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Lazuardi. 155100900111014.Pengolahan Lindi Dengan 
Biofilter Aerob Menggunakan Media PVC Sarang Tawon 
Untuk Menurunkan Parameter BOD, COD Dan TSS. 
Pembimbing : Dr. Eng. Evi Kurniati STP, MT dan  Fajri 
Anugroho STP, M.Agr, Ph.D. 
 

RINGKASAN 

   Pertambahan populasi manusia tentu akan menyebabkan 
suatu permasalahan lingkungan yang cukup krusial. Kepadatan 
penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk pada setiap 
wilayah satu kilometer persegi (Suhardi, 2009). Kota Malang 
merupakan salah satu kota di Jawa Timur  dengan jumlah 
penduduk sebesar 895.387 dengan luas wilayah 145,28 km2 

(BPS,2018). Oleh karena itu, Kota Malang memiliki kepadatan 
penduduk sebesar 6.200 jiwa/km2. Sebesar 60-65%  dari 600 
ton/hari sampah yang dihasilkan  penduduk kota Malang berupa 
sampah organik dengan rata-rata buangan sebesar 
0,8kg/orang/hari (BPS,2014). TPA Supit Urang merupakan satu-
satunya tempat pemrosesan akhir di Kota Malang yang sampai 
saat ini masih aktif beroperasi. Bentuk penanganan yang 
dilakukan di TPA ini dilakukan dengan menggunakan metode 
Controlled landfill yang menghasilkan limbah lindi yakni limbah 
cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam 
timbunan sampah,melarutkan dan membilas materi-materi 
terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi 
biologis. Saat ini upaya pengelolaan limbah lindi di TPA Supit 
Urang hanya diendapkan dan dialirkan  dimana  lindi mengalir 
dari bak pertama hingga keempat. Pengelolaan seperti ini belum 
efektif untuk mengurangi kandungan organik yang tinggi pada 
lindi sehingga masih diperlukan pengelolaan lanjutan agar 
kandungan organik lindi memenuhi baku mutu sebelum dibuang 
ke badan air. Metode pengolahan secara biologi yang dapat 
dipergunakan adalah proses biofilter aerob yang didahului 
dengan koagulasi-flokulasi sebagai pretreatment sehingga 
dapat mengurangi kadar BOD, COD dan TSS. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dengan pemberian  waktu tinggal hidrolis 48 jam, 72 jam dan 96 
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jam pada biofilter aerob. Sampel lindi diambil dengan metode 
pengambilan sampel sesaat (grab sample). Uji statistik ANOVA 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang berbeda 
dalam waktu detensi masing masing perlakuan. Apabila 
terdapat beda nyata pada perlakuan, maka akan dilanjutkan 
dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf nyata 5%. 
Konsentrasi koagulan alumunium sulfat (Al2SO4) yang 
digunakan yaitu 350 ppm. Hasil dari penelitian ini persentase 
penyisihan kadar pada proses koagulasi flokulasi sebagai 
pretreatment pada parameter BOD, COD, dan TSS adalah 
20,20%, 14,62%, dan 32,11%, sedangkan pada pengolahan 
biofilter aerob persentase penyisihan konsentrasi parameter 
BOD tertinggi terjadi pada waktu tinggal 72 jam sebesar 51,02% 
dan pada parameter COD dan TSS persentase penyisihan 
tertinggi terjadi pada waktu tinggal 96 jam  adalah 45,01%, dan 
50%. 
 
Kata Kunci: Biofilter aerob, Koagulasi-flokulasi, Lindi, Waktu 

tinggal hidrolis 
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Lazuardi. 155100900111014. Leachate Treatment With 
Aerobic Biofilter Using Honeycomb PVC Media To Reduce 
BOD, COD And TSS Parameters. Pembimbing : Dr. Eng. Evi 
Kurniati STP, MT dan  Fajri Anugroho STP, M.Agr, Ph.D. 
 

SUMMARY 

The increase in the human population will certainly cause an 
environmental problem. Population density is the average 
number of residents in each area of one square kilometer 
(Suhardi, 2009). Malang City is one of the cities in East Java 
with a population of 895,387 with an area of 145.28 km2 (BPS, 
2018). Therefore, Malang City has a population density of 6,200 
people / km2. As much as 60-65% of the 600 tons / day of waste 
produced by the residents of Malang is in the form of organic 
waste with an average discharge of 0.8 kg / person / day (BPS, 
2014). The Supit Urang Landfill is the only final processing site 
in Malang City which is still actively operating. This landfill was 
carried out using the Controlled landfill method that produces 
leachate waste, which is liquid waste arising from the entry of 
external water into landfills, dissolving and rinsing dissolved 
materials, including organic material from biological 
decomposition processes. Currently the effort to manage 
leachate in the Supit Urang landfill was only deposited and 
flowed where leachate flows into four concsecutive basins, after 
the fourth basin. The treatment was not yet effective to reduce 
the organic content of leachate meets the quality standards for 
discharging into the water body. This research observed  
biological processing methods using aerobic biofilter processes 
which were preceded by coagulation-flocculation as 
pretreatment so as to reduce the levels of BOD, COD and TSS. 
The method used in this study is an experimental method with a 
48-hour, 72-hour and 96-hour hydraulic retention time in aerobic 
biofilter. Leachate samples were taken with a grab sample 
method at the fourth basin. ANOVA statistical test was 
conducted to determine the effect of different treatments in the 
hydraulic retention time of each treatment. Continued waste 
Smallest Significant Difference test (LSD) with a confidence 
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level of 5%. The coagulant concentration used was alumunium 
sulphate (Al2SO4) in amount of 350 ppm. The removal rate in the 
coagulation flocculation process as pretreatment in the 
parameters BOD, COD, and TSS was 20.20%, 14.62%, and 
32.11% respectively, while the processing of aerobic biofilter the 
highest percentage of BOD parameter removal occurred at 72 
hours retention time of 51.02% and in the COD and TSS 
parameters the highest percentage of allowance occurred at 96 
hours residence time was 45.01% and 50%. 
 
