil outlet, akan tetapi terdapat 
fungsi tambahan yaitu mendistribusikan air secara merata yang 
masuk dari saluran inlet menuju media pasir. Panah merah 
menunjukkan inlet air limbah pada SSFW 2 dan arah aliran air, 
sedangkan panah biru menunjukkan outlet SSFW 2 dan arah 
aliran air menuju SSFW 3. Spesifikasi dan gambar bangunan 
SSFW 3 dapat dilihat pada Tabel 4.17 dan Gambar 4.21. 

 

Tabel 4.18 Spesifikasi Bangunan SSFW 3 

Spesifikasi Jenis Unit 
Dimensi/Ukuran/ 

Diameter 
Panjang Total Luar  m 7,43 

Lebar Luar  m 0,86 

Tinggi Luar  m 
a) 0,48 
b) 0,55 

Panjang Total Dalam  m 7,23 

Lebar Dalam  m 0,659 

Tinggi Dalam 1  m 0,30 

Tinggi Dalam 2  m 
a) 0,33 
b) 0,40 

Sudut Kemiringan  Derajat 1 

Jarak Tanaman C. Papyrus dan 
C. Alternifolius 

m 0,5 

Pipa PVC D inchi 1 ¼ 

Jarak Pipa dari 
Permukaan 

 m 0,23 

Beton K-225 m 0,1 

Kerikil Inlet Kerikil Bangunan cm +2-5 

Kerikil Outlet Kerikil Bangunan cm +2-5 

Hasil Penelitian, 2015 

 

 

 

 

 



73 
 

 
Gambar 4.21 Bangunan SSFW 3 

 

Sama halnya dengan SSFW 2, SSFW 3 mempunyai 
bentuk huruf L. Perbedaannya terletak pada dimensi tinggi luar. 
Tinggi luar pada SSFW 3 terbagi menjadi dua, hal ini dikarenakan 
panjang pada sisi biru SSFW 3 tidak lebih pendek daripada sisi 
biru muda. Perbedaan dimensi luar tidak berpengaruh terhadap 
kinerja SSFW, yang terpenting adalah ketebalan beton antara 
dimensi luar dan dalam, minimal ketebalan beton adalah 10 cm. 
Kerikil inlet maupun kerikil outlet pada SSFW 3 mempunyai fungsi 
dan spesifikasi yang sama dengan kerikil outlet pada SSFW 2. 
Panah merah menunjukkan inlet air limbah pada SSFW 3 dan 
arah aliran air, sedangkan panah biru menunjukkan outlet SSFW 
3 dan arah aliran air menuju SSFW 4. Spesifikasi dan gambar 
bangunan SSFW 3 dapat dilihat pada Tabel 4.18 dan Gambar 
4.22. 

Bangunan SSFW 4 merupakan bangunan yang terletak 
diluar rumah tepatnya di depan pagar dan diatas saluran 
drainase, sedangkan bangunan SSFW lainnya berada di dalam 
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pagar. Struktur bangunan dan fungsinya sama dengan bangunan 
SSFW yang lainnya, namun karena berada di luar pagar 
akibatnya SSFW 4 akan terkena hujan air secara langsung. 

 

Tabel 4.19 Spesifikasi Bangunan SSFW 4 

Spesifikasi Jenis Unit 
Dimensi/Ukuran/

Diameter 
Panjang Luar  m 6,41 

Lebar Luar  m 1,11 

Tinggi Luar  m 0,82 

Panjang Total 
Dalam 

 m 6,21 

Lebar Dalam  m 0,659 

Tinggi Dalam 1  m 0,30 

Tinggi Dalam 2  m 0,41 

Sudut Kemiringan  Derajat 1 

Jarak Tanaman C. Papyrus dan 
C. Alternifolius

m 0,5 

Pipa PVC D inchi 1 ¼ 

Jarak Pipa dari 
Permukaan 

 m 0,23 

Beton K-225 m 0,1 

Kerikil Inlet Kerikil Bangunan cm +2-5 

Kerikil Outlet Kerikil Bangunan cm +2-5 

Hasil Penelitian, 2015 

 

