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RINGKASAN 
 

Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) 
memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pengolahan 
akhir sampah baik yang akan didaur ulang sebagai kompos 
ataupun hanya ditimbun setelah disortir oleh pemulung. Proses 
dekomposisi akan mengubah sampah menjadi pupuk organik 
dan menimbulkan hasil samping yaitu leachate (air lindi). Lindi 
umumnya terdiri dari logam berat, senyawa organik dan 
anorganik seperti amonia, sulfat, dan logam kationik (Christsen 
et al., 2002 dalam Yalcuk et al., 2009). Lindi dapat mencemari air 
permukaan dan air bawah tanah karena pada umumnya 
mengandung nilai BOD 2.000-30.000 mg/L dan COD berkisar 
3.000-60.000 mg/L. Constructed Wetland merupakan salah satu 
alternatif pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan air 
penerima. Pengolahan limbah dengan Constructed Wetland 
memanfaatkan mikroorganisme dalam tanah dan tanaman dalam 
areal tersebut. Dalam sistem ini terjadi aktivitas pengolahan 
seperti sedimentasi, filtrasi, gas transfer, adsorbsi, pengolahan 
kimia dan pegolahan biologis karena aktivitas mikrorganisme 
dalam tanah dan aktivitas tanaman untuk proses fotosintesis, 
pengoksida dan plant uptake (Metcalf & Eddy, 1990). Konsorsium 
bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang mampu 
melaksanakan proses metabolisme benda-benda organik 
sehingga merupakan bagian yang terpenting dalam rantai 
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makanan dan pengolahan air limbah. Dilakukan penelitian 
pengaruh konsentrasi penambahan konsorsium bakteri dengan 
variasi penambahan 0 ml, 5 ml dan 10 ml pada proses 
pengolahan air lindi dengan metode constructed wetland 
menggunkan vegetasi Cyperus capyrus dengan mengambil 
parameter BOD, COD dan N-total. Didapatkan hasil parameter 
BOD berhasil diturunkan dengan efisiensi penyisihan 25,57%, 
COD dengan efisiensi penyisihan 29,02% dan Nitrogen dengan 
efisiensi penyisihan 95,90%. 
 
Kata kunci : Air Lindi, Constructed Wetland, Cyperus papyrus 
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NOVI HANIFAH. 155100907111007. Effect of Addition of 
Bacterial Consortium Concentration In Leachate Water 
Treatment Process with Constructed Wetland Method Using 
Cyperus papyrus Vegetation. Pembimbing: Dr. Eng. Evi 
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SUMMARY 
 

The existence of a final waste processing site has a very 
important function that is as the final processing of waste, both of 
which will be recycled as compost or only stockpiled after being 
sorted by scavengers. The decomposition process will convert 
waste into organic fertilizer and produce a by-product, namely 
leachate. Generally, leachate consists of heavy metals, organic 
and inorganic compounds such as ammonia, sulfate and cationic 
metals (Christsen et al., 2002 dalam Yalcuk et al., 2009). 
Leachate can contaminate surface water and underground water 
because it generally contains BOD with values around 2.000-
30.000 mg/L and COD with values around 3.000-60.000 mg/L. 
Constructed wetland is an alternative of wastewater treatment 
before being discharged into the receiving water body. 
Constructed Wetland as wastewater treatment utilizes 
microorganisms in soil and plants in the area. In this system 
processing activities occur such as sedimentation, filtration, gas 
transfer, adsorption, chemical processing and biological 
processing because of the activity of microorganisms in the soil 
and plant activities for photosynthesis, oxidation and plant uptake 
(Metcalf & Eddy, 1990). Consortium bacteria are a group of 
microorganisms that are capable of carrying out the metabolic 
processes of organic matter so that they are the most important 
part of the food chain and wastewater treatment. The study of the 
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effect of the concentration of addition of a bacterial consortium 
with variations in the addition of 0 ml, 5 ml and 10 ml in the 
process of leachate treatment using constructed wetland using 
Cyperus capyrus vegetation by taking BOD, COD and N-total 
parameters. The results were obtained, the BOD parameter was 
successfully reduced by the removal efficiency of 25.57%, COD 
with the removal efficiency of 29.02% and Nitrogen with the 
removal efficiency of 95.90%. 
 
 
Key words : Constructed Wetland, Cyperus papyrus, 
Leachate 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  
Keberadaan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) 

memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pengolahan 
akhir sampah baik yang akan didaur ulang sebagai kompos 
ataupun hanya ditimbun setelah disortir oleh pemulung. Jumlah 
sampah di TPAS yang sangat besar akan menyebabkan proses 
dekomposisi alamiah berlangsung secara besar-besaran pula. 
Proses dekomposisi tersebut akan mengubah sampah menjadi 
pupuk organik dan menimbulkan hasil samping yaitu leachate (air 
lindi).  

Lindi umumnya terdiri dari logam berat, senyawa organik dan 
anorganik seperti amonia, sulfat, dan logam kationik (Christnsen 
et al., 2002 dalam Yalcuk et al., 2009). Lindi dapat mencemari air 
permukaan dan air bawah tanah karena pada umumnya 
mengandung nilai BOD 2.000-30.000 mg/L dan COD berkisar 
3.000-60.000 mg/L. Lindi dengan karakteristik ini tidak dapat 
langsung dibuang ke badan air karena akan mencemari air. 
Pengolahan utama yang telah diterapkan untuk penanganan lindi 
antara lain aerated lagoon, activated sludge, thrickling filter dan 
lain-lain (Renou et al., 2008 dalam Syarifah 2010). Pengolahan 
ini memerlukan biaya konstruksi dan operasional yang cukup 
tinggi. Selain itu, effluent yang dikeluarkan dari pengolahan 
utama kebanyakan belum memenuhi baku mutu karena kadar 
pencemar initial lindi yang cukup besar. Dengan demikian 
dibutuhkan pengolahan lanjutan untuk mengolah effluent lindi ini.  

Constructed Wetland merupakan salah satu alternatif 
pengolahan air buangan sebelum dibuang kebadan air penerima. 
Pengolahan limbah dengan Constructed Wetland memanfaatkan 
mikroorganisme dalam tanah dan tanaman dalam areal tersebut. 
Dalam sistem ini terjadi aktivitas pengolahan seperti sedimentasi, 
filtrasi, gas transfer, adsorbsi, pengolahan kimia dan pegolahan 
biologis karena aktivitas mikrorganisme dalam tanah dan 
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aktivitas tanaman untuk proses fotosintesis, pengoksida dan plan 
uptake (Metcalf & Eddy, 1990).  

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang mampu 
melaksanakan proses metabolisme benda-benda organik 
sehingga merupakan bagian yang terpenting dalam rantai 
makanan dan pengolahan air limbah. Bakteri akan mensintesis 
unsur-unsur organik yang terlarut dalam air tetapi tidak semua 
unsur organik dapat digunakan oleh bakteri, oleh sebab itu 
partikel-partikel organik berukuran lebih besar disintesa oleh 
protozoa. Sangat beragamnya jenis bakteri dan mikroba lainnya 
disebabkan oleh perkembangan secara alami jenis mikroba dari 
air limbah, udara dan partikel-partikel lumpur. Bakteri dan 
mikroba tersebut akan teraklimatisasi terhadap cairan limbah dan 
memudahkan proses penghilangan bahan cemaran (Carawan 
1979 dalam Megasari et al., 2012).   

Oleh karena itu, dilakukan penelitian pengaruh konsentrasi 
penambahan konsorsium bakteri pada proses pengolahan air 
lindi dengan metode constructed wetland menggunakan vegetasi 
Cyperus papyrus. Pengembangan serta penerapan teknologi 
tersebut untuk meningkatkan kualitas air limbah dalam hal ini 
adalah air lindi. Sehingga pengolahan air lindi tidak hanya 
terbatas pada kolam stabilisasi biasa namun juga memiliki nilai 
estetika dengan pengaplikasian yang relatif lebih mudah.  

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kualitas air lindi setelah diolah dengan metode 

constructed wetland ? 
2. Bagaimana pengaruh penambahan konsorsium bakteri pada 

proses pengolahan air lindi dengan metode constructed 
wetland ? 
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3. Bagaimana pengaruh konsentrasi penambahan konsorsium 
bakteri pada proses pengolahan air lindi dengan metode 
constructed wetland ? 

 
1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengkaji kualitas air lindi setelah diolah dengan metode 

constructed wetland. 
2. Mengkaji pengaruh penambahan konsorsium bakteri pada 

proses pengolahan air lindi dengan metode constructed 
wetland. 

3. Mengkaji pengaruh konsentrasi penambahan konsorsium 
bakteri pada proses pengolahan air lindi dengan metode 
constructed wetland. 

 
1.4 Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi Penulis  

a. Dari hasil yang dikaji penulis dapat mengetahui kualitas 
air lindi dengan pengolahan pada constructed wetland 
menggunakan tanaman Cyperus papyrus. 

b. Menambah pengetahuan, wawasan, dapat 
mengaplikasikan, dan mensosialisasikan ilmu yang 
didapatkan selama masa perkuliahan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk 
penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan pengolahan air lindi dengan construted wetland dan 
terkait penambahan bakteri eksogen dalam pengolahan 
limbah cair, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik 
dari penelitian – penelitian sebelumnya.  
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3. Bagi Masyarakat 
Memberikan informasi mengenai teknologi terkait 
pengolahan limbah yang ramah lingkungan, mudah dalam 
persiapan, pembuatan maupun pemeliharaan nya. 

 
1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan masalah dibutuhkan agar 
pembahasan penelitian ini terarah dengan benar dan fokus. 
Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai 
berikut : 
1. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium. 
2. Penelitian ini terbatas pada parameter BOD, COD dan 

Nitrogen Total. 
3. Rancangan sistem merupakan rancangan fungsional. 
4. Tidak membahas aspek ekonomis. 

 
1.6 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait 

Penelitian terkait tentang pengolahan limbah cair dengan 
metode constructed wetland serta pengolahan limbah cair 
dengan penambahan mikroorganisme serta perbandingannya 
dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dapat 
dilihat pada Tabel 1.1. 
 
Tabel 1.1 Penelitian Terkait 

Sumber dan 
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil 

Sembiring dan 
Muntalif (2011) 
dengan judul 

penelitian 
Optimasi 
Efisiensi 

Pengolahan Lindi 
dengan 

• Limbah yang di 
gunakan : air lindi 

• Tanaman : 
Cyperus papyrus 
dan Canna sp. 

• Menggunakan 
constructed 

Tanaman Cyperus 
papyrus 
memberikan 
efisiensi paling 
tinggi untuk 
penyisihan COD, 
BOD dan total 
phospat 
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Sumber dan 
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil 

Menggunakan 
Construted 

Wetland 

wetland tipe sub-
surface flow 
(SSF) 

• Variabel 
penelitian : waktu 
tinggal memiliki 
dua variasi yaitu 
2 hari dan 4 hari. 
Jenis vegetasi 
memiliki 2 variasi 
yaitu seperti yang 
telah disebutkan 
diatas. Beban 
pengolahan 
divariasi dengan 
COD 1000 mg/l 
dan 1500 mg/l. 

• Media tanam : 
ijuk, kerikil dan 
tanah subur 

• Parameter : 
COD, BOD, NTK, 
total phospat dan 
TSS 

padawaktu 
detensi 2 dan 4 
hari. Penyisihan 
optimum 
parameter COD 
dan BOD terjadi 
pada reaktor 
tanaman Cyperus 
papyrus beban 
COD 1000 mg/l 
dengan efisiensi 
94,80% dan 
94,72% (2hari) 
untuk TSS yaitu 
97,47% (4 hari). 
Penyisihan NTK 
optimum terjadi 
pada reaktor 
Cyperus papyrus 
beban COD 1000 
mg/l dengan 
efisiensi 96,36% 
(2 hari) dan pada 
beban COD 1500 
mg/l dengan 
efisiensi 92,15% 
(4 hari). 

Qomariyah et al., 
(2017) dengan 
judul penelitian 
Lahan Basah 

Buatan sebagai 

• Limbah yang 
digunakan : 
greywater 

 
 

Lahan Basah 
Buatan atau 
Constructed 
Wetland (CWs) 
dengan media 
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Sumber dan 
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil 

Pengolah Limbah 
Cair dan 

Penyedia Air 
Non-Konsumsi 

• Tanaman : 
Cyperus papyrus 

• Menggunakan 
constructed 
wetland tipe 
horizontal sub-
surface flow 

• Media tanam : 
pasir dan kerikil 

• Variasi penelitian 
hanya pada 
sumber limbah 
nya. Terdapat 3 
sumber 
greywater yaitu 
pada Perumahan 
Fajar Indah, 
Perumahan 
Nilagraha dan 
Rumah tunggal di 
Manahan, 
Surakarta.  