Keywords: Aerobic Biofilter, Coagulation-flocculation, 

Leachate, Hydraulic retention time 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

              Pertambahan populasi manusia tentu akan 

menyebabkan suatu permasalahan lingkungan yang cukup 

krusial. Kepadatan penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk 

pada setiap wilayah satu kilometer persegi (Suhardi, 2009). 

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur  dengan 

jumlah penduduk sebesar 895.387 dengan luas wilayah 145,28 

km2 (BPS,2018). Oleh karena itu, Kota Malang memiliki 

kepadatan penduduk sebesar 6.200 jiwa/km2. Kepadatan 

penduduk di kota ini banyak disebabkan oleh  laju urbanisasi 

sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk  dan 

menimbulkan permasalahan sampah. Sebesar 60-65%  dari 600 

ton/hari sampah yang dihasilkan  penduduk kota Malang berupa 

sampah organik dengan rata-rata buangan sebesar 0,8 

kg/orang/hari (BPS,2014). Sampah merupakan salah satu 

permasalahan terbesar dan merupakan isu utama bagi setiap 

kota di Indonesia.  

                Pertumbuhan penduduk dan kemajuan tingkat 

perekonomian di suatu kota secara langsung mempengaruhi 

peningkatan jumlah sampah. Dampak dari timbunan sampah ini 

dapat menyebabkan pembusukan sampah yang dapat 

mengeluarkan air yang disebut dengan air limbah lindi. Menurut 

Pichtel (2005), sampah merupakan material sisa yang tidak 

diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Besarnya sampah 

yang dihasilkan masyarakat perkotaan dengan jenis 

penanganan sampah berupa landfill menimbulkan pencemaran 

berupa limbah padat, gas dan cair. Limbah cair yang dihasilkan 

dari sampah organik adalah lindi. Lindi adalah limbah cair yang 

timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan 

sampah,melarutkan dan membilas materi-materi terlarut. 
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Supit Urang merupakan TPA sampah milik Pemerintah 

Kota Malang Jawa Timur, komposisi sampah di Malang 

sebagian besar yakni 74% terdiri dari sampah organik 

menghasilkan  gas metan dan lindi yang merupakan hasil 

samping dan dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola 

dengan baik dan benar. Jumlah sampah di lokasi penimbunan 

menjadi 172.040 ton pada tahun 2007. TPA  memiliki lima sel 

yang terdiri dari tiga sel aktif dan dua pasif. TPA memiliki 

491,875 m3 dan 319,580 m3 yang masih kosong. Diasumsikan 

tempat tersebut akan terisi penuh dan ditutup pada 2020, 

produksi sampah pada tahun tersebut 39.980.541 

ton/tahun, dengan akumulasi adalah 3.151.273,375 

ton.  Puncak produksi metan adalah 12.179.626 m3 per tahun 

pada 2019. Kemudian  produksi akan turun dan akan menjadi 

14.784 m3/tahun pada tahun 2065 (Fauzan,2008). 

 Konsentrasi alami cairan lindi yang mengandung bahan 

organik dapat berbahaya bagi lingkungan seperti yang 

dikemukakan oleh Susanawati dkk, (2011) lindi dari sebuah 

kolam penampungan cairan lindi dapat meresap kedalam tanah. 

Peresapan cairan lindi kedalam tanah akan menyebabkan 

pencemaran tanah dan air secara langsung. Agar pencemaran 

lindi ini berkurang bahkan hilang, diperlukan upaya pengolahan 

cairan lindi menggunakan suatu treatment mengingat didalam 

lindi banyak mengandung logam berat yang memiliki toksisitas 

tinggi diantaranya adalah Timbal (Pb) sebesar 5,4 mg/L. Tidak 

hanya timbal, lindi juga mengandung kadar BOD,COD dan TSS 

yang cukup tinggi hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan 

oleh Saleh (2012) kadar COD dan BOD lindi di TPA Supit Urang 

adalah sebesar masing-masing COD = 8.960 mg/L dan BOD = 

3.968,293 mg/L. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sarto dkk (2010) kadar TSS pada lindi mempunyai kisaran 

konsentrasi 200-1.000 mg/L 
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Salah satu langkah awal yang diperlukan dalam mengolah 

lindi adalah melakukan studi sarana pengolahan lindi. 

Pengolahan lindi merupakan rancangan sistem yang digunakan 

untuk menguraikan bahan organik lindi yang berbahaya 

sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Menurut 

Noerbambang dan Takeo (2005), untuk mengolah air yang 

mengandung senyawa organik, umumnya menggunakan 

teknologi pengolahan air limbah secara biologis atau gabungan 

antara proses kimia-fisika. Begitu pula dengan air limbah lindi 

yang memiliki konsentrasi biologis yang tinggi, pengolahan 

secara biologi mutlak diperlukan menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.59 Tahun 2016 mengenai 

standar baku mutu lindi. Pengolahan lindi dapat dilakukan 

dengan metode pilihan alternatif yang dapat secara umum 

diterapkan. 

Pada saat ini,sudah ada  studi mengenai perencanaan 

sistem filtrasi pada pengolahan limbah lindi TPA Supit Urang. 

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2012), 

adalah terdapat dua jenis proses yang mampu mengurangi 

kadar suspensi, COD, BOD, serta kuman yakni proses maturasi 

dan stabilisasi.  Berdasarkan pada penelitian di TPA Piyungan 

Yogyakarta oleh Susanto dkk (2004) mengenai uji efisiensi 

menggunakan sistem koagulasi flokulasi-biofilter anaerob 

didapatkan efisiensi penurunan kadar lindi TPA Piyungan 

Yogyakarta menggunakan parameter BOD, TSS dan ammoniak. 