Semua SSFW didesain mempunyai tinggi permukaan 
beton sebesar 10 cm atau 0,1 m lebih tinggi dari permukaan pasir 
dan kerikil, fungsinya adalah sebagai batas agar pasir dan kerikil 
tidak mudah keluar dari bangunan SSFW, fungsi ini bertambah 
untuk SSFW 4. SSFW 4 dapat menampung air hujan sebesar 
0,406 m3 atau 409 liter dengan tinggi 10 cm tanpa memperhatikan 
laju infiltrasi air pada pasir, jika hujan turun dengan intensitas 
yang tinggi pun tidak akan membuat pasir dan kerikil hanyut atau 
keluar dari bangunan SSFW karena berat pasir dan kerikil serta 
adanya tanaman yang meminimalkan daya rusak air. Kualitas air 
limbah jika dicampur dengan air hujan pada SSFW 4 masih belum 
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bisa diperkirakan, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang 
dampak penambahan air terhadap kualitas air limbah pada 
SSFW. Panah merah menunjukkan inlet air limbah pada SSFW 4 
dan arah aliran air, sedangkan panah biru menunjukkan outlet 
SSFW 4 dan arah aliran air menuju saluran drainase. 

 

 

Gambar 4.22 Bangunan SSFW 3 

 

4.5.3. Estetika Rumah Sebelum dan Sesudah Adanya SSFW 
Penelitian ini hanya menggambarkan perubahan estetika 

yang terjadi sebelum dan sesudah pemasangan SSFW. Estetika 
dalam arsitektur adalah sebuah bahasa visual, seperti bahasa itu 
sendiri. Estetika dalam arsitektur memiliki banyak sangkut paut 
dengan segala yang visual seperti permukaan, volume, massa, 
elemen garis, dan sebagainya termasuk berbagai order harmoni, 
seperti komposisi. Komposisi secara tidak langsung berpengaruh 
pada aspek estetika. Desain yang baik ditunjang oleh komposisi 
yang baik. Secara sadar, komposisi diterapkan dalam desain 
untuk mencapai estetika sejalan dengan penerapan fungsi dan 
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penataan spasial dari konsep desain. Diperoleh dua hukum untuk 
mempermudah pengaturan komposisi dalam mencapai arsitektur 
yang harmonis (Simonds, 2006), yaitu : 
a. The law of the same, keharmonisan arsitektur didapatkan 

melalui komposisi struktur dengan pengulangan yang 
sama terhadap elemen, bentuk ataupun ruang. 

b. The law of the similiar, keharmonisan arsitektur 
didapatkan melalui komposisi struktur dengan 
pengulangan yang mirip tetapi lebih bervariasi terhadap 
elemen, bentuk ataupun ruang. 
Menururt Bell (2004) pembentukan komposisi sebaiknya 

berdasarkan prinsip dasar desain dan komposisi bentuk. 
Beberapa prinsip desain yang digunakan antara lain adalah unity 
(kesatuan), harmony (keselarasan), dan interest. Unity 
menggabungkan elemen-elemen desain menjadi sebuah 
kesatuan. Secara keseluruhan terdapat kolerasi pada prinsip 
desain ini yang hasilkan dengan menyatukan variasi elemen-
elemen. Prinsip harmony membangun kemiripan antara masing-
masing elemen desain dengan keadaan disekitarnya. Harmony 
juga membangun sebuah hubungan diantara elemennnya 
sehingga terdapat hubungan yang kuat secara keseluruhan. 
Prinsip interest bukan prinsip dasar yang sering digunakan dalam 
desain, tetapi prinsip ini punya pengaruh nyata dalam penataan 
yang berhubungan dengan aspek estetika. Interest melibatkan 
variasi bentuk, ukuran, warna, arah, juga pergerakan yang 
menciptakan perasaan ketertarikan.  

Telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa 
terdapat modifikasi atau perubahan pada bangunan rumah agar 
SSFW dapat terpasang dengan baik. perubahan struktur rumah 
dilakukan pada lantai bawah. Bagian yang dimodifikasi pada 
bangunan tersebut adalah ruang tamu dan pagar rumah. Ruang 
tamu akan beralih fungsi menjadi tempat parkir sepeda motor. 
Perubahan ini akan berdampak pada estetika rumah karena 
SSFW menggunakan tanaman hias sebagai media, sehingga 
unsur keindahan akan meningkat daripada sebelum penggunaan 
SSFW.  Perubahan ini dapat dilihat pada denah rumah sebelum 
dan sesudah dilakukan pemasangan SSFW pada Gambar 4.23 
dan Gambar 4.24. Terdapat beberapa perubahan pada bagian 
depan dan samping utamanya pada penambahan SSFW, pagar 
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dan ruang tamu. Garis putus-putus berwarna merah 
menunjukkan perubahan bangunan dari ruang tamu menjadi 
tempat parkir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Denah Lantai Bawah 