• Parameter : 
Temperatur, 
TSS, pH, minyak 
dan lemak, BOD, 
COD, dan 
deterjen.  

filter pasir dan 
kerikil serta 
tanaman air jenis 
Cyperus papyrus 
mampu mengolah 
limbah greywater 
rumah tangga 
(parameter TSS, 
pH, BOD, COD, 
Minyak & Lemak, 
dan Deterjen) 
dengan 
prosentase 
penyisihan 
berkisar antara 
95,47%–99,89%. 
Besaran 
konsentrasi 
polutan di outlet, 
yang merupakan 
hasil pengolahan 
greywater, 
memenuhi standar 
baku mutu 
Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup 
no. 4 tahun 2014, 
dan Peraturan 
Pemerintah no. 82 
tahun 2001 kelas 
IV sebagai air 
untuk mengairi 
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Sumber dan 
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil 

tanaman dan atau 
peruntukan lain 
yang 
mensyaratkan 
mutu air yang 
sama dengan 
kegunaan tersebut 
seperti untuk 
bersih- bersih di 
outdoor dan atau 
untuk 
penggelontoran 
toilet.  
 

Bavana et al., 
(2015) dengan 
judul penelitian 
Pemanfaatan 

Effective 
Microorganism 4 

(EM4) dalam 
Penurunan Kadar 

Biochemical 
Oxygen Demand 
(BOD) pada Air 

Lindi TPA 
Talumelito 
Kabupaten 
Gorontalo 

• Limbah yang 
digunakan : air 
lindi 

• Variable 
penelitian : 
penambahan 
EM4 dengan 
dosis 7 ml/L 
(bebas) dan 
penurunan kadar 
BOD (terikat) 

• Pengolahan 
limbah dilakukan 
dengan 
menambahkan 
bakteri pada bak 
penampung air 

Terdapat 
penurunan kadar 
BOD setelah 
penambahan EM4 
pada bak lindi 
fakultatif dan 
aerasi, persentase 
penurunan pada 
bak fakultatif yaitu 
1,19 % , bak 
aerasi 7,16 %, 
sedangkan pada 
bak aerasi - 8,46 
%. Pada bak 
maturase 
menunjukkan 
kenaikan karena 
adanya faktor 
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Sumber dan 
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil 

lindi. Terdapat 3 
bak air lindi yaitu 
lindi bak 
fakultatif, lindi 
bak aerasi dan 
lindi bak 
maturase. 

• Parameter : BOD 

waktu pengiriman 
sampel dan 
adanya faktor 
Intermediate 
Oxygen Demand 
yaitu ikut 
terhitungya 
oksigen yang 
dikonsumsi oleh 
bahan-bahan 
organic atau 
bahan-bahan 
tereduksi lainnya. 

 

Restuhadi et al., 
(2017) dengan 
judul penelitian 
Pemanfaatan 

Simbiosis 
Mikroalga 

Chlorella sp. Dan 
Starbact untuk 
Menurunkan 

Kadar Polutan 
Limbah Cair 

Sagu 

• Limbah yang 
digunakan : 
limbah cair sagu  

• Variabel 
penelitian : 
penambahan 
Starbact yang di 
variasi yaitu 2,5 
ml, 5 ml, 7,5 ml 
dan 10 ml. 
Mikroalga 
Chlorella sp. dan 
limbah cair sagu 
dibuat tetap 

• Pengolahan 
limbah dilakukan 
didalam toples 

Variasi 
penambahan 
bahan 
pendegradasi 
Starbact 
memberikan 
pengaruh nyata 
(P<0,0 5) 
terhadap nilai 
BOD, COD, DO, 
TSS, Nitrat, Fosfat 
dan pH dalam 
menurunkan 
pencemaran 
limbah cair sagu. 
Perlakuan terpilih 
dengan variasi 
penambahan 
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Sumber dan 
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil 

plastik ukuran 2 
liter dengan di 
aerasi di berikan 
mikroalga serta 
tambahan 
mikroorganisme 
dari Starbact 

• Parameter : BOD, 
COD, nitrat, 
fosfat dan TSS 

Starbact sebanyak 
10 ml. Persentasi 
penurunan nilai 
COD 88,04%, 
BOD 85,27%, TSS 
71,67%, Fosfat 
48,21%, nitrat 
71,06% dan 
kenaikan nilai pH 
sebesar 65,91%, 
DO sebesar 3 kali 
lipat. 
 

Judul penelitian 
yang akan 

dilakukan penulis 
: Pengaruh 

Penambahan 
Konsentrasi 
Konsorsium 
bakteri pada 

Proses 
Pengolahan Air 
Lindi dengan 

Metode 
Constructed 

Wetland 
menggunakan 

Vegetasi Cyperus 
papyrus 

• Limbah yang 
digunakan : air 
lindi 

• Variable 
penelitian : 
penambahan 
Starbact 
(konsorsium 
bakteri) 0 ml, 5 ml 
dan 10 ml; HRT 2 
hari dan 4 hari 

• Pengolahan 
limbah dilakukan 
dengan metode 
constructed 
wetland dengan 
tipe vertical sub-
surface dengan 

Hipotesis : 
• Kualitas limbah 

mengalami 
peningkatan 
(kadar BOD, 
COD dan 
Nitrogen total 
menurun) 
setelah 
dilakukan 
pengolahan 
dengan metode 
constructed 
wetland 

• Kulitas limbah 
akan lebih baik 
(kadar BOD, 
COD dan 
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Sumber dan 
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil 

system batch 
sehingga tidak 
ada aliran. Media 
yang digunakan 
adalah pasir dan 
gravel dengan 
bagian inlet dan 
outlet aliran diisi 
gravel dengan 
ketinggian 
masing-masing 5 
cm dengan 
bagian 
tengahnya diisi 
pasir dengan 
ketinggian 10 cm.  

• Parameter yang 
diuji adalah BOD, 
COD dan 
Nitrogen total. 

nitrogen total 
menurun)  jika 
pada proses 
pengolahan 
diberi 
tambahan 
konsorsium 
bakteri 
(Starbact). 

• Semakin 
banyak 
konsentrasi 
konsorsium 
bakteri yang 
ditambahkan 
(Starbact) 
kualitas limbah 
akan semakin 
baik (kadar 
BOD, COD dan 
nitrogen total 
menurun). 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Constructed Wetland  
Menurut Abdulgani et al., (2013), bahwa suatu lahan dapat 

dikatakan sebagai Wetlands adalah lahan yang dapat memenuhi 
salah satu atau lebih dari tiga kondisi, yaitu (i) Area yang 
tergenangi air yang dapat mendukung kehidupan tumbuhan air 
sejenis hidrofita paling tidak secara periodik, (ii) Lahan yang 
berada dalam keadaan yang cukup basah untuk periode yang 
cukup panjang sehingga menimbulkan keadaan anaerob dan (iii) 
Lahan yang terdiri dari media bukan tanah, seperti pasir, kerikil 
dan batu yang jenuh dengan air atau ditutupi genangan air yang 
dangkal baik permanen maupun dalam beberapa waktu tertentu. 
Lahan basah buatan (Constructed Wetland) yang dikembangkan 
pada saat ini adalah sistem aliran permukaan (Free Water 
Surface Flow Constructed Wetland) dan sistem aliran bawah 
permukaan (Sub-Surface Flow Constructed Wetland) atau sering 
dikenal dengan sistem SSF-Wetlands.  

Selain itu, menurut Fibrian et al., (2014), Keuntungan dari 
penggunaan lahan basah buatan untuk mengolah air limbah 
adalah sebagai berikut:  

1. Pembuatannya membutuhkan biaya yang lebih murah 
dibanding dengan sistem pengolahan yang lain  

2. Pemanfaatan proses alami  
3. Konstruksinya sederhana (dapat dibangun dengan 

menggunakan bahan-bahan lokal)  
4. Sistem pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah  
5. Efisiensi biayanya efektif (biaya pembuatan dan operasi 

murah)  
6. Prosesnya stabil  

 
2.1.1 Free Water Surface Flow System (FWS) 

Free Water Surface System berisi tanah sebagai tempat 
hidup tanaman yang hidup pada air tergenang (emerge plant) 
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dengan kedalaman 0,1-0,6 m (Metcalf & Eddy, 1993). Pada 
sistem ini limbah cair melewati permukaan tanah. Pengolahan 
limbah terjadi ketika air limbah melewati akar tanaman, kemudian 
air limbah akan diserap oleh akar tanaman dengan bantuan 
bakteri (Abdulgani et al., 2013). 
 
2.1.2 Sub-Surface Flow System (SFS) 

SFS wetland adalah lahan basah yang dibangun menyerupai 
parit dan bed didasari dengan lapisan kedap air dari tanah liat 
atau liner sintetik. Bed berisi media yang akan mendukung 
pertumbuhan vegetasi. Sistem ini dibangun dengan sedikit 
kemiringan (1-3 persen) antara inlet dan outlet. Seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 2.1. Effluent primer disalurkan ke 
ujung sistem di mana ia mengalir ke saluran transversal yang diisi 
dengan pecahan batu/kerikil. Sebagai alternatif, saluran inlet 
dapat berupa pipa berlubang atau berpagar. Dari sana air limbah 
mengalir secara horizontal melalui rhizosfer tanaman lahan 
basah. Selama perjalanan air limbah melalui rhizosfer, air limbah 
diperlakukan dengan filtrasi, penyerapan dan proses 
pengendapan di dalam tanah dan dengan degradasi mikrobiologi 
(Crites et al., 1998). 

 

 
Gambar 2.1 Sub-Surface Flow System 

Sumber: (Crites et al., 1998) 
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Sedangkan menurut Abdulgani et al., (2013),  Sub-surface 
Flow System (SSF) merupakan rawa buatan dengan aliran di 
bawah permukaan tanah. Air limbah mengalir melalui tanaman 
yang ditanam pada media yang berpori. Pada sistem ini 
menggunakan media seperti pasir dan kerikil dengan diameter 
bervariasi antara 3-32 mm dan untuk zona inlet dan outlet 
biasanya digunakan diameter kerikil yang lebih besar untuk 
mencegah terjadinya penyumbatan. Jika ditinjau dari aliran 
airnya, maka rawa buatan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe 
Horizontal Subsurface Flow (HSSF) dan Vertical Flow (VF). 
Perbedaan kedua tipe aliran ini terletak pada arah aliran dan 
lubang inlet. Pada Constructed wetland dengan sistem aliran 
horizontal bawah permukaan merupakan wetland dengan media 
kerikil besar dan saluran berisi pasir yang ditanami dengan 
tanaman air. Permukaan air sistem ini dijaga pada kedalaman 5 
sampai 15 cm di bawah permukaan untuk memastikan aliran di 
bawah permukaan. Sedangkan pada Constructed wetland aliran 
vertikal, inlet ditempatkan di bagian atas, air limbah dituangkan 
pada permukaan wetland dengan sistem dosing. Dosing ini 
dilakukan secara intermiten (sekitar empat sampai 10 kali sehari). 
Air mengalir secara vertikal melalui matriks filter.  

 
2.2 Constructed Wetland sebagai Kolam Stabilisasi Limbah 

Menurut Puspita et al., (2005) dalam Khoirunnisa (2017) 
kolam stabilisasi limbah adalah kolam yang digunakan untuk 
memperbaiki kualitas air limbah. Kolam ini mengandalkan 
proses-proses alamiah untuk mengolah air limbah; yaitu dengan 
memanfaatkan keberadaan bakteri, alga, dan zooplankton untuk 
mereduksi bahan pencemar organik yang terkandung dalam air 
limbah. Selain mereduksi kandungan bahan organik, kolam 
stabilisasi limbah juga mampu mengurangi kandungan berbagai 
jenis mikroorganisme penyebab penyakit (microorganism 
causing disease). Kolam stabilisasi limbah (dan juga laguna 
limbah) pada dasarnya berfungsi untuk memperbaiki kualitas air 



 14 

limbah agar mutu hasil olahannya memenuhi baku mutu yang 
telah ditetapkan dan tidak mencemari badan air penerima. Kolam 
stabilisasi limbah sampai saat ini diyakini sebagai cara paling 
ekonomis untuk mengolah air limbah. Kolam stabilisasi limbah ini 
sangat cocok diterapkan pada negara berkembang (terutama 
daerah tropis yang iklimnya hangat), karena pengoperasian 
kolam ini tidak membutuhkan biaya investasi dan biaya 
pengoperasian yang tinggi, serta tidak memerlukan tenaga 
operator khusus untuk mengoperasikannya. Selain itu 
ketersediaan tanah yang relatif luas dan harga tanah yang tidak 
terlalu mahal di negara-negara berkembang (dibandingkan 
dengan harga instalasi pengolahan limbah modern) juga 
menyebabkan kolam ini cocok dikembangkan di negara 
berkembang. 