Namun hasil dari efisiensi BOD dan TSS belum cukup untuk 

memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan, hanya 

ammoniak yang sudah memenuhi standar baku mutu menurut 

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 281 

KPTS/1998. Pada TPA Supit Urang belum ada aplikasi 

mengenai proses pengolahan lindi, perlakuan yang saat ini 

dominan di TPA Supit Urang untuk lindi adalah hanya kolam 

penampungan lindi sekaligus pengendapan yang berjumlah 
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empat. Lindi mengalir dari bak pertama hingga keempat yang 

kemudian setelah bak keempat terdapat sistem cascade berupa 

tangga berundak yang bertujuan untuk mengurangi laju lindi 

mengalir sehingga endapan dapat berkurang. Pengelolaan 

seperti ini belum efektif untuk mengurangi konsentrasi organik 

yang tinggi pada lindi sehingga masih diperlukan pengelolaan 

lanjutan agar konsentrasi organik lindi memenuhi baku mutu 

sebelum dibuang ke badan air. Oleh karena itu, perlu adanya 

penambahan pengolahan lanjutan sehingga dapat 

memaksimalkan efisiensi penurunan kadar parameter. Proses 

yang perlu ditambah adalah dengan menggunakan metode 

koagulasi flokulasi sebagai pretreatment  dan biofilter aerob. 

Diharapkan dengan adanya penambahan metode pengolahan , 

dapat memperbesar penurunan kadar pencemar lindi sehingga 

memenuhi baku mutu. 

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas, 

dilakukan penelitian yang berjudul “Pengolahan Lindi Dengan 

Biofilter Aerob Menggunakan Media PVC Sarang Tawon 

Untuk Menurunkan Parameter BOD, COD Dan TSS”, yang 

bertujuan untuk menganalisa besarnya parameter-parameter 

pencemar yang terdegradasi pada lindi dengan adanya 

modifikasi proses biofilter aerob didalam proses pengolahan 

lindi dengan pre-treatment koagulasi dan flokulasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana kualitas lindi yang diolah menggunakan biofilter 

aerob? 

2. Berapa waktu tinggal hidrolis optimal yang diperlukan untuk 

mengolah lindi dengan biofilter aerob pada parameter BOD, 

COD dan TSS? 
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3. Berapa persentase penyisihan pengolahan lindi yang 

dihasilkan menggunakan biofilter aerob pada parameter 

BOD, COD dan TSS? 

 

1.3 Hipotesis  
Diduga sistem pengolahan limbah lindi dengan metode 

biofilter aerob menghasilkan penurunan BOD, COD, dan TSS. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui kualitas lindi yang diolah dengan biofilter aerob  

2. Mengetahui waktu tinggal hidrolis optimal untuk mengolah 

lindi dengan biofilter aerob pada paramater BOD, COD dan 

TSS 

3. Mengetahui besarnya persentase penyisihan pengolahan 

biofilter aerob terhadap parameter BOD, COD dan TSS 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

Manfaat khusus: 

1. Memberikan metode alternatif  pengolahan lindi pada TPA  

2. Sebagai upaya mengurangi pencemaran lindi pada tanah 

dan air di kawasan TPA  

3. Memberikan arahan yang solutif terhadap permasalahan 

pengelolaan lindi yang dihasilkan,sehingga diharapkan 

mampu untuk meminimalisir adanya pencemaran lingkungan 

dan mendukung konsep ramah lingkungan. 

 

Manfaat Umum: 
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1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam proses pengolahan lindi dengan fokus 

yakni biofilter aerob.  

2. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

dan bahan masukan untuk penelitian ilmiah lainnya yang 

masih berhubungan dengan pengolahan limbah biofilter 

aerob, pemilihan sistem, dan pengolahan limbah lindi.  

 

1.6 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium dengan 

perlakuan aerob 

2. Perhitungan persentase penyisihan dilakukan dari unit 

koagulasi flokulasi sebagai pre-treatment ke pengolahan 

biofilter aerob  

3. Lindi yang dihasilkan tidak dilakukan proses karakterisasi, 

dan tidak dibahas mengenai organisme biologis lokal yang 

berperan dalam proses pengolahan lindi. 

4. Jenis desain yang digunakan adalah pengolahan 

batch/discontinu. 

5. Jenis parameter yang digunakan dalam pengamatan unit 

biofilter aerob adalah BOD, COD dan TSS 

6. Waktu tinggal lindi tidak diketahui. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Controlled Landfill 

Menurut Lakat dkk (2018), Penimbunan terkendali 

(controlled landfill), merupakan teknologi peralihan antara open 

dumping dengan sanitary landfill dimana pada metode 

controlled landfill dilakukan penutupan sampah dengan lapisan 

tanah secara berkala. Lahan-urug terkendali (controlled landfill) 

digunakan terutama untuk kota-kota kecil dan sedang. 

Timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatakan dengan 

tujuan mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, 

dan mengurangi keluarnya gas metan (Kristi, 2014). Pada 

control landfill timbunan sampah dengan  waktu penutupan 5 – 

7 hari sesuai dengan siklus lalat (Damanhuri, 2008). Selain itu 

Menurut Adhi (2016), dibuat juga saluran drainase untuk 

mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi 

(leachate) dan instalasi pengolahannya. Pencemaran sumber air 

oleh sampah terjadi karena sampah yang dibuang dengan cara 

controlled landfill dan tertimbun di TPA mengalami dekomposisi 

yang bersama air hujan menghasilkan cairan lindi (leachate) 

dan berpotensi mencemari air tanah di sekitar TPA 

(Luthfi,2011). Rembesan air yang disebut lindi atau leachate 

mengandung kotoran organik, nitrat, sulfat, klorida dan logam-

logam berat dalam konsentrasi tinggi dan senyawa organik yang 

sangat berbahaya (Prastanti, 2015).  

 

2.2 Sampah 

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang 

dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang 

belum memiliki nilai ekonomis (Sudrajat, 2006). Berdasarkan 

asalnya, sampah padat digolongkan menjadi 2 yaitu sampah 

organik dan sampah anorganik (Kim, et al, 2007).Menurut 

Nurjazuli dkk (2016) Sampah organik adalah sampah yang 
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dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh 

mikroba atau bersifat biodegradable dimana sampah ini dengan 

mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah 

tangga sebagian besar merupakan bahan organik,termasuk 

sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa 

makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), 

tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting (Marfuatun, 2013). 