Sebelum SSFW           

 Gambar 4.24 Denah Lantai Bawah 

Setelah SSFW             

 

Gambar 4.25 menggambarkan taman pada bangunan 
rumah sebelum penggunaan SSFW tanpak dari depan. Bangun 
rumah sebelum penggunaan SSFW memperlihatkan kesatuan 
dan keselarasandari segi bentuk dan warna. Warna abu-abu dan 
garis putih baik di pagar hingga dalam rumah terlihat selaras, 
hanya saja akan terlihat kurang dalam hal kebersihan. Terdapat 
taman rumah yang ditumbuhi oleh pohon palm, jambu, dan 
beberapa tanaman hias yang tidak terawat dengan baik. Taman 
ini berdampingan dengan saluran drainase, saluran drainase 
berada di belakang taman seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
4.25. Taman yang tidak terawat dan cahaya yang gelap 
mengakibatkan bangunan terlihat kumuh. Cahaya gelap 
diakibatkan pagar tinggi yang tertutup dan atap plastik berwarna 
hitam. Desain pagar seperti ini memang baik untuk keamanan, 
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namun karena lokasi bangunan rumah terletak di perumahan 
yang dijaga hampir 24 oleh petugas keamanan, desain pagar ini 
terlihat terlalu berlebihan. Terdapat juga atap plastik yang 
menghalangi cahaya masuk dengan bentuk setengah lingkaran 
berwarna hitam disebelah kiri atas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Taman  Bangunan Rumah Sebelum Penggunaan 
SSFW Tampak Depan dan Samping 

 

Perubahan bangunan rumah dan pemasangan SSFW 
berdasarkan prinsip estetika  dilakukan, desain bangunan 
rumah setelah pemasangan SSFW dapat dilihat pada Gambar 
4.26. Prinsip estetika terlihat pada keselarasan elemen-elemen 
bentuk, dan warna pada bangunan pagar, penyangga atap dan 
atap kiri sebagai pengganti atap plastik. Elemen-elemen 
tersebut saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Bentuk 
garis dan balok memanjang dipilih sesuai perkembangan 
zaman, pada zaman modern ini konsep desain cenderung 
menggunakan bentuk garis dan kotak yang terkesan simpel. 
Berbeda dengan konsep desain tradisional yang penuh dengan 
ukiran dan bentuk yang rumit. Warna bangunan didominasi 
dengan warna putih dan abu-abu, warna ini menggambarkan 
suasana dingin atau sejuk (Anonim, 2015). 
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Gambar 4.26 Bangunan Rumah Setelah Penggunaan SSFW Tampak 
Depan 

 

Warna putih dan abu-abu juga merupakan warna yang 
terlihat kontras dengan warna hijau tanaman, sehingga tanaman 
terlihat mencolok. Tanaman SSFW merupakan elemen utama 
yang ditonjolkan dalam desain bangunan rumah, hal ini sebagai 
pembuktian bahwa tanaman Cyperus alternifolius dan Cyperus 
papyrus selain dapat mengolah limbah namun juga bisa menjadi 
tanaman hias pada taman rumah. Selain tanaman SSFW, 
terdapat juga tanaman hias hias Octopus agave pada taman 
depan pagar yang tidak termasuk SSFW, taman ini merupakan 
taman terdahulu yang dirubah dimensi ukurannya saja. Tanaman 
hias lainnya adalah tanaman hias merambat pada atap sebelah 
kiri. Atap sebelah kiri berbahan kayu, kayu yang digunakan bisa 
menggunakan potongan kayu bekas yang disusun sejajar seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 4.27. Gambar 4.29 juga 
menunjukkan fungsi lorong yang tidak memungkinkan lagi 
sebagai tempat parkir, karena letak SSFW pada bagian pinggir 
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dinding bangunan. Lorong tersebut dahulunya merupakan 
tempat parkir seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.28. 
Sebagai gantinya, tempat parkir terletak dibagian rumah yang 
dahulunya adalah ruang tamu, ditunjukkan pada Gambar 4.28. 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Lorong Rumah         
Setelah SSFW 