Proses pengolahan air lindi pada reaktor, yang dapat 
mengurangi bahan pencemar yang terkandung dalam air lindi 
terjadi dengan berbagai macam proses. Menurut Kadleck dan 
Knight (1996) Constructed wetland merupakan sistem 
pengolahan limbah cair yang menirukan proses alam dalam 
memperbaiki kualitas air dengan menyisihkan polutan yang 
terkandung di dalam air limbah melalui proses fisik (penyaringan 
dan sedimentasi), proses biologi (pertumbuhan mikroba dan 
tanaman air), dan proses mekanik. Beberapa parameter polutan 
dan proses penyisihannya di dalam CWs disajikan pada Tabel 
2.1 
 
Tabel 2.1 Polutan dan Proses Penyisihannya 

Polutan Proses Penyisihan 

Suspended solid (TSS) • Filtrasi, dekomposisi oleh bakteri 
sepanjang masa retensi 

Material organic (diukur 
sebagai COD/BOD) 

• Penyisihan material organic oleh 
proses sedimentasi atau filtrasi 
kemudian menjadi BOD terlarut 
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Polutan Proses Penyisihan 
 
 

• Organik terlarut terperangkap 
pada biofilm dan disisihkan 
melalui proses degradasi dengan 
adanya bakteri (biofilm di akara-
akar tanaman, batang, dan 
partikel pasir, dll) 

Nitrogen  
• Nitrifikasi dan denitrifikasi pada 

biofilm, dan diserap oleh tanaman 
(pengaruhnya terbatas) 

Phosporus 
• Retensi/adsorpsi di tanah dan 

penyisiran tanaman (pengaruhnya 
terbatas) 

Pathogen 
• Filtrasi, adsorpsi, dimakan oleh 

protozoa, mati dalam masa 
retensi, degradasi oleh ultra violet 

Logam Berat • Sedimentasi dan adsorpsi 
Kontaminan Organik 
Lain 

• Adsorpsi oleh biofilm, dekomposisi 
dalam masa retensi 

Sumber : Hoffman et al., 2011 
 
2.3 Baku Mutu Air Lindi 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur 
mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagai salah satu 
instrumen pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. 
Baku mutu lingkungan ini menjadi upaya preventif untuk 
pengendalian lingkungan hidup (Firmansyah et al., 2014). Baku 
mutu yang telah ditetapkan terkait air limbah Tempat Pengolahan 
Akhir (TPA) atau yang biasanya disebut lindi, tercantum pada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat 
Pemrosesan Akhir Sampah yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Baku Mutu Lindi PERMEN LH No. 59 Tahun 2016 
Parameter Kadar Paling Tinggi 

Nilai Satuan 
pH 6 – 9 -  
BOD 150 mg/L 
COD 300 mg/L 
TSS 100 mg/L 
N Total  60 mg/L 
Merkuri 0,005 mg/L 
Kadmium 0,1 mg/L 

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 59 Tahun 2016 
tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat 
Pemrosesan Akhir Sampah 
 
2.4 Cyperus papyrus 

Cyperus papyrus merupakan tanaman yang muncul pada 
genangan air yang ditemukan terutama di timur dan tengah lahan 
basah afrika di tepi danau dan lembah rawa. Tumbuh di 
monokultur virtual yang dapat membentuk kanopi vegetasi padat. 
Fitur struktural utama seperti yang dijelaskan oleh Gaudet (1997) 
dalam Okurut (2000), (a) umbel, yang terdiri dari bracteoles halus 
yang membedah, menjadi sebuah bunga dan itu adalah organ 
fotosintesis utama tanaman; (b) batang yang memiliki proporsi 
besar dari aerenchyma spons di dalam dan, untuk sebagian kecil, 
itu mampu fotosintesis; (c) rimpang dan akar yang bersama-
sama membentuk tatakan seperti struktur yang menjadi dasar 
pengembangan rawa. di rawa alami perakaran yang membentuk 
tatakan diperkirakan berkontribusi hingga 30-52% dari total 
biomassa. Cyperus papyrus tumbuh baik sebagai macrophyte 
berakar dan berkembang hanya di lingkungan air tawar dengan 
rezim hidrologi stabil (dibanjiri secara permanen) (Okurut, 2000). 
Untuk klasifikasi ilmiah dari tanaman Cyperus papyrus dapat 
dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Klasifikasi tanaman Cyperus papyrus 
Klasifikasi Nama Ilmiah 
Kingdom Plantae – tumbuhan 
Subkingdom Tracheobionta – tumbuhan berpembuluh 
Superdivision Spermatophyta – tumbuhan berbiji 
Division Magnoliophyta – tumbuhan berbunga 
Class Liliopsida – monokotiledon 
Subclass Commelinidae 
Order Cyperales 
Family Cyperaceae - 
Genus Cyperus L. 
Species Cyperus papyrus L. 

Sumber: (US Departemen of Agriculture, 2018) 
 

 
Gambar 2.2 Cyperus papyrus 

Sumber : (US Departemen of Agriculture, 2018) 
 

2.5 Starbact sebagai Konsorsium bakteri 
Starbact merupakan suatu kultur dari mikroorganisme yang 

hidup secara alami untuk meningkatkan kualitas air yang 
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tercemar.  Kandungan dalam Starbact yaitu beberapa 
mikroorganisme dekomposer seperti Lactobacillus sp., 
Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp., Aerobacter sp. dan 
Saccharomycces. Mirkoorganisme yang terkandung di dalam 
Starbact memiliki peran masing - masing dalam mengurai 
senyawa yang terkandung di dalam limbah organik (Restuhadi et 
al., 2017).  
 
2.5.1 Lactobacillus sp. 

Lactobacillus sp. merupakan salah satu Bakteri Asam Laktat 
(BAL). Bakteri asam laktat merupakan bakteri Gram positif, tidak 
membentuk spora, katalase negative, tahan terhadap kondisi 
asam, dan bersifat fakultatif anaerob. Sebagian besar BAL, 
kecuali beberapa spesies tertentu, merupakan bakteri 
nonpatogen dan termasuk dalam kelompok bakteri yang memiliki 
status sebagai Generally Recognized as Safe (GRAS). 
(Kleerebezem dan Hugenholtz, 2003 dalam Widodo et al., 2018). 
Secara umum, BAL merupakan bakteri mesofilik dengan 
beberapa strain bersifat termofilik dan mampu tumbuh pada suhu 
5-45°C. BAL mampu tumbuh pada pH 3,8 dan bersifat proteolitik 
dengan kebutuhan asam amino yang sangat spesifik (Forsythe, 
2000 dalam Widodo et al., 2018). BAL telah banyak digunakan 
sebagai kultur starter dalam industri fermentasi pangan. 
Konstribusi utama BAL pada proses fermentasi adalah 
kemampuan produksi asam laktat dari sumber karbon yang 
tersedia dan menyebabkan pengasaman cepat pada bahan 
pangan, yang merupakan salah satu metode pengawetan produk 
pangan (Hugonholtz et al., 2002 dalam Widodo et al., 2018). 
Berdasarkan produk akhir metabolism, BAL dapat dibagi menjadi 
dua kategori, yaitu homofermentative dan heterofermentative. 
BAL disebut homofermentative apabila mampu menghasilkan 
asam laktat sebagai produk akhir utama, sedangkan 
heterofermentatif menghasilkan asam asetat, etanol, dan CO2 
selain asam laktat (dapat dilihat pada Gambar 2.3) (Shah, 2000 
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dalam Widodo et al., 2018). Lactobacillus sp. termasuk kedalam 
heterofermentatif (Forsythe, 2000 dalam Widodo et al., 2018). 

 
 

Gambar 2.3 Fermentasi glukosa oleh BAL homofermentatif dan 
heterofermentatif 

Sumber : (Forsythe, 2000 dalam Widodo et al., 2018) 
 

2.5.2 Nitrosomonas sp. 
Bakteri Nitrosomonas sp. merupakan bakteri yang 

berperan dalam proses oksidasi amonia menjadi nitrit dalam 
siklus nitrogen. Secara morfologis bakteri ini berbentuk batang 
pendek, memiliki bentuk sel elips, motil dan non motil , terdapat 
dalam bentuk konsorsium, berpasangan sebagai rantai pendek 
maupun sendiri. Bakteri ini adalah bakteri Gram negatif dan 
memiliki sitomembran. Sel tumbuh bebas pada medium dan 
membentuk matriks tipis. Bakteri ini dapat tumbuhoptimum pada 
suhu 5 - 30°C dan pH optimum 5,8 - 8,5 serta hidup pada habitat 
air laut, air tawar dan tanah (Holt et al., 1994 dalam Hairiah dan 
Handayanto, 2007).  

Bakteri yang tergolong ke dalam genus Nitrosomonas sp. 
adalah Nitrosomonas aestuarii, Nitrosomonas communis, 
Nitrosomonas europaea, Nitrosomonas eutropha, Nitrosomonas 
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halophila, Nitrosomonas marina, Nitrosomonas nitrosa, 
Nitrosomonas oligotropha dan Nitrosomonas ureae . Selain dari 
genus Nitrosomonas sp., bakteri pengoksidasi amonium yang 
lain berasal dari genus Nitrosococcus (Nitrosococcus briensis , 
Nitrosococcus oceani), genus Nitrosospira (Nitrosospira briensis 
, Nitrosospira multiformis , Nitrosospira tenuis), genus 
Nitrosolobus (Nitrosolobus multiformis) dan genus Nitrosovibrio 
(Nitrosovibrio tenius) (Magdalena, 2009 dalam Ramadhani, 
2015).  

Meunurut (Holt et al., 1994 dalam Ramadhani, 2015) 
secara taksonomi Nitrosomonas dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut :  

Phylum  : Proteobacteria  
Class  : Betaproteobacteria  
Order  : Nitrosomonadales  
Family : Nitrosomonadaceae  
Genus  : Nitrosomonas  

 
2.5.3 Nitrobacter sp. 

Bakteri Nitrobacter sp. berperan dalam siklus nitrogen 
dengan mengoksidasi nitrit yang merupakan hasil dari oksidasi 
bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit. Nitrobacter menggunakan 
energi oksidasi dari ion nitrit menjadi nitrat. Habitat Nitrobacter 
berada dalam tanah, air tawar, laut, payau, lumpur dan batuan 
berpori - pori. Berbentuk batang, elipsoidal dan spiral. Gram 
negatif, sel motil dan non motil serta kemoautotrof. Sel motil 
memiliki falgel polar atau lateral. Nitrobacter membutuhkan pH 
yang optimum untuk pertumbuhannya antara 5,8 – 8,5 dan 7,3 – 
7,5 (Holt et al., 1994 dalam Ramadhani, 2015). 

Genus Nitrobacter ini terdiri atas Nitrobacter alakticus, 
Nitrobacter hamburgensis, Nitrobacter vulgaris dan Nitrobacter 
winogradsky. Selain genus Nitrobacter, genus lain yang mampu 
mengoksidasi nitrit adalah genus Nitrococcus (Nitrococcus 
mobilis merupakan satu - satunya spesies yang termasuk 
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Nitrococcus yang dijumpai hanya di perairan laut) genus 
Nitrospina (Nitrospina gracilis) dan Nitrospira (Magdalena, 2009 
dalam Ramadhani, 2105).  

Menurut (Holt et al., 1994 dalam Ramadhani, 2015) secara 
taksonomi Nitrobacter diklasifikasikan sebagai berikut :  

Phyum  : Proteobacteria  
Class  : Alphaproteobacteria  
Order  : Rhizobiales  
Family  : Bradyhizobiaceae  
Genus  : Nitrobacter  
 

2.5.4 Aerobacter sp. 
Banyak spesies bakteri seperti pada genera 

Gluconacetobacter, Agrobacterium, Aerobacter, Azotobacter, 
Rhizobium, Sarcina, Salmonella, Enterobacter, Escherichia dan 
beberapa spesies cyanobacteria cenderung menghasilkan 
selulosa ekstraseluler. Selulosa adalah biopolymer alam yang 
paling melimpah di bumi, disintesis oleh tumbuhan, alga dan 
beberapa spesies bakteri. Bakteri penghasil selulosa biasanya 
ditemukan di sumber-sumber alami seperti bunga, sayuran, 
kacang-kacangan, tebu dan khususnya, buah-buahan busuk. 
Bakteri selulosa dapat tumbuh di berbagai media kultur (Afreen 
et al., 2014).  