Syafrudin dkk (2007) menyatakan bahwa sampah anorganik 

adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, 

baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi 

pengolahan bahan tambang dimana sampah anorganik 

dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk 

olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan 

keramik, sampah detergen yang sebagian besar sampah 

anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara 

keseluruhan (unbiodegradable). Jika tidak diiringi dengan 

pengelolaan sampah yang benar maka akan menimbulkan 

masalah lingkungan baik pencemaran udara, tanah maupun air 

(Maramis, 2008). Menurut Kasam dkk (2013), Pada tahap 

pembuangan akhir sebagian besar sampah akan mengalami 

dekomposisi dan sebagian sulit atau bahkan tidak dapat 

terdekomposisi. Rilawati (2013) menyatakan bahwa sampah 

yang tidak terdekomposisi akan menyebabkan pencemaran 

pada tanah, sedangkan sampah yang terdekomposisi akan 

menghasilkan cairan yang dikenal dengan istilah leachate (air 

lindi). Air yang masuk ke dalam sampah merupakan sumber dari 

lindi yang dapat mencemari lingkungan (Ali, 2011). Lindi 

merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi 

terlarut atau tersuspensi terutama hasil proses dekomposisi 

materi sampah (Tchobanoglous, 1993). 
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2.3 Lindi (Leachate) dan Karakteristiknya 

 Tchobanoglous (1993) menyatakan bahwa lindi 

(leachate) adalah cairan hasil dari dekomposisi sampah yang 

melarutkan dan mensuspensikan material organik. Selain dari 

hasil proses dekomposisi sampah, lindi juga berasal dari 

sumber eksternal seperti saluran drainase, air hujan, air 

permukaan, air tanah dan mata air bawah tanah. Sedangkan, 

menurut Damanhuri (2010) lindi adalah limbah cair yang timbul 

akibat masuknya air ke dalam timbunan sampah, melarutkan 

dan membilas materi – materi terlarut, termasuk juga materi 

organik hasil proses dekomposisi biologis di tempat pemrosesan 

akhir (TPA). Lindi mengandung berbagai senyawa yang bersifat 

toksik. Pencemaran air oleh lindi disebabkan karena tidak 

adanya lapisan dasar dan tanah penutup yang akan 

menyebabkan lindi semakin banyak terbentuk sehingga 

pencemaran air dan tanah di sekitarnya tidak dapat dihindarkan 

(Isyana P. dan Sudarmadji, 2008). Lindi dapat meresap ke 

dalam tanah yang menyebabkan pencemaran tanah dan air 

tanah secara langsung karena dalam lindi terdapat berbagai 

senyawa kimia organik dan anorganik serta sejumlah pathogen 

(Susanto, 2004). 

 Kualitas air lindi sangat bervariasi tergantung dari 

komposisi sampah, iklim, serta hidrogeologinya (Keenan, 1984). 

Menurut Darmasetiawan (2004), lindi merupakan air yang 

terbentuk dalam timbunan sampah yang melarutkan banyak 

sekali senyawa yang ada sehingga memiliki konsentrasi 

pencemar khususnya zat organik yang sangat tinggi. Pada 

umumnya lindi mengandung logam berat, zat organik dan zat 

anorganik seperti amonia, sulfat dan logam-logam kation 

(Christnsen et al 2002 dalam Yalcuk et al 2009). Komponen 

organik yang biodegradable dan ammonia merupakan zat yang 

utama yang terdapat dalam lindi dan mengancam lingkungan 

secara signifikan (Mehmood et al, 2009). Setiap TPA memiliki 
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karakteristik air lindi yang berbeda tergantung dari proses yang 

terjadi di dalam landfill, yang meliputi proses fisika, kimia dan 

biologis. Al-Wabel dkk. (2011) yang melakukan penelitian 

mengenai karakteristik lindi di TPA di Kota Riyadh, Saudi Arabia 

menemukan bahwa lindi di lokasi tersebut mengandung 

Chemical Oxygen Demand (COD), Biology Oxygen Demand 

(BOD), Electrical Conductivity (EC), Total Suspended Solid 

(TSS) dengan konsentrasi yang tinggi. Zubair dkk. (2012), 

menemukan bahwa hasil pengujian sampel air lindi di TPA 

Maros Sulawesi Selatan memiliki nilai COD, BOD dan TSS yang 

tinggi. Selain itu, lindi di TPA Kota Riyadh mengandung Fe, Mn, 

Mo, Ni,Cr, Zn dan Cu. Radzuan dkk. (2005) melakukan 

penelitian untuk mengetahui karakteristik lindi di TPA Air Hitam 

di Puchong Selangor menemukan bahwa lindi memiliki COD 

yang sangat rendah dan konsentrasi logam berat relative tinggi 

untuk Fe, Zn, Pb dan Ni sedangkan Mn, Cd, Cu dan Cr yang 

ditemukan relatif rendah 

 

2.4 Pencemaran Lindi 

Pencemaran air oleh lindi disebabkan karena tidak 

adanya lapisan dasar dan tanah penutup yang akan 

menyebabkan lindi semakin banyak terbentuk sehingga 

pencemaran air dan tanah di sekitarnya tidak dapat dihindarkan 

(Isyana P. dan Sudarmadji, 2008). Masuknya zat – zat kimia 

yang terkandung dalam air lindi ke dalam ekosistem perairan 

juga dapat memberikan pengaruh pada biota yang ada di 

dalamnya. Menurut Susanto dkk (2013), Lindi dapat merembes 

ke dalam tanah dan bercampur dengan air tanah, ataupun 

mengalir di permukaan tanah dan bermuara pada aliran air 

sungai. Kemampuan leachate mencemari air permukaan/air 

tanah dipengaruhi oleh kondisi geologi (type tanah dan jenis 

batuan) serta kondisi hidrologi (kedalaman dan pergerakan air 
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tanah, jumlah curah hujan serta pengendalian aliran 

permukaan) dimana lokasi TPA berada (Maramis, 2008).  