 Gambar 4.28 Lorong Rumah  
                       Sebelum SSFW 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.29 Tempat Parkir  
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Estetika bangunan rumah sebelum penggunaan SSFW 
dirasa kurang karena tingkat kebersihan yang kurang, penataan 
taman yang ala kadarnya dan tidak terawat, serta kurangnya 
cahaya yang masuk sehingga mengakibatkan rumah terkesan 
kumuh jika dilihat dari luar. Perubahan beberapa bagian rumah 
untuk meningkatkan estetika sebenarnya tidak harus 
menggunakan SSFW, akan tetapi mengingat bahwa semakin 
lama pencemaran terjadi semakin luas utamanya pada 
pencemaran domestik maka penggunaan SSFW dapat 
menekan atau meminimalkan pencemaran yang terjadi. 
Penggunaan SSFW juga dapat menjadi elemen penting pada 
nilai estetika suatu rumah, karena penilaian estetika lebih 
bersifat subyektif. Rumah akan lebih baik jika mempunyai nilai 
estetika dengan adanya taman didalamnya, namun akan lebih 
baik jika taman tersebut tidak sekedar taman, namun juga dapat 
berfungsi sebagai pengolah limbah.   
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 
1. Rancang bangun SSF-Wetland on-site mempunyai 

spesifikasi panjang 29,52 m, lebar 0,659 m, kedalaman bak 
0,3 m, sudut kemiringan 10, pipa jenis PVC 1¼ inchi dan 3 
inchi, beton jenis K-255 dengan ketebalan 0,1 m, tanaman 
yang dipakai adalah Cyperus alternifolius dan Cyperus 
papyrus dengan jarak 0,5 m antar tanamannya, pasir yang 
digunakan adalah pasir hitam dengan diameter 1 mm, 
kerikil yang digunakan adalah kerikil bangunan dengan 
diameter + 0,2-0,5 m. SSF-Wetland on-site  tidak 
memerlukan pengolahan primer terlebih dahulu karena 
rasio COD/BOD kurang dari 2,5. 

2. Debit air limbah tidak mempengaruhi laju penurunan BOD, 
COD, TSS dan waktu tinggal. Debit ratar-rata mempunyai 
persentase removal BOD, COD dan TSS berturut-turut 
sebesar 64%, 62% dan 19% dengan waktu detensi 1,58 
hari atau 38 jam. Debit maksimum mempunyai persentase 
removal BOD, COD dan TSS berturut-turut sebesar 58%, 
60% dan 32% dengan waktu detensi 1,58 hari atau 38 jam. 
SSFW dapat menurunkan BOD dan COD hingga 90% 
berdasarkan teori, namun karena usia tanaman pada 
percobaan masih kurang dewasa, akibatnya kinerja SSFW 
tidak optimal. Air kekuningan disebabkan kandungan zat 
besi.  

3. Desain final SSFW berupa empat bangunan inti terdiri dari 
bangunan penampung, SSFW 1, SSFW  2, SSFW 3 dan 
SSFW 4. Perubahan pada struktur rumah terletak pada 
pagar dan ruang tamu lantai satu yang didasarkan oleh 
unity, harmony dan interest agar tercipta estetika yang baik. 

 

5.1. .Saran  
1. Tanaman akan lebih baik jika dilakukan peroses adaptasi 

dan aklimatisasi yang lebih lama pada bak reaktor hingga 



83 
 

tanaman tersebut cukup dewasa dan mempunyai akar 
yang sudah merambat kuat.  

2. Air sebelum menjadi greywater harus dikaji atau dianalisa 
terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan didalamnya 
untuk menentukan teknologi pengolahan yang akan 
digunakan agar menghasilkan air yang benar-benar bersih.  

3. Penelitian serupa perlu dilakukan namun dengan jenis 
media pasir dan kerikil yang berbeda sebagai 
perbandingan dengan penelitian ini. 

4. Perlu dilakukan penelitian tersendiri untuk menentukan nilai 
estetika secara keseluruhan.   
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Lampiran 1. Perhitungan Desain SSFW dan Desain Prototype 
SSFW 

 
1. Debit Total Air Limbah (greywater) 

Q maksimum = 120 liter/orang/hari 
Q rata-rata       = Q maksimum ÷ 1,15 

= 120 ÷ 1,15 
= 104,3 liter/orang/hari 

Q maksimum total  = Q maksimum x Total penghuni (orang) 
 = 120 x 11 
 = 1320 liter/hari 
 = 1,32 m3/hari 
Q rata-rata total  = Q rata-rata x Total penghuni (orang) 
 = 104,3 x 11 
 = 1147,3 liter/hari 
 = 1,147 m3/hari 

2. Rasio COD/BOD 
Rasio COD/BOD = COD ÷ BOD 
  = 328 ÷ 218 
  = 1,5 
Rasio COD/BOD < 2,5, sehingga tidak diperlukan 
pengolahan primer. 