 
2.5.5 Saccharomycces 

Beberapa jenis Saccharomyces dapat digunakan sebagai 
tambahan nutrisi bagi pertumbuhan beberapa tanaman. 
Saccharomyces merupakan jenis ragi yang dapat melakukan 
fermentasi. Fermentasi dapat mereduksi asam fitat karena terjadi 
proses hidrolisis oleh enzim yang berasal dari sel khamir yang 
ada pada ragi (Soeharsono 2010 dalam Sitohang et al., 2015). 
Enzim tersebut adalah fitase yang dapat menghidrolisis asam 
fitat menjadi inositol fosfat, mio inositol fosfat dan fosfat anorganik 
(Hariyatun et al., 2010 dalam Sitohang et al., 2015). Peningkatan 
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kandungan nilai nutrisi dikarenakan ragi menghasilkan produk 
metabolit berupa enzim seperti amilase, peptidase proteolitik 
(Soeharsono 2010 dalam Sitohang et al., 2015). 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Pelaksanaan penelitian “Pengaruh Penambahan 

Konsentrasi Konsorsium Bakteri Pada Proses Pengolahan Air 
Lindi Dengan Metode Constructed Wetland Menggunakan 
Vegetasi Cyperus papyrus” dilakukan bulan September 2018 – 
November 2018. Penelitian ini bertempat di Laboratorium Teknik 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Brawijaya, 
Malang. Pengambilan air lindi dilakukan di TPAS Supiturang, Jl. 
Terusan Rawi Sari Atas No. 1 Mulyorejo Sukun, Pandanlandung, 
Wagir, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi pengambilan air lindi 
berada di 7°58’58.1” lintang selatan, 112°34’40,7” bujur timur 
yang disajikan pada Gambar 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel Air Lindi 
 

3.2 Alat dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tentang 

“Pengaruh Konsentrasi Penambahan Konsorsium Bakteri Pada 
Proses Pengolahan Air Lindi Dengan Metode Constructed 
Wetland Menggunakan Vegetasi Cyperus Papyrus”  disajikan 
pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Daftar Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian  
A. Bahan Fungsi 

Cyperus papyrus Bahan perlakuan 
Air Lindi Bahan uji 
Pasir Media tumbuh tanaman 
Gravel Media tumbuh tanaman 
Aquades Penambahan air pada reaktor 
Starbact Anaerob Bahan perlakuan 

 
B. Alat Fungsi 

Bak Sebagai wadah untuk 
constructed wetland 

Bor Melubangi bak 
Keran Untuk mengalirkan effluent 
Ember Wadah effluent air lindi 
Jerigen Wadah sampel air lindi 

Botol kaca Menyimpan influent/effluent 
saat akan di uji 

Lemari pendingin Pengawetan sampel 

Alat tulis dan Label Memberi keterangan pada 
sampel 

Kamera Alat untuk mendokumentasikan 
penelitian 

Acrilyc Untuk menyekat bak  
 

Bak yang digunakan sebagai constructed wetland berukuran 
67,86 liter dengan dimensi panjang, lebar dan tinggi sebesar 58 
cm, 39 cm, dan 30 cm. Bak terbuat dari plastik. Bak kemudian di 
beri sekat berbahan akrilik setebal 0,5 cm sehingga terbagi 
menjadi 2 bagian dengan masing-masing bagian berdimensi 
sama. Kemudian pada masing-masing ujung bagian diberi kran 
sebagai tempat keluarnya effluent. Pada constructed wetland, 
pengambilan effluent air lindi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 48 
jam dan 96 jam. Jumlah tanaman yang digunakan pada masing-
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masing constructed wetland adalah 2 tanaman. Jarak tanam dari 
dinding constructed wetland adalah 5 cm dan jarak tanam dari 
tanaman yang lain adalah 5 cm. Waktu pengamatan lahan basah 
buatan didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Sembiring, 
et al., (2011) hasil dari pengolahan air lindi menggunakan 
constructed wetland dengan HRT 2 hari dan 4 hari penyisihan 
BOD dan COD berturut-turut dapat mencapai 94,80% dan 
97,47% untuk amonia hasil penelitian Yalcuk et al., (2009) dalam 
Fajariyah et al., (2017) dengan tumbuhan kangkung (Ipomoeae 
aquatic) dan Typha latifolia dengan penurunan mencapai 70% 
oleh Typha latifolia dari konsentrasi 122 ± 26,7 mg/L dan 
penelitian Aluko et al., (2005) dalam Fajariyah et al., (2017) 
97,77% oleh Ipomoea aquatic dari konsentrasi 610 ± 365,43 
mg/L.  Media substrat yang digunakan dalam penelitian adalah 
gravel, kerikil split dan pasir.  

Media kerikil yang digunakan mempunyai rentang diameter 
1 cm – 3 cm diletakkan pada bagian inlet dan outlet masing-
masing dengan ketinggian 5 cm. bagian tengah diisi pasir dengan 
diameter butiran £ 0,5 dan permeabilitas 5,48 x 10-5 cm/detik 
setinggi 10 cm. Total ketinggian media substrat dalam bak adalah 
20 cm. Media substrat merupakan media yang digunakan untuk 
tempat perakaran tanaman serta tempat berkembangnya bakteri 
yang akan memecah kandungan organik dari akar tanaman. 
Selain itu, media substrat merupakan media penyaring dalam 
proses pengolahan limbah dalam constructed wetland. Gambar 
rancangan constructed wetland dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
Desain lengkap (tertera dimensi) dari rancangan constructed 
wetland dapat dilihat pada Lampiran 1. Gambar reaktor 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.2 Desain Reaktor Constructed Wetland 

Keterangan : 
  

= gravel dan/atau kerikil split 
 
= pasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.3 Reaktor Constructed Wetland dalam Penelitian 
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Air lindi yang digunakan dalam penelitian diambil dari salah 
satu Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang ada di Malang, 
yaitu TPAS Supiturang yang betempat di Jl. Terusan Rawi Sari 
Atas No. 1 Mulyorejo Sukun, Pandanlandung, Wagir, Kota 
Malang, Jawa Timur. Air lindi berasal dari sel-sel aktif maupun 
tidak aktif yang terdapat di TPAS Supiturang. Air lindi disalurkan 
melalui drainase menuju kolam penampungan air lindi. Kolam 
terbagi menjadi 4 bagian, yang disetiap bagiannya akan terjadi 
proses sedimentasi, kolam air lindi yang ada di TPAS Supiturang 
dapat dilihat pada Gambar 3.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Kolam Air Lindi di TPAS Supiturang 
 

Sampel pada penelitiaan diambil pada bagian ke-4 pada 
kolam.  Sampel diambil pada sore hari. Air lindi yang diambil 
sebanyak 90 liter dibagi kedalam 3 jerigen berukuran 30 liter 
untuk nantinya dibagi dalam 9 reaktor yang masing-masing berisi 
10 liter air lindi sehingga sampel air lindi yang digunakan selama 
penelitian sudah mewakili secara keseluruhan air lindi di TPAS 
Supiturang. 
 
 



 28 

3.3 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen 

dengan analisis data secara deskriptif. Metode pengambilan 
sampel limbah cair yang digunakan yaitu metode grab sample 
atau sampel sesaat. Pengujian penurunan kadar BOD, COD dan 
Nitrogen total dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
BOD5 untuk kadar BOD, COD dengan alat spektrofotometer, dan 
metode Kjeldahl untuk uji kadar nitrogen total. Hasil penurunan 
yang diperoleh dianalisis secara statistik untuk mengetahui 
pengaruh perlakuan konsentrasi penambahan starbact sebanyak 
0 ml, 5 ml dan 10 ml.  

 
3.4 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan 
sederhana. Pengulangan percobaan dilakukan sebanyak tiga kali 
ulangan. Rancangan sederhana penelitian dengan tiga kali 
ulangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

 
Tabel 3.2 Rancangan Penelitian  

Perlakuan Ulangan 
1 2 3 

N1 1 N1 2 N1 3 N1 
N2 1 N2 2 N2 3 N2 
N3 1 N3 2 N3 3 N3 

Keterangan : N1 = penambahan starbact 0 ml; N2 = penambahan 
starbact 5 ml; N3 = penambahan starbact 10 ml  

Pada penelitian ini setiap perlakuan dilakukan tiga kali 
pengulangan agar data yang didapatkan lebih akurat sehingga 
total reaktor ada 9, seperti yang terlihat pada Gambar 3.5. 



 29 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5 Keseluruhan Reaktor dalam Penelitian 

Analisis data dilakukan setelah data pengujian dari tiap 
parameter BOD, COD dan Nitrogen total sebelum dan sesudah 
pengolahan. Analisis data digunakan untuk mengetahui 
perbandingan penyisihan kadar BOD, COD dan Nitrogen total 
pada beberapa variasi konsentrasi penambahan starbact. Hasil 
perbandingan dari dua variasi konsentrasi penambahan starbact 
akan diuji menggunakan One-way ANOVA karena dua kelompok 
sampel yang di uji tidak saling berhubungan (Khoirunnisa, 2017). 
Uji One-way ANOVA digunakan untuk membandingkan 
pengaruh dari penambahan starbact sebanyak 0 ml, 5 ml dan 10 
ml. 

3.5 Tahapan Pelaksanaan 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, 

yakni dimulai dari identifikasi masalah sampai dengan 
pengambilan keputusan dengan studi literatur. Pelaksanaan 
penlitian dimulai dari tahap aklimatisasi dan preparasi untuk 
penelitian lanjutan, tahap pemeliharaan dan pengamatan, tahap 
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pengambilan dan pengujian sampel, serta tahap analisis data. 
Tahapan pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
 

 
Gambar 3.6 Diagram Alir Penelitian 
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3.5.1 Aklimatisasi Tanaman 
Tanaman Cyperus papyrus L didapatkan dari Pasar Bunga 

Splendid yang terletak di Jalan Brawijaya, Kota Malang Jawa 
Timur. Tanaman yang akan digunakan dalam penelitian 
dibersihkan bagian akarnya dari kerikil dan tanah hingga bersih 
kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam bak yang berisi 
air murni untuk proses adaptasi terhadap lingkungan baru yang 
akan dilakukan selama 6 hari. Tanaman akan diamati kondisinya 
selama berada pada lingkungan baru, yakni dalam media tanam 
baru dan genangan air lindi. Proses aklimatisasi dilakukan agar 
tanaman dapat menyesuaikan diri dengan media tumbuh yang 
baru dan terdapat kandungan polutan di dalamnya. 

  
3.5.2 Pengamatan dan Pemeliharaan 

Persiapan reaktor dilakukan dengan membersihkan bak 
plastik yang digunakan, serta melakukan tes kebocoran dengan 
mengisi bak dengan air biasa terlebih dahulu. Apabila dipastikan 
sudah tidak bocor antara 1 reaktor ke reaktor lainnya barulah 
mulai menyusun media beserta tanaman ke dalam reaktor sesuai 
rancangan alat. Selanjutnya air lindi di masukkan ke dalam 
reaktor setelah media dan tanaman telah tersusun sesuai 
rancangan, dan untuk air lindi dengan perlakuan penambahan 
starbact, penambahan starbact dilakukan sebelum air lindi 
dimasukkan dalam reaktor yaitu dicampurkan didalam gelas ukur 
10 L dengan perbandingan starbact dengan air lindi pada 
perlakuan pertama 1 L : 5 ml dan perlakuan kedua 1 L : 10 ml. 
Setelah itu baru dimulailah tahapan pengamatan selama 
penelitian yang dilakukan selama 4 hari. Parameter yang diamati 
adalah kadar BOD, COD dan Nitrogen total yang akan dilakukan 
setelah aklimatisasi selama 6 hari. Waktu pengamatan adalah 
pada saat 48 jam dan 96 jam. Kondisi fisik tanaman yang diamati 
berupa perubahan warna batang dan daun, pertumbuhan tunas 
yang diamati dengan pengamatan secara fisik menggunkana 
indera (mata). Selain itu, evapotranspirasi juga diamati setiap hari 
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nya, agar tidak terjadi pengurangan volume genangan limbah 
pada reaktor maka akan dilakukan penambahan aquades setiap 
hari nya sesuai banyak nya air yang hilang (dengan mengukur 
tinggi air menggunakan penggaris). 