 

2.5 Macam-Macam Pengolahan Lindi  

Pengolahan lindi sebagian besar TPA di Indonesia, masih 

menggunakan teknologi sistem kolam,yaitu menggunakan 

kolam penampung, kolam anaerob, kolam aerob, kolam 

stabilisasi, dan dilanjutkan dengan menggunakan wet land yang 

mana kelemahan teknologi tersebut adalah waktu tinggal yang 

relatif lama yakni antara 30 – 50 hari, sehingga bangunan kolam 

membutuhkan lahan yang cukup luas (Hartaja dan Said, 2015). 

Menurut Ali (2011), Berdasarkan karakteristik air limbah yang 

akan diolah, secara garis besar ada dua jenis teknologi 

pengolahan air limbah yaitu secara fisika-kimia dan biologis. 

Penelitian pengolahan fisika kimia dalam pengolahan lindi 

dilakukan oleh Purwono dkk (2017) menggunakan metode 

koagulasi flokulasi dengan koagulan FeCl3 dan teknologi AOPs 

dengan Fenton (Fe-H2O2) dengan tujuan untuk mengetahui 

dosis optimum dari koagulan FeCl3 dan menganalisis hasil serta 

effisiensi pengolahan pada parameter BOD, COD, TSS dan 

warna. Sejalan dengan itu penelitian juga dilakukan oleh 

Hadiwidodo dkk (2017) dengan menguji efisiensi pengolahan 

lindi TPA Jatibarang TPA dengan metode koagulasi-flokulasi 

menggunakan koagulan aluminium sulfat dan dikombinasikan 

dengan proses ozonasi. Sementara, pada pengolahan biologi 

dilakukan oleh Gunawan dkk (2012) dengan proses kombinasi 

biofilter anaerob-aerob dan wetlands untuk mengetahui efisiensi 

penurunan parameter BOD,COD,TSS dan nitrit. Penelitian 

pengolahan pada lindi secara biologis juga dilakukan oleh 

Hartaja dan Said (2015) dimana pengolahan air lindi 

menggunakan proses  biofilter anaerob-aerob dan 
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denitrifikasi untuk menurunkan konsentrasi COD, TSS, 

amoniak dan nitrit. 

 

2.6 Pengolahan Air Limbah secara Biologis 

Proses pengolahan air limbah khususnya yang 

mengandung polutan senyawa organik, teknologi yang 

digunakan sebagian besar menggunakan aktifitas 

mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan organik 

tersebut. proses pengolahan air limbah secara biologis. Proses 

pengolahan air limbah secara biologis tersebut dapat dilakukan 

pada kondisi aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik (tanpa 

udara) atau kombinasi anaerobik dan aerobik. Proses biologis 

aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah 

dengan beban BOD yang tidak terlalu besar, sedangkan proses 

biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah 

dengan beban BOD yang sangat tinggi (Said, 2000). 

Pengolahan limbah secara biologis dapat dibagi menjadi biakan 

tersuspensi (suspended growth processes) dan biakan melekat 

(attached growth processes). 

 
(1) Biakan tersuspensi (suspended growth processes)  

Biakan tesuspensi adalah proses pengolahan dengan 
memanfaatkan mikrooranisme pengurai zat organik yang 
tersuspensi dalam limbah cair yang akan diolah. Didalam 
reaktor pertumbuhan tersuspensi mikroorganisme tumbuh dan 
berkembang dalam keadaan tersuspensi secara menyeluruh 
dalam limbah cair. Kelompok ini adalah lumpur aktif (activated 
sludge), kolam stabilisasi/oksidasi (waste stabilization pond), 
step aerasi, dan lain-lain (Pohan, 2008).  

 
(2) Biakan melekat (attached growth processes)  

Biakan melekat adalah pengolahan dengan 

memanfaatkan mikroorganisme yang menempel pada media 

yang membentuk lapisan film untuk menguraikan zat organik. 
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Proses biakan melekat disebut juga biofilter. Yang termasuk 

dalam kelompok ini antara lain trickling filter, rotating bioloical 

contactor (RBC), upflow anaerobic sludge blanket (UASB), filter 

terendam dan reaktor fludisasi. Seluruh modifikasi ini dapat 

menghasilkan efisiensi penurunan BOD sekitar 80-90% (Metcalf 

& Eddy, 2003). 

 
Pengolahan limbah cair secara biologis dapat 

menggunakan tiga sistem, yaitu pengolahan limbah cair sistem 
anaerobik, aerobik, dan kombinasi sistem anaerobik-aerobik. 
Pengolahan limbah cair sistem anaerobik adalah pengolahan 
yang tidak menggunakan oksigen didalam prosesnya. Tidak 
adanya oksigen yang digunakan menyebabkan tidak adanya 
reduksi untuk COD, penghilangan COD dilakukan dengan 
perubahan bahan organik menjadi metana dan gas lainnya 
(Droste, 1997). Pengolahan limbah anaeob mikroorganisme 
menguraikan beberapa senyawa organik seperti protein, 
karbohidrat, serta lemak yang terdapat dalam limbah cair dan 
kemudian akan mengahasilkan hasil samping berupa biogas 
dengan konsentrasi gas metana sekitar 50-70%, gas CO2 sekitar 
25-45% dan sejumlah kecil nitrogen, hidrogen dan hidrogen 
sulfida (Lee, 1992). Proses pengolahan secara anaerobik 
meliputi biakan anaerobik tersuspensi (anaerobic suspended 
growth), biakan melekat pada aliran naik dan aliran turun 
(upflow dan downflow attached grow), biakan melekat 
terfluidisasi (fludized-bed attached growth), upflow anaerobic 
sludge blanket (UASB), kolam anaerobik, dan proses anaerobik 

membran terpisah (Metcalf & Eddy, 2003). 
 