3. Nilai konstanta ketergantungan pada temperatur (KT) 
Temperatur air minimal 16 oC 
K20 untuk medium sand pada Tabel 3.1 adalah 1,84  
KT = K20 (1.1)(T-20), T dalam oC 
  = 1,84 (1,1)(16-20) 
 = 1,25 

4. Cross Sectional Area (Ac) 
Ks untuk medium sand pada Tabel 3.1 adalah 420 m3/m2.hari 
Q yang digunakan adalah Q maksimum total 

Slope atau kemiringan (S) adalah 1% 
Ac  = Q ÷ (ks x S) 
 = 1,32 m3/hari ÷ (420 x 0,01) 
 = 0,31 m2 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
 

5. Lebar Basin (W) 
Kedalaman bak 20 cm 
W = Ac ÷ d 
 = 0,31 ÷ 0,2   
 = 1,57 m 
Kedalaman bak 30 cm 
W = Ac ÷ d 
 = 0,31 ÷ 0,3   
 = 1,05 m 

6. Luas Permukaan Basin (As) 
Co (Inffluent BOD) adalah 328 mg/l 
Ce (Efluent BOD yang diinginkan) adalah 30 mg/l 
Porosity (α) untuk medium sand pada Tabel 3.1 adalah 0,42 
Untuk kedalaman basin 20 cm: 
As = [Q (In Co - In Ce)] ÷ (KT d α) 
 = [1,32 (ln 328 – ln 30)] ÷ (1,25 x 0,2 x 0,42) 

 = [1,32 (1,96)] ÷ 1,05 
 = 24,87 m2 

Untuk kedalaman basin 30 cm: 
As = [Q (In Co - In Ce)] ÷ (KT d α) 
 = [1,32 (ln 328 – ln 30)] ÷ (1,25 x 0,3 x 0,42) 

 = [1,32 (1,96)] ÷ 0,157 
 = 16,58 m2   
7. Panjang Basin (L) 

Untuk kedalaman basin 20 cm 
L  = As ÷ W 
 = 24,87 ÷ 1,57 
 = 15,82 m 
Untuk kedalaman basin 30 cm 
L  = As ÷ W 
 = 16,58 ÷ 1,05 
 = 15,82 m 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
 

8. Waktu Detensi (t) 
Untuk kedalaman basin 20 cm 
t  = (LWdn) ÷ Q 
 = (15,82 x 1,57 x 0,2 x 0,42) ÷ 1,32 
 = 1,58 hari 
 = 38 jam 
Untuk kedalaman basin 20 cm 
t  = (LWdn) ÷ Q 
 = (15,82 x 1,05 x 0,3 x 0,42) ÷ 1,32 
 = 1,58 hari 
 = 38 jam 
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Lampiran 2. Desain Prototype SSFW 
 
1. Debit Total Air Limbah (greywater) 

Q maksimum = 120 liter/orang/hari 
Q rata-rata       = Q maksimum ÷ 1,15 

= 120 ÷ 1,15 
= 104,3 liter/orang/hari 

Q maksimum total  = Q maksimum x Total penghuni (orang) 
 = 120 x 11 
 = 1320 liter/hari 
 = 1,32 m3/hari 
 = 0,055 m3/jam 

2. Nilai konstanta ketergantungan pada temperatur (KT) 
Temperatur air minimal 16 oC 
K20 untuk medium sand pada Tabel 3.1 adalah 1,84  
KT = K20 (1.1)(T-20), T dalam oC 
  = 1,84 (1,1)(16-20) 
 = 1,25 

3. Cross Sectional Area (Ac) 
Ks untuk medium sand pada Tabel 3.1 adalah 17,5 m3/m2.jam 
Q yang digunakan adalah Q maksimum total 

Slope atau kemiringan (S) adalah 1% 
Ac  = Q ÷ (ks x S) 
 = 0,055 ÷ (17,5 x 0,01) 
 = 0,31 m2 