 
3.5.3 Pengambilan Sampel 

Sampel limbah setelah diberi perlakuan diambil sebanyak 
600 ml pada setiap reaktornya untuk dilakukan pengujian BOD, 
COD dan Nitrogen total. Sampel akan diambil pada rentang 
waktu 48 jam dan 96 jam setelah alat di running. Data hasil 
analisis sampel akan digunakan sebagai data effluent. Data 
tersebut akan dibandingkan dengan data influent sehingga 
diketahui perbandingan removal kadar BOD, COD dan Nitrogen 
toal pada masing-masing perlakuan. Setelah sampel diambil 
selanjutnya akan dilakukan analisis penentuan penurunan kadar 
parameter BOD, COD dan Nitrogen total. 

 
3.5.4 Analisis Sampel 

Analisis dilakukan untuk menentukan penurunan kadar dari 
COD, BOD dan Nitrogen total setelah diberi perlakuan. Sampel 
yang telah diambil kemudian diawetkan dan kemudian dibawa ke 
Perum Jasa Tirta I, Malang untuk dilakukan pengujian. Pengujian 
COD dilakukan dengan metode analisis QI/LKA/19 
(Spektrofotometri), BOD dengan metode Winkler dan standar 
metode analisa APHA. 5210 B-1998 dan untuk Nitrogen total 
dilakukan dengan metode analisa Kjeldahl. Tahapan 
pelaksanaan pengujian tiap parameter terlampir pada Lampiran 
2 , Lampiran 3  dan Lampiran 4 . 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Karakteristik Awal Air Lindi 
Pengujian sampel awal dilakukan satu hari setelah 

pengambilan sampel, bertepatan pada hari pertama running alat 
constructed wetland untuk mengolah sampel. Bentuk fisik dari air 
lindi sebelum dilakukan pengolahan dapat dilihat pada Gambar 
4.1 terlihat air lindi berwarna coklat tidak terlalu pekat, untuk bau 
dari air lindi yang diambil tidak begitu menyengat dan pH awal 
dari air lindi yang diambil adalah ± 7,7. Air lindi yang diambil ini 
merupakan air lindi yang telah melewati 3 bak sedimentasi 
sehingga diperkirakan sudah terjadi sedimentasi pada air lindi 
yang membuat air lindi tidak begitu keruh dan/atau pekat. 
karakteristik air lindi hasil pengujian awal dapat dilihat pada Tabel 
4.1 dan Lampiran 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4.1 Sampel Air Lindi Sebelum Diolah 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Awal Sampel Air Lindi 

No Parameter Baku Mutu Karakteristik 
Awal Sampel 

1 BOD 150 mg/L   871 mg/L 

2 COD 300 mg/L 2630 mg/L 

3 Ntotal   60 mg/L 293,6 mg/L 

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 59 Tahun 2016 
tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat 
Pemrosesan Akhir Sampah 
 
4.2 Biological Oxygen Demand (BOD) 

BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu jumlah 
oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya 
bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik 
dalam kondisi aerobik. BOD sebagai suatu ukuran jumlah 
oksigen yang digunakan oleh populasi mikroba yang terkandung 
dalam perairan sebagai respon terhadap masuknya bahan 
organik yang dapat diurai. Beberapa peneliti menambahkan 
bahwa pengertian BOD tidak hanya menyatakan jumlah oksigen, 
tetapi juga menyatakan jumlah bahan organik mudah urai 
(biodegradable organics) yang ada di perairan (Santoso, 2018). 
Nilai BOD dalam air limbah berbanding terbalik dengan nilai 
oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO). Semakin tinggi nilai 
BOD, maka oksigen terlarut dalam air semakin rendah. Tingginya 
nilai BOD dalam air limbah dapat ditandai salah satunya dengan 
bau tidak sedap (Khoirunnisa, 2017). Sampel air lindi yang 
diambil di TPAS Supiturang memiliki kadar BOD yang masih 
cukup tinggi dan melebihi baku mutu yang ditetapkan. Nilai BOD 
yang didapatkan setelah dilakukan pengolahan dengan 
constructed wetland dengan waktu pengambilan sampel pada 48 
jam dan 96 jam dengan perlakuan variasi konsentrasi 
penambahan Starbact dapat dilihat dalam Grafik 4.1.  
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Grafik 4.1 Grafik Kadar BOD Sebelum dan Sesudah Pengolahan 

 
Kadar BOD 0 jam merupakan karakteristik awal sampel air 

lindi, dimana belum dilakukan pengolahan dengan constructed 
wetland menggunakan vegetasi Cyperus papyrus. Nilai nya 
masih cukup jauh diatas baku mutu yang ditetapkan. Kemudian 
pada waktu pengambilan sampel 48 jam setelah pengolahan, 
didapatkan hasil terjadi kenaikan kadar BOD. Peningkatan BOD 
dapat dikarenakan adanya adaptasi oleh bakteri, yang 
selanjutnya adanya peningkatan proses degradasi menjadi 
bahan organik (Dianrevy, 2017). Selain itu karena bakteri yang 
digunakan adalah konsorsium bakteri yang telah siap pakai kita 
tidak bisa mengetahui umur bakteri yang ada, kita juga tidak 
mengetahui pada fase mana bakteri tersebut saat digunakan 
pada pengolahan, bisa jadi terdapat beberapa bakteri yang mati 
saat proses pengolahan sehingga dapat mempengaruhi kadar 
BOD. Menurut Prawira et al (2015) Terjadinya kenaikan pada 48 
jam pertama pengolahan diduga dipengaruhi oleh kandungan 
nutrient yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme 
cukup melimpah, sehingga akan terjadi fase pertumbuhan 
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dipercepat (Exponential growth phase). Mengingat percobaan 
dilakukan dengan sistem curah (batch), maka dalam bak reaktor 
tidak ada penambahan nutrient baru yang dapat mendukung 
kehidupan mikroorganisme, sehingga pada pertengahan waktu 
penelitian pertumbuhan mikroorganisme telah mencapai titik 
maksimal terhadap ketersediaan nutrient. Kondisi ini 
menyebabkan terjadi keseimbangan antara pertumbuhan dan 
kematian mikroorganisme/ bakteri atau sering disebut sebagai 
stationary phase. Kondisi mikroorganisme dan proses 
metabolismenya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dalam hal 
ini adalah bagian perakaran tanaman. Hal tersebut ditentukan 
oleh jenis tanaman yang digunakan. Selanjutnya pada waktu 
pengambilan sampel 96 jam tampak terjadi penurunan yang 
cukup signifikan dari sebelumnya, akan tetapi kadar BOD masih 
melebihi baku mutu. Kemungkinan apabila dilakukan pengolahan 
dengan waktu yang lebih panjang dari 96 jam kadar BOD dapat 
turun sampai bisa berada dibawah baku mutu sehingga layak di 
buang ke badan air. Apabila di lihat pengaruh dari konsentrasi 
penambahan bakterinya, semakin besar konsentrasi bakteri yang 
ditambahkan dampak nya kurang baik untuk kadar BOD, pada 
sampel 48 jam perlakuan dengan penambahan bakteri lebih 
banyak kenaikan nya juga lebih besar, sedangkan pada sampel 
96 jam perlakuan dengan bakteri lebih banyak penurunan kadar 
BOD nya lebih sedikit. Selanjutnya dari hasil kadar BOD setelah 
pengolahan tersebut dapat di hitung efisiensi penyisihan nya, 
yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Efisiensi Penyisihan BOD 

Perlakuan Efisiensi Penyisihan BOD  
48 Jam 96 Jam 

Tanpa Starbact  -15,86 % 25,57 % 
Starbact 5 ml -17,51 % 24,28 % 
Starbact 10 ml -30,65 % 22,22 % 
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Didapatkan hasil perhitungan efisiensi penyisihan seperti 
yang tersaji di tabel di atas. Efisiensi penyisihan pada waktu 48 
jam adalah membandingkan kadar BOD karakteristik awal 
sampel dengan kadar BOD setelah pengolahan selama 48 jam. 
didapatkan hasil efisiensi penyisihan yang bernilai minus 
dikarenakan terjadi kenaikan kadar BOD di waktu 48 jam seperti 
yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Kemudian untuk 
efisiensi penyisihan 96 jam dibandingkan kadar BOD pada saat 
0 jam dengan kadar BOD setelah pengolahan mencapai waktu 
96 jam.  Pada waktu pengambilan sampel 96 jam ini, efisiensi 
penyisihan bernilai positif karena setelah waktu 48 jam kadar 
BOD sudah berangsur menurun. Efisiensi penyisihan kadar BOD 
pada waktu 96 jam paling besar adalah pada perlakuan tanpa 
penambahan bakteri. Data mengenai pengaruh variasi 
penambahan konsentrasi bakteri terhadap hasil uji BOD juga 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Pengaruh Perlakuan Variasi Penambahan Konsentrasi 

Bakteri terhadap Kadar BOD 

Perlakuan Kadar BOD (mg/L)  
48 Jam 96 Jam 

Tanpa Starbact 1009,2 a 648,3 a 
Starbact 5 ml 1023,5 a 659,5 a 
Starbact 10 ml 1138,0 a 677,5 a 
P – value  0,459 0,901 

Keterangan : P-value didapatkan dari uji One-way ANOVA 
menggunakan SPSS; P-value <0,05 = berbeda nyata; Angka 
merupakan rata-rata 3 pengulangan dalam setiap perlakuan; Angka 
yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda 
nyata berdasarkan uji Tukey 0,05.  
 

Dari hasil yang didapatkan, data diolah menggunakan 
software SPSS untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 
kadar BOD. Data diolah menggunakan uji One-way ANOVA 
karena dua kelompok sampel yang di uji tidak saling 
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berhubungan. Untuk hasil pengamatan dan perbandingan yang 
dilakukan pada kadar BOD dengan waktu 48 jam didapatkan 
hasil tidak terdapat beda nyata antara perlakuan 0 ml, 5 ml dan 
10 ml. begitu juga pada waktu 96 jam juga tidak terdapat beda 
nyata. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena beberapa faktor 
seperti pemilihan variasi konsentrasi penambahan bakteri yang 
kurang signifikan, pengondisian sampel sebelum ataupun saat 
dilakukan uji kurang maksimal sehingga dapat mempengaruhi 
kadar BOD. 
 
4.3 Chemical Oxygen Demand (COD) 

Kadar COD pada sampel awal air lindi di TPAS Supiturang 
mencapai 2630 mg/L, angka tersbeut telah jauh melampaui baku 
mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pengolahan agar kadar COD dapat sesuai atau berada di bawah 
baku mutu sehingga aman saat di buang ke badan air. Melalui 
penelitian ini, dengan mengolah air lindi menggunakan metode 
constructed wetland dengan vegetasi Cyperus papyrus dengan 
perlakuan variasi penambahan konsentasi konsorsium bakteri, 
dapat dilihat hasil perubahan kadar COD pada Grafik 4.2. 