1.7 Biofilter Aerob 

Proses pengolahan air limbah dengan biofilter 

dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam 

reaktor biologis yang didalamnya diisi dengan media 

penyangga untuk pengembakbiakan mikroba dengan atau 

tanpa aerasi (Filliazati, 2015). Mekanisme proses 
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metabolisme di dalam sistem biofilm secara aerobik sederhana 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. Lim dan Grady (1980) 

menyatakan bahwa mekanisme yang terjadi pada reaktor 

biologis biakan melekat diam terendam yaitu terjadi  

transportasi dan adsorpsi zat organik, kemudian 

transportasi mikroorganisme dari fasa liquid ke fasa 

biofilm, lalu adsorpsi mikroorganisme yang terjadi dalam 

ke fasa biofilm, reaksi metabolisme mikroorganisme yang 

terjadi dalam lapisan biofim, memungkinkan terjadinya 

mekanisme pertumbuhan, lalu penempelan (attachment) 

dari sel yaitu pada saat lapisan biofilm mulai terbentuk dan 

terakumulasi secara kontinyu dan bertahap pada lapisan 

biofilm, setelah itu terjadi mekanisme pelepasan secara 

bertahap pada lapisan biofim. Menurut Said (2008), 

Senyawa polutan yang ada di dalam air limbah misalnya 

senyawa organik (BOD, COD), ammonia, phospor dan 

lainnya akan terdifusi ke dalam lapisan atau film biologis 

yang melekat pada permukaan medium,pada saat yang 

bersamaan dengan menggunakan oksigen yang terlarut di 

dalam air limbah senyawa polutan tersebut akan diuraikan 

oleh mikroorganisme yang ada di dalam lapisan biofilm 

dan energi yang dihasilhan akan diubah menjadi biomasa. 

Berikut adalah proses penguraian bahan organik secara 

aerob. 

  

 

 

Jika lapisan mikrobiologis cukup tebal, maka pada 

bagian luar lapisan mikrobiologis akan berada dalam 

kondisi aerobik sedangkan pada bagian dalam biofilm 

Bahan organik + O2                              CO2+H2O + NH4 + sel baru + 

produk akhir lain 
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yang melekat pada medium akan berada dalam kondisi 

anaerobik. Pada kondisi anaerobik akan terbentuk gas 

H2S, dan jika konsentrasi oksigen terlarut cukup besar 

maka gas H2S yang terbentuk tersebut akan diubah 

menjadi sulfat (SO4 ) oleh bakteri sulfat yang ada di dalam 

biofilm. Selain itu pada zona aerobik nitrogen–ammonium 

akan diubah menjadi nitrit dan nitrat dan selanjutnya pada 

zona anaerobik nitrat yang terbentuk mengalami proses 

denitrifikasi menjadi gas nitrogen oleh karena di dalam 

sistem bioflim terjadi kondisi anaerobik dan aerobik pada 

saat yang bersamaan maka dengan sistem tersebut maka 

proses penghilangan senyawa nitrogen menjadi lebih 

mudah (Sani, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Said, 2008) 

Gambar 2.1 Mekanisme Proses Metabolisme dengan   

 Sistem Biofilm 

 

2.8 Media Biofilter 

Media adalah merupakan bagian yang terpenting dari 

biofilter, oleh karena itu pemilihan media harus dilakukan 

dengan seksama disesuaikan dengan kondisi proses serta jenis 
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air limbah yang akan diolah. Media biofilter dari bahan organik 

banyak yang dibuat dengan cara dicetak dari bahan tahan karat 

dan ringan, dengan luas permukaan spesifik dapat melekatkan 

mikroorganisme dalam jumlah yang besar dengan resiko 

kebuntuan yang sangat kecil. Media biofilter termasuk hal yang 

penting, karena sebagai tempat tumbuh dan menempel 

mikroorganisme, juga untuk mendapatkan unsur-unsur 

kehidupan yang dibutuhkannya seperti nutrien dan oksigen 

(Said, 2000). Menurut Purwanto dkk (2018), Semakin tinggi luas 

permukaan spesifiknya maka jumlah mikroorganisme yang 

dapat melekat juga semakin banyak kemudian efisiensi biofilter 

juga tergantung dari luas kontak antara air limbah dengan 

mikroorganisme yang menempel pada permukaan media filter 

tersebut,makin luas bidang kontaknya, maka efisiensi 

penurunan zat organiknya (BOD dan COD) semakin besar. 

Media yang digunakan bisa berupa plastik (polivinil klorida), 

kerikil dan pecahan batu, gambut, kompos, arang aktif, sabut 

kelapa, humus dan tanah (Nurcahyani, 2006).  

Media biofilter dari PVC mempunyai luas permukaan yang 

cukup besar untuk mendukung terbentuknya biofilm karena 

mempunyai bentuk silinder. Media PVC memiliki luas spesifik 

yang besar, tahan lama, dan porositasnya yang besar sehingga 

resiko kebuntuhan medianya sangat kecil. Pipa PVC merupakan 

bahan sintetis, bersifat hidrofob dan mempunyai permukaan 

yang halus (Chasanah, 2007). Media biofilter PVC dibuat 

dengan model sarang tawon dikarenakan model sarang tawon 

memiliki luas permukaan efektif yang lebih sehingga hasilnya 

lebih efektif dan mudah dibersihkan (Tato, 2013). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Jurusan Keteknikan 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan Oktober 2018 sampai 

Desember 2018.  Pengambilan lindi dilakukan di TPA Supit 

Urang yang berada di kelurahan Mulyorejo, Kota Malang, Jawa 

Timur. Lokasi TPA Supit Urang berada di 7o58’2’’ lintang 

selatan, 112O34” 59’ bujur timur yang disajikan pada Gambar 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                           

                       Gambar 3.1 Lokasi TPA Supit Urang 

1.2 Alat dan Bahan 

 Penelitian ini menggunakan data primer yang ditunjang 

dengan data sekunder. Data yang ada kemudian diolah dan 

dianalisis. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

tentang “Pengolahan Lindi Dengan Biofilter Aerob 

Menggunakan Media PVC Sarang Tawon Untuk Menurunkan 

Parameter BOD, COD DAN TSS” adalah sebagai berikut 



18 
 

Tabel 3.1 Daftar Alat dan Bahan  

A. Alat Fungsi 

Bak Kaca 

      Jerigen / drum 

 