4. Lebar Basin (W) 
W = Ac ÷ d 
 = 0,31 ÷ 0,2   
 = 1,57 m 

5. Luas Permukaan Basin (As) 
Co (Inffluent BOD) adalah 328 mg/l 
Ce (Efluent BOD yang diinginkan) adalah 30 mg/l 
Porosity (α) untuk medium sand pada Tabel 3.1 adalah 0,42 
As = [Q (In Co - In Ce)] ÷ (KT d α) 
 = [0,055 (ln 328 – ln 30)] ÷ (1,25 x 0,2 x 0,42) 

 = [0,55 (1,96)] ÷ 1,05 
 = 1,03 m2 
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Lampiran 2. (Lanjutan) 
 

6. Panjang Basin (L) 
L  = As ÷ W 
 = 1,03 ÷ 1,57 
 = 0,659 m 

7. Waktu Detensi (t) 
t  = (LWdn) ÷ Q 
 = (15,82 x 1,57 x 0,2 x 0,42) ÷ 1,32 
 = 1,58 hari 
 = 38 jam 
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Lampiran 3. Layout Desain Prototype SSFW  

 
 Desain 3D Prototype SSFW  
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 

Desain Bak Reaktor Tanpak Atas, Samping dan Belakang 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 

Desain Bak Reaktor 3D 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
 

Desain Bak Penampung Tanpak Atas dan Depan 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
Desain 3D Bak Penampung dan Tempat Dudukannya
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
Desain Bak Penampung Pompa Tanpak Atas, Samping, Depan dan 3D 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
Desain Pipa Distribusi Air Limbah Tanpak Atas, Samping, 

Depan dan 3D  
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
Desain Tempat Dudukan Bak Penampung Tanpak Atas, 

Samping, Depan dan 3D  
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
Desain Selang Tanpak Atas dan 3D  
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
Desain Pompa Air Tanpak Atas, Samping, Depan dan 3D  



103 
 

Lampiran 4. Dokumentasi Pembuatan Prototype 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proses Perakitan Kaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bak Reaktor Setelah Dirakit 
 
 
 

Alat Untuk Perakitan 
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Lampiran 5 Dokumentasi pengujian prototype SSFW 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debit Maksimum  Debit Rata-Rata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampel Limbah Pertama  Air Limbah Didistribusikan 
ke Bak Reaktor 

 
 
 
 
 
 

Bak Penampung Pompa  Pompa Air 
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Lampiran 5 (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bak Reaktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampel Kedua  Penyimpanan Sampel 



106 
 

Lampiran 6 Hasil Uji Kualitas Air Limbah 
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Scan Hasil Perhitungan COD dan BOD dan TSS Awal Air 
Limbah di Laboratorium KIMIA Falkultas MIPA Universitas 

Brawijaya 
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Lampiran 6 (Lanjutan) 

 

 Hasil Pengujian COD, BOD dan TSS Air Limbah Debit 
Maksimum di Laboratorium KIMIA Falkultas MIPA Universitas 

Brawijaya 
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Hasil Pengujian COD, BOD dan TSS Air Limbah Debit Rata-
Rata di Laboratorium KIMIA Falkultas MIPA Universitas 

Brawijaya 
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Scan Hasil Perhitungan COD, BOD dan TSS Air Limbah di 
Laboratorium KIMIA Falkultas MIPA Universitas Brawijaya 
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Lampiran 7 Dokumentasi Pertumbuhan Tanaman 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyperus cyperus  Hari 1  Cyperus cyperus  Hari 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyperus cyperus s  Hari 6  Cyperus cyperus Hari 8 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyperus cyperus Hari 10  Cyperus cyperus Hari 13 
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Lampiran 7. (Lanjutan) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyperus alternifolius Hari 1  Cyperus alternifolius Hari 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyperus alternifolius Hari 6  Cyperus alternifolius Hari 8 

 
 

 

 

 

 

 

Cyperus alternifolius Hari 10 Cyperus alternifolius Hari 13 
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Lampiran 8. Desain Akhir SSFW pada Unit Rumah 

 
SSFW Pada Unit Rumah Tanpak 3D
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

 
SSFW Pada Unit Rumah Tanpak Atas
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

  
Bangunan Penampung SSFW  
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

 
Bangunan SSFW 1 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

 
Bangunan SSFW 2 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

 
Bangunan SSFW 3 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

 
Bangunan SSFW 4 
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