Grafik 4.2 Grafik Kadar COD Sebelum dan Sesudah Pengolahan 
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Pada grafik terlihat bahwa pada waktu pengamatan 48 jam 
kadar COD mengalami kenaikan cukup tinggi, terutama pada 
perlakuan penambahan starbact sebanyak 10 ml/L air lindi . 
Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan BOD, penyebab 
kenaikan kadar COD bisa jadi disebabkan oleh faktor aktifitas 
bakteri yang belum . Walaupun sempat mengalami kenaikan, 
pada waktu pengamatan 96 jam kadar COD mengalami 
penurunan yang cukup tinggi pula hingga nilai COD nya lebih 
rendah dibandingkan dengan nilai COD di waktu awal (0 jam). 
Walaupun telah mengalami penurunan, akan tetapi nilai COD 
setelah dilakukan pengolahan sampai dengan waktu 96 jam 
belum memenuhi baku mutu, dengan pengolahan yang lebih 
lama diperkirakan nilai COD akan terus menurun hingga dapat 
memenuhi baku mutu. COD atau Chemical Oxygen Demand 
adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh 
bahan organik yang terkandung dalam air. Seluruh bahan organik 
akan diurai karena pada pengukuran COD ini menggunakan 
oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas 
dengan katalisator perak sulfat sehingga segala macam bahan 
organik, baik yang mudah urai maupun yang kompleks dan sulit 
urai, akan teroksidasi. Dengan demikian, selisih nilai antara COD 
dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang 
sulit urai yang ada di perairan. Nilai COD menggambarkan jumlah 
total bahan organik yang ada (Santoso, 2018). Setelah diketahui 
nilai COD nya, kemudian di hitung efisiensi penyisihan dan 
didapatkan hasil seperti yang tertera pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Efisiensi Penyisihan COD 

Perlakuan Efisiensi Penyisihan COD  
48 Jam 96 Jam 

Tanpa Starbact  -16,73 % 29,02 % 
Starbact 5 ml -21,04 % 21,67 % 
Starbact 10 ml -32,32 % 20,03 % 
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Efisiensi penyisihan pada kadar COD juga tidak berbeda 
jauh dari efisiensi penyisihan pada kadar BOD. Pada waktu 
pengamatan 48 jam efisiensi penyisihannya didapatkan bernilai 
minus dikarenakan terjadi nya kenaikan kada COD pada saat 
waktu pengamatan 48 jam. Kenaikan tersebut dapat terjadi 
dikarenakan adanya pengaruh dari aktivitas bakteri yang belum 
optimal (bakteri masih dalam masa adaptasi). Selanjutnya 
efisiensi penyisihan pada di waktu pengamatan 96 jam yang 
merupakan efisiensi penyisihan kadar COD dari kadar awal 
sebelum pengolahan hingga kadar diakhir pengolahan. 
Didapatkan efisiensi penyisihan yang bernilai positif, karena 
setelah 48 jam kadar COD berangsung-angsur turun. Terlihat 
dari hasil perhitungan efisiensi penyisihan apabila semakin 
banyak bakteri yang ditambahkan semakin rendah efisiensi 
penyisihannya terhadap kadar COD, hal ini dapat terjadi 
dikarenakan semakin banyak nya bakteri yang ditambahkan 
semakin besar pula kemungkinan terdapat bakteri yang mati saat 
proses pengolahan berlangsung sehingga justru menambahkan 
kadar pencemar organik pada air lindi. Selain dihitung efisiensi 
penyisihan nya, data yang didapatkan juga diuji menggunakan uji 
One-way ANOVA menggunakan software SPSS untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan variasi penambahan 
konsentrasi bakteri terhadap kadar COD air lindi. Didapatkan 
hasil seperti yang tertera pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5 Pengaruh Perlakuan Variasi Penambahan Konsentrasi 

Bakteri terhadap Kadar COD 

Perlakuan Kadar COD (mg/L)  
48 Jam 96 Jam 

Tanpa Starbact  3070,0 a 1866,7 a 
Starbact 5 ml 3183,3 a 2060,0 a 
Starbact 10 ml 3480,0 a 2103,3 a 
P – value  0,382 0,327 



 41 

Keterangan : P-value didapatkan dari uji One-way ANOVA 
menggunakan SPSS; P-value <0,05 = berbeda nyata; Angka 
merupakan rata-rata 3 pengulangan dalam setiap perlakuan; Angka 
yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda 
nyata berdasarkan uji Tukey 0,05.  
 

Setelah dilakukan uji terlihat hasil pada waktu pengamatan 48 
jam tidak terdapat beda nyata pada seluruh perlakuan, baik 
perlakuan 0 ml, 5 ml maupun 10 ml. Ditandai dengan huruf 
dibelakang angka pada seluruh perlakuan adalah sama dan juga 
didapatkan nilai P-value yang melebihi 0,05 sehingga dinyatakan 
tidak terdapat beda nyata atau perlakuan kurang berpengaruh. 
Pada waktu pengamatan 96 jam juga didapati hasil yang sama, 
yaitu tidak terdapat beda nyata. Kurang berpengaruhnya 
perlakuan yang diberikan kemungkinan bisa dipengaruhi oleh 
konsentrasi penambahan yang dipilih penulis untuk diaplikasikan 
pada penelitian kali ini dapat pula terjadi karena kurang optimal 
nya pengondisian sampel saat akan di uji laboratorium sehingga 
mempengaruhi kadar COD nya. 
 
4.4 Nitrogen  

Nitrogen dalam biosfer ditemukan dalam jumlah yang 
melimpah dan senyawanya tersebar secara luas dalam berbagai 
bentuk kimia. Nitrogen anorganik terdiri atas ammonia (NH3), 
ammonium (NH4), nitrit (NO2

-), nitrat (NO3
-) dan molekul nitrogen 

(N2) dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa protein, asam 
amino dan urea (Dewi et al, 2013). Pada penelitian kali ini 
nitrogen diukur dalam bentuk TKN (Total Kjeldahl Nitrogen). TKN 
adalah jumlah dari nitrogen yang terikat dalam zat organik, 
nitrogen di amonia (NH3-N) dan dalam amonium (NH4

+-N) dalam 
analisis kimia tanah, air, atau air limbah. Hasil uji TKN sampel air 
lindi pada penelitian dapat dilihat pada Grafik 4.3 
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Grafik 4.3 Grafik Kadar Nitrogen Sebelum dan Sesudah Pengolahan 
 
Nitrogen yang terukur dalam TKN pada sampel awal air lindi 

masih sangat jauh berada diatas baku mutu yang ditetapkan. 
Setelah dilakukan pengolahan sampai pada waktu 48 jam, 
sampel dari perlakuan tanpa penambahan bakteri mengalami 
kenaikan akan tetapi tidak begitu besar. Akan tetapi kenaikan 
tidak terjadi pada perlakuan penambahan bakteri sebanyak 5 ml 
dan juga 10 ml malah sebaliknya, pada perlakuan dengan 
penambahan bakteri ini kadar nitrogen berhasil diturunkan, akan 
tetapi penurunan nya juga tidak terlalu besar dan kadar nitrogen 
masih berada di atas baku mutu yang ditetapkan. Setelah 
pengolahan mencapai waktu 96 jam dari ketiga perlakuan 
menunjukkan penurunan terhadap kadar nitrogen. Semua 
perlakuan menunjukkan pengaruh yang baik dengan 
menurunkan kadar nitrogen hingga berada dibawah baku mutu. 
Apabila diamati penurunan kadar nitrogen disetiap waktu 
pengamatan sebanding dengan jumlah bakteri yang 
ditambahkan, semakin banyak bakteri yang ditambahkan maka 
penurunannya semakin besar. Hal ini dikarenakan Penurunan 
kandungan nitrogen total Kjeldahl dapat disebabkan 
pemanfaatan ammonia oleh mikroorganisme. Mikroorganisme 
dalam pembentukan tubuhnya memerlukan nitrogen yang 
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berasal dari ammonia dan karbon yang berasal dari karbohidrat. 
Ammonia merupakan sumber utama nitrogen yang digunakan 
mikroorganisme untuk pembentukan sel tubuhnya (ready 
available carbohydrate) (Hungate, R.E, 1966 dalam Dewi et al, 
2013). Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung 
besarnya efisiensi penyisihan di setiap waktu pengamatan dan 
secara keseluruhan, seperti yang tertera pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Efisiensi Penyisihan Nitrogen  

Perlakuan Efisiensi Penyisihan N Total  
48 Jam 96 Jam 

Tanpa Starbact  -8,76 % 94,36 % 
Starbact 5 ml 3,26 % 94,76 % 
Starbact 10 ml 6,83 % 95,90 % 

 
Efisiensi penyisihan pada kadar nitrogen pada waktu 

pengamatan 48 jam masih terdapat nilai efisiensi penyisihan 
yang minus, yaitu pada perlakuan tanpa penambahan bakteri. 
Sedangkan untuk perlakuan penambahan starbact 5 ml dan 10 
ml didapatkan efisiensi penyisihan yang positif karena kadar 
nitrogen sudah dapat diturunkan. Pada waktu pengamatan 96 
jam terlihat efisiensi penyisihan naik secara drastis, pada 
perlakuan tanpa penambahan bakteri yang pada waktu 
pengamatan 48 jam nilai efisiensi nya bernilai minus naik secara 
drastis dan tidak lagi bernilai minus. Perhitungan efisiensi ini 
membuktikan bahwa penambahan bakteri pada pengolahan 
memberikan pengaruh yang baik dalam penurunan kadar 
nitrogen pada air lindi. Hal ini dikarenakan penurunan utama 
nitrogen adalah melalui proses nitrifikasi-denitrifikasi (Fajariyah et 
al, 2017). Kita ketahui bahwa proses nitrifikasi-denitrifikasi tidak 
lepas dari bantuan aktivitas mikroorganisme yang dalam hal ini 
adalah bakteri Nitrosomonas sp dan Nitrobacter sp yang 
diketahui terkandung pada konsorsium bakteri yang digunakan 
pada penelitian yaitu Starbact. Selain bantuin bakteri, menurut 
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Fajariyah et al (2017) penurunan NH3-N dan NH4-N dipengaruhi 
oleh proses nitrifikasi, serapan tumbuhan, aktivitas mikroba 
aerob, dan media yang digunakan dapat mendukung penurunan 
terjadi lebih baik. Kemampuan uptake tumbuhan salah satunya 
dipengaruhi oleh karakteristik akar yang lebih serabut dan 
panjang, yang dapat memberikan ruang lebih luas bagi 
mikroorganisme di akar, sehingga suplai oksigen tinggi dan 
meningkatkan aktivitas mikroba pada proses nitrifikasi. 
Selanjutnya selain dihitung efisiensi penyisihannya, data yang 
didapatkan diuji dengan menggunakan uji One-way ANOVA 
dengan menggunakan software SPSS. Hasil uji dapat dilihat 
pada Tabel 4.7.  
 
Tabel 4.7 Pengaruh Perlakuan Variasi Penambahan Konsentrasi 

Bakteri terhadap Kadar Nitrogen 

Perlakuan Kadar N Total (mg/L)  
48 Jam 96 Jam 

Tanpa Starbact 319,3 a 16,56 a 
Starbact 5 ml 284,0 a 15,38 a 
Starbact 10 ml 273,5 a 12,04 b 
P – value  0,459 0,010 

Keterangan : P-value didapatkan dari uji One-way ANOVA 
menggunakan SPSS; P-value <0,05 = berbeda nyata; Angka 
merupakan rata-rata 3 pengulangan dalam setiap perlakuan; Angka 
yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda 
nyata berdasarkan uji Tukey 0,05.  
 

Hasil uji menggunakan one-way ANOVA menunjukkan tidak 
ada perbedaan nyata antar perlakuan pada kolom yang sama, 
yang ditandai dengan huruf yang sama setelah angka. Pada 
waktu pengamatan 48 jam tidak terdapat beda nyata antar 
perlakuan dengan didapatkan nilai P-value yang jauh lebih besar 
dari 0,05. Pada waktu pengamatan 96 jam, terdapat perbedaan 
nyata yang ditandai dengan perbedaan huruf di belakang angka 
dan juga nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05. Melalu uji 
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lanjutan post-hoc dapat diketahui bahwa perlakuan tanpa 
starbact dengan perlakuan penambahan starbact 5 ml tidak 
menunjukkan beda nyata. Sedangkan perlakuan tanpa starbact 
dengan penambahan starbact 10 ml menunjukkan beda nyata 
begitu juga dengan perlakuan penambahan starbact 5 ml dengan 
penambahan starbact 10 ml menunjukkan beda nyata. Sehingga 
pada tabel perlakuan tanpa starbact dan penambahan starbact 5 
ml memiliki notasi yang sama, sedangkan perlakukan 
penambahan starbact 10 ml memiliki notasi yang berbeda. Dari 
hasil uji one-way ANOVA pada pengaruh perlakuan terhadap 
kadar nitrogen ini dapat dikatakan bahwa perlakuan yang optimal 
dalam mengurangi kadar nitrogen adalah dengan penambahan 
starbact 10 ml. 