      Gayung 

 

      Aerator 

       

sebagai reaktor penelitian 

bak penampung limbah  

sebagai alat pemindah lindi 

dari bak penampung ke 

jerigen 

penyuplai udara pada reaktor 

biofilter 

    Alat tulis dan label memberi keterangan pada 

sampel 

    Botol 1,5 liter 

   

menyimpan sampel uji 

 

    Sarung tangan Sebagai pelindung tangan 

    Lemari pendingin Penyimpanan sampel uji 

    Timbangan Analitik Menimbang alumunium sulfat 

    Pengaduk Pengaduk koagulan 

    Selang Aerator Menyalurkan udara dari 

aerator ke batu aerator 

   Cool box Penyimpanan sementara 

sampel 

   Kerangka besi Sebagai kerangka 

penyangga reaktor 

   Gergaji   Memotong bahan 

   pH meter Mengukur derajat keasaman 

   Termometer 

   Kamera                      

   Penyangga 

 

   Ember 

   Masker 

   Gelas beaker 

   Stop kontak                         

Mengukur temperatur 

Alat dokumentasi penelitian 

Menyangga bak biofilter dan 

koagulasi flokulasi 

Menghomogenkan lindi 

Penutup hidung 

Wadah lindi uji pendahuluan 

Menghubungkan listrik 
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B. Bahan Fungsi 

      Lindi Sebagai bahan perlakuan 

     PVC media biofilter 

     Alumunium Sulfat 

     Kapur 

Sebagai koagulan 

Sebagai campuran 

alumunium sulfat 

     EM4 Bakteri starter saat 

aklimatisasi biofilm 

     Gula merah Sebagai aktivasi EM4 

     Es batu Sebagai pengawet sampel 

saat di cool box 

 

1.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan 

bentuk penelitian percobaan yang berusaha untuk mengisolasi 

dan melakukan kontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan 

dengan situasi yang diteliti kemudian melakukan pengamatan 

terhadap efek atau pengaruh ketika kondisi-kondisi tersebut 

dimanipulasi. Metode pengambilan sampel limbah cair yang 

digunakan yaitu metode grab sample atau sampel sesaat. Pada 

penelitian dilakukan perhitungan persentase penyisihan 

penurunan BOD, COD dan TSS pada lindi. Pengujian 

penurunan kadar BOD, COD dan TSS dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis. BOD untuk uji kadar BOD 

dengan winkler, COD dengan kromatometri dan metode 

gravimetri untuk uji kadar TSS  

 

3.4 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian 

yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan 

dan tiga kali ulangan. Perlakuan yang diterapkan pada bak 

biofilter aerob adalah perbedaan waktu detensi masing-masing 

bak. Masing-masing bak biofilter aerob mempunyai perlakuan 
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waktu detensi yang berbeda yaitu pada waktu 48 jam, 72 jam 

dan 96 jam dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Rancangan Percobaan 

Perlakuan Ulangan  

1 2 3 

A1 1 A1 2 A1 3 A1 

A2 1 A2 2 A2 3 A2 

A3 1 A3 2 A3 3 A3 

 

Keterangan: 

A1 : waktu 48 jam 

A2 : waktu 72 jam 

A3 : waktu 96 jam 

 

Parameter pengamatan berupa nilai pH, BOD, COD dan 

TSS yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan, pada 

tahap ini dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali secara 

langsung. Data yang diperoleh dilakukan analisis menggunakan 

ANOVA menggunakan program excel 2016 dengan tingkat 

signifikan nyata (Alpha) sebesar 5%. Uji statistik ANOVA 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang berbeda 

dalam waktu detensi masing masing perlakuan. Apabila 

terdapat beda nyata pada perlakuan, maka akan dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf nyata 5%.  

 

3.5 Karakteristik Awal Lindi TPA Supit Urang 

Limbah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

lindi yang berasal dari TPA Supit Urang yang terletak di 

Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun, Kota Malang. TPA 

Supit urang merupakan salah satu pembuangan sampah yang 

letaknya dekat dengan pemukiman penduduk. Layanan TPA ini 

mencakup seluruh sampah yang ada di dalam Kota Malang dan 

sekitarnya. Area luas lahan TPA Supit Urang  yaitu 13,2 Ha, dan 
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luas kantor dan taman 2 Ha dan adanya penambahan area 10 

Ha untuk rehabilitasi TPA Supit Urang yang dilakukan oleh 

Pemkot Malang. Sehingga Total Area keseluruhan 

pengembangan area TPA menjadi 25,2 Ha. Adapun bagian 

wilayah TPA Supit Urang adalah sel aktif seluas 3,20 Ha, sel 

pasif seluas 8,25 Ha, IPLT seluas 1,00 Ha, Kantor, taman dan 

jalan seluas 2,75 Ha, dan lahan belum dimanfaatkan seluas 

16,05 Ha. TPA Supit Urang menerapkan penanganan sampah 

secara controlled landfill sehingga dapat menimbulkan bau dan 

pencemaran air melalui rembesan air lindi ke air tanah ataupun 

sungai.  Lindi dari sel-sel landfill disalurkan ke satu lokasi 

melalui pipa ke parit,dimana parit tersebut mengarah menuju 

kolam penampungan lindi. Saat ini perlakuan lindi TPA Supit 

Urang hanya dengan cara ditampung,dialirkan dan diendapkan 

secara gravitasi didalam kolam penampungan yang berjumlah 

empat setelah itu langsung dibuang ke sungai. Pengelolaan 

seperti ini belum efektif untuk mengurangi konsentrasi organik 

yang tinggi pada lindi sehingga sangat besar potensi untuk 

mencemari lingkungan. Kondisi lingkungan TPA Supit Urang 

yang merupakan lokasi pengambilan sampel dapat dilihat di 

Gambar 3.2 

 

 

 

              

 

 

 

 

                  

 

   

                     Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Sampel 
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Pengambilan sampel lindi dilakukan pada bak 

pengendap keempat dikarenakan terdapat tempat khusus untuk 

memudahkan pengambilan sampel. Karakteristik lindi TPA Supit 

Urang adalah berwarna hitam dan berbau sangat tidak sedap. 