 
4.5 Kondisi Fisik Tanaman  

Tanaman Cyperus papyrus yang digunakan pada penelitian 
mempunyai batang berbentuk segitiga dan bertekstur seperti 
gabus. Batang menyangga daun yang berbentuk seperti helai-an 
rambut. Perakaran yang dimiliki oleh tanaman ini adalah akar 
serabut yang cukup tipis dan panjang. Tanaman yang digunakan 
rata-rata memiliki tinggi tanaman 110 cm, dimana tinggi tersebut 
diukur dari pangkal bongkol hingga ujung batang. Tanaman yang 
digunakan rata-rata memiliki jumlah batang antara 5-12 buah. 
Ketinggian tanaman dipantau pada saat proses aklimatisasi saja, 
dan didapatkan data seperti yang terdapat pada Tabel 4.8 
dimana tidak terjadi pertambahan tinggi tanaman yang signifikan 
pada saat proses aklimatisasi. Hal ini dikarenakan tanaman yang 
digunakan adalah tanaman yang telah memasuki fase tua nya.  
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Tabel 4.8 Data Pengukuran Tinggi Awal Tanaman  
Perlakuan Tinggi Tanaman 

Tanpa Starbact 108,33 ± 10,97 
Starbact 5 ml 108,33 ±   9,69 
Starbact 10 ml 115,17 ±   6,05 

 
Constructed wetland merupakan sistem pengolahan 

terencana atau terkontrol yang didesain dan dibangun 
menggunakan proses alami yang melibatkan fungsi vegetasi, 
media, dan mikroorganisme untuk memanfaatkan banyak proses 
yang terjadi pada wetland dalam pengolahan air limbah. 
Tumbuhan air dalam wetland dibagi menjadi empat kelompok 
seperti yang terlihat pada Gambar 4.2, yakni emergent plant, 
submerged plant, floating leaved plant, dan floating plant 
(Fajariyah, 2017). 

 
Gambar 4.2 Tumbuhan Air Berdasarkan Pertumbuhan dan Kaitannya 

dengan Permukaan Air. 
Sumber : (Fajariyah et al, 2017) 

 
Pada penelitian ini vegetasi yang digunakan adalah 

tumbuhan Cyperus papyrus yang termasuk dalam golongan 
emergent macrophytes. Pada penelitian setiap reaktor ditanami 
dengan 2 tanaman. Dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah 
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makrophyta dapat memberikan peran lebih. Peranan makrophyta 
Cyperus papyrus dalam pengolahan lahan basah buatan mulai 
dari jaringan tumbuhan lateral nya yaitu berupa batang dan 
bunga nya memiliki peranan untuk mengurangi kecepatan angin 
sehingga dapat menurunkan resuspensi selain itu juga dapat 
menyimpan nutrien yang diserap dari substrat. Bagian lainnya 
yaitu jaringan tumbuhan dalam air dimana pada penelitian bagian 
cyperus papyrus yang terdapat dalam air adalah sebagian 
batang, bongkol dan perakarannya. Batang dan bongkol yang 
terendam dapat berperan untuk memberikan efek filtrasi serta 
mengurangi kecepatan aliran air sehingga meningkatkan proses 
sedimentasi, bagian ini juga masih menjalankan fungsi uptake 
yaitu menyerap nutrien serta dapat menjadi tempat 
menempelnya bakteri (attached biofilm). Perakaran berperan 
sebagai pengambil nutrien, pelepasan oksigen ke air juga 
sebagai tempat menempel nya bakteri (attached biofilm) 
(Fitriarini, 2002 dalam Wahyuni, 2017).   

 
Dengan adanya kemampuan uptake tanaman terhadap 

substrat, perlu adanya pengamatan terhadap pengaruh 
kemampuan tersebut terhadap kondisi tanaman. Pada penelitian 
ditimbang berat tanaman sebelum dan sesudah pengolahan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyerapan 
substrat terhadap kondisi tanaman. Berapa tanaman sebelum 
pengolahan ditimbang pada saat sebelum dimulai proses 
aklimatisasi tanaman dimana tanaman yang telah dibersihkan 
bagian bongkol dan akar nya dari sisa tanah/media tanam-nya 
ditimbang berat nya. Sedangkan untuk berat tanaman sesudah 
pengolahan ditimbang ketika pengolahan sudah mencapai 96 
jam kemudian reaktor dibongkar dan tanaman dibersihkan 
kembali bagian bongkol dan akar nya dari pasir yang menempel 
selanjutnya tanaman ditimbang beratnya. Didapatkan hasil 
seperti yang terdapat pada Tabel 4.9.  
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Tabel 4.9 Data Berat Tanaman Sebelum dan Sesudah Pengolahan  
Perlakuan Berat Sebelum 

Pengolahan (gram) 
Berat Sesudah 

Pengolahan (gram) 
Tanpa Starbact 1285 ± 160 1410 ± 139  
Starbact 5 ml 1313 ± 137 1387 ± 164 
Starbact 10 ml 1512 ± 211 1375 ± 178 

 
Kondisi tanaman sesudah pengolahan mayoritas mengalami 

penambahan berat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya 
kemapuan uptake tanaman terhadap substrat yang 
mengakibatkan bagian-bagian tumbuhan yang sebelum tidak 
terdapat kandungan substrat nya menjadi memiliki kandungan 
substrat dari hasil penyerapan sehingga membuat berat nya 
semakin bertambah. Akan tetapi pada perlakuan starbact 10 ml 
berat tanaman menurun, hal ini dikarenakan pada perlakuan 
starbact 10 ml memiliki banyak batang yang membusuk, ketika 
batang Cyperus papyrus ini membusuk dia akan mengempis 
(karena struktur nya seperti gabus) sehingga akan lebih ringan.   
 

Pada saat proses pengolahan berlangsung, parameter fisik 
yang diamati adalah keadaan fisik batang dan pertumbuhan 
tunas. Peneliti mengamati apakah batang telah berubah warna 
atau masih dalam kondisi baik seperti semula. Kondisi awal 
tanaman saat dimulai nya pengolahan sudah terdapat batang 
yang menguning dan/atau menguning sebagian akan tetapi 
jumlah nya tidak begitu banyak kira-kira hanya sekitar ± 11% dari 
total jumlah batang, dan juga sudah terdapat tunas di beberapa 
perlakuan. Menuju waktu pengolahan selama 24 jam jumlah 
batang yang berubah warna (menguning dan/atau menguning 
sebagian) naik menjadi ± 23% dan terdapat penambahan jumlah 
tunas. Selanjutnya pada hari kedua atau waktu pengolahan 48 
jam jumlah batang yang berubah warna (menguning dan/atau 
menguning sebagian) tidak mengalami kenaikan, yaitu tetap 



 49 

pada angka ± 23% begitu pula dengan tunas, tidak terdapat tunas 
baru. Pada waktu pengolahan mencapai 72 jam jumlah batang 
yang berubah warna (menguning dan/atau menguning sebagian) 
mengalami kenaikan drastis, yaitu mencapai ± 85% dengan 
jumlah tunas tetap. Terakhir pada waktu pengolahan 96 jam tidak 
mengalami kenaikan yaitu tetap berkisar pada ± 85% dan tidak 
terdapat tunas baru yang tumbuh. Rincian data hasil pengamatan 
terkait perubahan fisik tanaman dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10 Data Pengamatan Fisik Tanaman 
Perlakuan Kondisi 

tanaman 
0 

jam 
24 

jam 
48 

jam 
72 

jam 
96 

jam 
Tanpa 
Starbact 

Menguning 1 1 1 27 27 
Menguning 
Sebagian 0 6 6 12 14 

Tunas 6 9 9 9 9 
Starbact 
5 ml 

Menguning 2 2 5 29 29 
Menguning 
Sebagian 6 11 11 5 5 

Tunas 4 5 5 5 5 
Starbact 
10 ml 

Menguning 1 1 1 32 32 
Menguning 
Sebagian 4 9 9 9 9 

Tunas 5 6 7 6 6 
 
4.6 Evapotranspirasi 

Selain mengamati perubahan fisik dari tanaman, pada 
penilitian ini juga dihitung evapotranspirasi yang terjadi. 
Digunakan evapotranspirasi karena pada pengolahan 
menggunakan metode constructed wetland melibatkan adanya 
tumbuhan sehingga diasumsikan kehilangan air yang terjadi 
diakibatkan proses evaporasi dan juga transpirasi dari tumbuhan 
tersebut. Pengamatan terhadap evapotranspirasi pada penelitian 
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ini dilakukan dengan mengukur tinggi air yang hilang (data 
pengamatan air yang hilang dapat dilihat pada Tabel 4.11  
 
Tabel 4.11 Data Tinggi Air yang Hilang  

  
Dengan diketahuinya tinggi air yang hilang, kemudian dapat 

dihitung volume air yang hilang dengan mengalikannya dengan 
dimensi panjang dan lebar bak. Hasil dari perhitungan 
evapotranspirasi yang terjadi selama pengolahan berlangsung 
dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 
Tabel 4.12 Rata-rata Evapotranspirasi  

Waktu Pengolahan 
Perlakuan (L) 

Tanpa 
Starbact 

Starbact 5 
ml 

Starbact 
10 ml 

24 jam 1,1 ± 0,0  1,3 ± 0,1  2,2 ± 0,0  
48 jam 1,1 ± 0,0  1,3 ± 0,1 2,2 ± 0,0 
72 jam 0,8 ± 0,1  0,8 ± 0,5 0,9 ± 0,6  
96 jam 0,4 ± 0,1  0,5 ± 0,3 0,3 ± 0,2  
Rata-rata 0,9 ± 0,3  1,0 ± 0,4   1,4 ± 1,0 

 
Rata-rata evapotranspirasi paling besar yang terjadi dalam 

penelitian kali ini adalah pada reaktor dengan perlakuan 
penambahan Starbact 10 ml. Terlihat dimana semakin lama 
waktu pengolahan evapotranspirasi yang terjadi semakin sedikit, 

Perlakuan Tinggi Air yang Hilang (cm) 
24 Jam  48 jam 72 Jam 96 jam 

Tanpa 
Starbact 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 0,8 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

Starbact 
5 ml 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,8 ± 0,4 0,4 ± 0,2 

Starbact 
10 ml 2,0 ± 0,0 2,0 ± 0,0 0,8 ± 0,6 0,3 ± 0,2 
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hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh aktivitas tanaman dimana 
kemampuan tanaman dalam menyerap cairan yang ada (dalam 
hal ini air lindi) lama kelamaan mulai bekurang. Selain itu pada 
ketiga perlakuan, terlihat bahwa evapotranspirasi berbanding 
lurus dengan jumlah penambahan bakteri, yaitu semakin banyak 
bakteri yang ditambahkan semakin besar pula evapotrasnpirasi 
nya. 
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BAB V PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
1. Kualitas air lindi yang diolah menggunakan metode 

constructed wetland dengan vegetasi cyperus papyrus 
terbukti mengalami peningkatan kualitas, yaitu kadar 
parameter pencemar dapat diturunkan dengan pengolahan 
tersebut. 

2. Konsorsium bakteri yang ditambahkan dalam hal ini adalah 
Starbact yang merupakan bakteri pengolah limbah siap 
pakai, cukup mempengaruhi kualitas pengolahan dalam 
menurunkan kadar pada parameter pencemar yang diamati 
yaitu BOD, COD dan Nitrogen. Pengaruh paling signifikan 
terjadi pada penurunan kadar nitrogen.  

3. Pengaruh perbedaan jumlah konsorsium bakteri yang 
ditambahkan dalam hal ini adalah Starbact kurang begitu 
signifikan pada penurunan parameter BOD dan COD. Akan 
tetapi pada parameter Nitrogen perbedaan jumlah 
penambahan starbact berpengaruh secara signifikan, 
semakin banyak jumlah bakteri yang ditambahkan semakin 
besar penurunan parameter yang terjadi.  

4. Secara keseluruhan pengolahan efisiensi penyisihan 
parameter BOD yang paling baik adalah pada perlakuan 
tanpa penambahan bakteri dengan nilai efisiensi 25, 57%. 
Untuk parameter COD adalah pada perlakuan tanpa 
penambahan bakteri dengan nilai efisiensi 29,02% dan pada 
parameter Nitrogen adalah perlakuan penambahan bakteri 
10 ml/L air lindi dengan nilai efisiensi 95,90%. 
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5.2 Saran 
 
1. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap aktivitas/pertumbuhan bakteri pada 
konsorsium bakteri yang dipakai, agar dapat lebih jelas apa 
yang menyebabkan terdapat kenaikan pada beberapa 
parameter pencemar yang cukup signifikan pada 
pengolahan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih 
lanjut dengan menggunakan sistem flow, dikarenakan sistem 
yang digunakan dapat mempengaruhi kondisi nutrient 
didalam substrat. 

3. Pengolahan dengan metode constructed wetland dengan 
penambahan bakteri Starbact ini disarankan menjadi 
pengolahan akhir karena kurang nya efisiensi dalam 
mengurangi kadar organic seperti BOD dan/atau COD akan 
tetapi sangat signifikan dalam mengurangi kadar nitrogen.  

4. Lebih mengoptimalkan proses pengambilan sampel dan juga 
pengawetannya supaya tidak mempengaruhi hasil uji. 
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Lampiran 1. Desain Bak Reaktor Constructed Wetland 
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Lampiran 2. Tahapan Pelaksanaan Pengujian Parameter BOD 

1) Analisis BOD5  
Tahapan dalam menganalisis BOD metode 5 hari menurut 
Perum Jasa Tirta 1 (2014): 
 

A. Ketentuan Umum  
1. Penyimpanan dan pengawetan contoh uji air untuk 

analisis BOD dengan cara disimpan diruang pendingin 
selama 6-48 jam, setelah pengambilan;  

2. Contoh uji sebelum dikerjakan harus dikondisikan pada 
suhu ruangan;  

3. analisis BOD dibuat minimal 2 seri pengenceran;  
4. Setiap analisis contoh uji harus dilakukan pengukuran 

standar dengan konsentrasi yang telah diketahui;  
5. Setiap analisis dilakukan pengecekan duplo minimal 

satu untuk salah satu contoh uji;  
6. Persyaratan cek standar dan duplo mengacu pada 

prosedur metode analisis dan validasi No. Dok. 
QP/LKA/15;  

7. Contoh uji bersifat asam atau basa harus dinetralkan 
sampai pH 6,5-7,5 dengan menggunakan H2SO4 0,1 N 
atau NaOH 0,1 N;  

8. Pastikan tidak terdapat gelembung udara pada saat 
analisis (membaca)dengan alat DO meter dan pada saat 
menutup botol inkubasi BOD setelah menuangkan air 
penencer ataupun contoh uji air;  

9. Perlu dilakukan analisis BOD dengan metode Winkler 
sebagai pembanding minimum 1 sampel tiap 3 bulan  

 
B. Peralatan  

1. Botol inkubasi ± 150 ml;  
2. Inkubator dengan temperatur 20oC ± 1oC;  
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3. DO meter;  
4. Gelas ukur 250 ml – 500 ml & pipet ukur 10 ml;  
5. Aerator  
6. Tabung aerasi  

C. Bahan Penunjang Uji  
1. Larutan buffer phospat  
2. Larutan MgSO4  
3. Larutan FeCl3  
4. Larutan CaCl2  
5. Larutan H2SO4 0,1 N  
6. Larutan NaOH 0,1 N 
7. Air pengencer 
8. Larutan seed 
9. Larutan glukose – asam glutamat (Larutan standar BOD 

± 194 mg/L) 
10. Air laut buatan, salinitas 19% 
11. Larutan penghambat proses nitrifikasi (senyawa piridin) 

 
D. Analisis Standar BOD  

1. Masukkan sejumlah volume standar ke dalam gelas 
ukur 250 ml (volume standar tergantung dari 
pengencerannya);  

2. Tambahkan air pengencer sampai 150 ml; Aduk hingga 
homogen, kemudian homogen tuangkan dalam botol 
inkubasi yang bervolume ± 100 ml sampai penuh;  

3. Analisis konsentrasi DO 0 hari contoh uji air dengan DO 
meter, kemudian catat hasil pembacaannya;  

4. Setelah selesai di analisis tambahkan contoh uji air yang 
telah diencerkan hingga penuh (meluber) kemudian 
tutup dengan hati-hati supaya tidak terjadi gelembung 
udara di dalam botol inkubasi tidak boleh ada 
gelembung udara;  

5. Masukan botol inkubasi ke dalam inkubator kemudan 
biarkan hingga mencapai suhu kama;  
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6. Analisis konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter, 
kemudian catat hasil pembacaannya 
 

E. Analisis Contoh Uji  
a. Tanpa Pengenceran  

i. Kocok contoh uji air, masukkan contoh uji air ke 
dalam botol inkubasi;  

ii. Analisis konsentrasi DO 0 hari contoh uji air dengan 
DO meter, kemudian catat hasil pembacaannya;  

iii. Setelah selesai di analisis tambahkan contoh uji air 
hingga penuh (meluber) kemudian tutup dengan 
hati-hati;  

iv. Masukkan botol inkubasii ke dalam inkubator pada 
suhu 20oC ± 1oC selama 5 hari;  

v. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dari 
inkubator kemudian biarkan hingga mencapai suhu 
kamar;  

vi. Analisis konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter;  
vii. Hitung kadar BODnya dengan rumus  

BOD mg/L = 
!"#$!"%

&
................................................................(1)  

dimana : 
DO0  : DO contoh sebelum diinkubasi 
DO5  : DO contoh setelah diinkubasi 5 hari 
20oC, mg/L  
P  : Desimal faktor pengenceran = 
(1/pengenceran)  

b. Menggunakan Pengenceran 
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i. Masukkan sejumlah volume contoh uji air kedalam 
gelas ukur 250 ml (volume contoh uji tergantung dari 
pengencerannya) 

ii. Tambahkan air pengencer sampai 150 ml; 
iii. Aduk hinga homogen, kemudian homogen 

tuangkan dalam botol inkubasi yang bervolume 
±100ml sampai penuh; 

iv. Analisis konsentrasi DO0 hari uji air dengan DO 
meter, kemudian catat hasil pembacannya;  

v. Setelah selesai di analisis tambahkan contoh uji air 
yang telah diencerkan hingga penuh (meluber) 
kemudian tutup dengan hati-hati;  

vi. Masukkan botol inkubasi ke dalam inkubator pada 
suhu 20oC ± 1oC selama 5 hari;  

vii. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dan 
inkubator kemudian biarkan hingga mencapai suhu 
kamar;  

viii. Analisis konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter 
kemudian catat hasil pembacaannya; 

ix. Hitung kadar BOD nya.  
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Lampiran 3. Tahapan Pelaksanaan Pengujian Parameter COD 

2) Analisis COD  
Tahapan proses untuk analisis COD dengan alat 
spektrofotometer menurut Perum Jasa Tirta 2014 :  
 

A. Ketentuan Umum  
1. Pengenceran contoh uji air dilakukan apabila didapatkan 

warna kuning K2Cr2O7 yang telah direaksikan dengan 
contoh uji air berubah warna menjadi biru kehijauan;  

2. Pengawetan contoh uji air di dalam ruang pendingin 
dengan temperatur berkisar antara 4oC-8oC;  

3. Pembuatan larutan standar dilakukan setiap analisis yang 
sekaligus sebagai kalibrasi;  

4. Menggunakan kalibrasi standar COD minimum 5 (lima) 
variasi konsentrasi;  

5. analisis duplo untuk contoh uji air mengacu kepada 
prosedur metode analisis dan validasi metode 
(QP/LKA/15)  
 

B. Peralatan  
1. UV-Visible Spektrofotometer 160;  
2. Tabung mikro COD yang mempunyai kapasitas ± 10 ml  

dan bertutup;  
3. Reaktor COD;  
4. Mikro pipet 1 ml;  
5. Alat – alat ukur gelas;  
6. Timbangan  

 
C. Bahan Penunjang analisis  

1. Kalium Hidrogen Ptalat (HCOOC6H4COOK);  
2. Larutan campuran K2Cr2O8- HgSO4 ± 0,02 N;  
3. Larutan campuran H2SO4 pekat – Ag2SO4  
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4. Air Suling  
 
D. Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Standar  

1. Pipet 2,5 ml larutan standar COD ke dalam tabung COD 
tambahkan larutan campuran 1,5 ml K2Cr2O7 – H2SO4 ± 
0,02 N dan 3,5 ml H2SO4 (p) – Ag2SO4  

2. Tutup tabung tersebut kemudian kocok;  
3. Lakukan pula untuk blanko dengan memipet 2,5 ml air  

suling, 1,5 ml K2Cr2O7- HgSo4 ± 0,02 N dan 3,5 ml H2SO4 

(p) – Ag2SO4  
4. Masukkan ke dalam reaktor COD yang sebelumnya 

sudah dipanaskan pada temperatur ± 150oC (10-20 
menit)  

5. Tunggu selama ± 2jam;  
6. Dinginkan sampai suhu kamar;  
7. Ukur konsentrasinya dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 444 nm;  
8. Persyaratan kalinbrasi mengacu prosedur metode 

analisis dan validasi metode (QP/LKA/15)  
 

E. Pelaksanaan analisis Contoh Uji Air  
1. Lakukan analisis contoh uji air dengan segera, kocok 

dengan kuat terutama yang mengandung suspensi tinggi;  
2. Pipet contoh uji air sebanyak 2,5 ml masukkan dalam 

tabung mikro COD, tambahkan 1,5 ml larutan K2Cr2O7- 
HgSO4 ± 0,02 N dan tambahkan 3,5 ml H2SO4 (p) – 
Ag2SO4 kocok;  

3. Panaskan pada reaktor COD 150oC dan tunggu hingga 2 
jam;  

4. Dinginkan sampai suhu kamar dan ukur konsentrasinya 
pada spektrofotometer dengan panjang elombang 444 
nm;  

5. Catat konsentrasi hasil analisis tersebut;  
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6. Jika konsentrasi tinggi maka dilakukan pengenceran  
dengan perhitungan :  

C=AxF 
dimana : 
C : konsentrasi COD (mg/L)  
A : konsentrasi hasil pengukuran pada spektrofotometer 
(mg/L)  
F : Faktor Pengenceran 
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Lampiran 4. Tahapan Pelaksanaan Pengujian Parameter 
Nitrogen Total 

3) Analisis Nitrogen Total 
Menurut Fatimah (2009), analisis kadar nitrogen total dapat 
dilakukan dengan menggunakan Metode Kjeldahl yang pada 
inti nya melalui tiga tahapan berikut : 

 
1.      Tahap Destruksi 
Pada tahapan ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat 
sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen 
karbon, hidrogen teroksidasi menjadi CO, CO2 dan H2O. 
Sedangkan nitrogennya (N) akan berubah menjadi (NH4)2SO4. 
Untuk mempercepat proses destruksi sering ditambahkan 
katalisator berupa campuran Na2SO4dan HgO (20:1). Gunning 
menganjurkan menggunakan K2SO4 atau CuSO4. Dengan 
penambahan katalisator tersebut titk didih asam sulfat akan 
dipertinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Selain 
katalisator yang telah disebutkan tadi, kadang-kadang juga 
diberikan Selenium. Selenium dapat mempercepat proses 
oksidasi karena zat tersebut selain menaikkan titik didih juga 
mudah mengadakan perubahan dari valensi tinggi ke valensi 
rendah atau sebaliknya. 
 
2.      Tahap Destilasi 
Pada tahap destilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi 
ammonia (NH3) dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan 
dipanaskan. Agar supaya selama destilasi tidak terjadi 
superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya 
gelembung gas yang besar maka dapat ditambahkan logam zink 
(Zn). Ammonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh 
asam khlorida atau asam borat 4 % dalam jumlah yang 
berlebihan. Agar supaya kontak antara asam dan ammonia lebih 
baik maka diusahakan ujung tabung destilasi tercelup sedalam 
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mungkin dalam asam. Untuk mengetahui asam dalam keadaan 
berlebihan maka diberi indikator misalnya BCG + MR atau PP. 
 
3.      Tahap Titrasi 
Apabila penampung destilat digunakan asam khlorida maka sisa 
asam khorida yang bereaksi dengan ammonia dititrasi dengan 
NaOH standar (0,1 N). Akhir titrasi ditandai dengan tepat 
perubahan warna larutan menjadi merah muda dan tidak hilang 
selama 30 detik bila menggunakan indikator PP. 

%N = × N. NaOH × 14,008 × 100% 
Apabila penampung destilasi digunakan asam borat maka 
banyaknya asam borat yang bereaksi dengan ammonia dapat 
diketahui dengan titrasi menggunakan asam khlorida 0,1 N 
dengan indikator (BCG + MR). Akhir titrasi ditandai dengan 
perubahan warna larutan dari biru menjadi merah muda. 

%N = × N.HCl × 14,008 × 100 % 
Setelah diperoleh %N, selanjutnya dihitung kadar proteinnya 
dengan mengalikan suatu faktor. Besarnya faktor perkalian N 
menjadi protein ini tergantung pada persentase N yang 
menyusun protein dalam suatu bahan. 
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Lampiran 5. Hasil Uji Karakteristik Awal Air Lindi TPAS 
Supiturang 
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Lampiran 6. Hasil Uji Sampel dengan Waktu Pengamatan 48 
Jam 
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Lampiran 7. Hasil Uji Sampel dengan Waktu Pengamatan 96 
Jam 
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Lampiran 8. Hasil Uji One-Way Anova dengan SPSS 
 
BOD 48 JAM 
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BOD 96 JAM 
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COD 48 JAM 
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COD 96 JAM 
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NTotal 48 JAM 
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NTotal 96 JAM 
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Lampiran9. Data Pengamatan Fisik Tanaman 
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