Sebelum diproses lebih lanjut maka lindi yang nantinya akan 

menjadi inlet dari bak pengolahan maka dilakukan pengambilan 

dan pengujian sampel terlebih dahulu untuk mengetahui 

karakteristik awal dari lindi sebelum dilakukan pengolahan. 

Pengujian karakteristik awal lindi yang meliputi BOD, COD, dan 

TSS dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Universitas Negeri 

Malang Jalan Semarang 5, Kota Malang. Sementara 

pengukuran pH, temperatur, dan kekeruhan dilakukan langsung 

oleh peneliti. Karakteristik awal lindi  TPA Supit Urang dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

 

   Tabel 3.3 Karakteristik Awal Lindi TPA  

Parameter Konsentrasi Baku 

mutu 

Satuan Keterangan 

COD   1.960,0 300 mg/L Tidak 

sesuai baku 

mutu 

BOD  159,5 150 mg/l Sesuai 

baku mutu 

TSS       984,0 100 mg/l Tidak 

sesuai baku 

mutu 

Kekeruhan       180,3 - NTU Keruh 

pH       8,9 6-9 - Sesuai 

baku mutu 

Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium Kimia Analitik Universitas 

Negeri malang dan Pengukuran Langsung (2018) 
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Berdasarkan Tabel 3.3, Konsentrasi pencemar untuk 

parameter COD dan TSS menunjukkan tidak sesuai dengan 

baku mutu lindi yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 59 Tahun 2016 yaitu 

sebesar 150 mg/L untuk BOD, 300 mg/L untuk COD, 6-9 untuk 

pH dan 100 mg/L untuk TSS. Hal ini menyebabkan lindi tersebut 

masih belum layak untuk langsung dibuang ke sungai 

dikarenakan konsentrasi pencemar khususnya pada parameter 

COD dan TSS masih sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut 

maka lindi perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu agar lindi 

yang dibuang ke sungai mendekati atau bahkan sesuai dengan 

baku mutu yang telah ditetapkan. Dokumentasi penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.6 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir.Tahapan 

penelitian pengolahan lindi menggunakan biofilter aerob diawali 

dengan perumusan masalah, studi literature penelitian 

pendahuluan dan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan 

penelitian. Pelaksanaan penelitian meliputi persiapan alat dan 

bahan, prosedure penelitian penentuan dosis koagulan, uji 

pendahuluan, seeding dan aklimatisasi, prosedure pelaksanaan, 

pengamatan, pengambilan dan pengujian sampel, analisa dan 

pengolahan data. Pengolahan lindi menggunakan metode 

biofilter aerob dengan pre-treatment koagulasi dan flokulasi 

pada sistem batch. Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-

tahapan umum yang disajikan pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Tahap Penelitian 
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3.6.1 Persiapan Alat dan Bahan 

 Tahap persiapan alat dan bahan dilakukan untuk 

mempersiapkan kelengkapan dan kesiapan alat serta bahan 

pada saat penelitian berlangsung. Pembuatan alat dilakukan 

mulai dari perakitan hingga uji coba kebocoran alat. Bak reaktor, 

pipa PVC dan penyangga alat terlebih dahulu dirangkai sebelum 

dilakukan proses pengolahan. Dimensi bak yang digunakan 

pada koagulasi flokulasi yang digunakan sebagai pre-treatment 

yaitu dengan panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 40 cm. 

Sedangkan dimensi bak yang digunakan pada biofilter aerob 

yaitu dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. 

Media biofilter yang digunakan terbuat dari pipa PVC yang 

disusun berbentuk sarang tawon. Pipa PVC yang digunakan 

memiliki diameter 0,5 inch dan tinggi 3 cm. Pipa PVC 

selanjutnya direkatkan satu sama lain menggunakan lem.Setiap 

bak biofilter aerob berisi potongan pipa PVC sarang tawon yang 

diamplas kasar sebanyak ± 200 potong yang akan digunakan 

sebagai media melekatnya biofilm. Alasan menggunakan media 

biofilter pipa PVC yang dibentuk sarang tawon tersebut karena 

pemasangannya mudah, mudah diperoleh , luas permukaan 

yang besar dan prositas yang besar sehingga dapat melekatkan 

mikroorganisme dalam jumlah yang sangat besar dengan resiko 

yang sangat kecil. Adapun rancangan dari proses biofilter aerob 

dapat dilihat pada Gambar 3.4 
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           Gambar 3.4 Rancangan dari Proses Biofilter Aerob 

 

 Tahapan pengambilan sampel dimulai dengan 

penentuan titik-titik pengambilan sampel lindi yang akan 

dijadikan sampel penelitian. Pengambilan lindi dilakukan di 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Malang. Sampel 

yang diambil merupakan lindi yang terdapat dikolam 

penampung sekaligus pengendap lindi pada bak keempat 

dengan karakteristik cair (tidak kental) hal ini dikarenakan jika 

kental maka akan banyak lumpur yang akan diendapkan. 

Sampel karakteristik lindi awal sebelum pengolahan selanjutnya 

diambil dan diuji di Laboratorium Kimia Analitik Universitas 

Negeri Malang untuk parameter BOD,COD,TSS. Sedangkan 

untuk parameter pH dilakukan pengujian di Laboratorium Teknik 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Alat yang digunakan untuk 

mengambil lindi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit 

Urang adalah: jerigen dengan kapasitas total 200 L, botol aqua 

1,5 liter, corong, ember dan gayung. Pengambilan sampel yang 

dilakukan digunakan langsung untuk tiga kali pengulangan 

sehingga harus memperhatikan aturan-aturan pengambilan. 

Lindi yang di ambil dituangkan di ember kemudian di 

homogenkan dengan cara diaduk kemudian dimasukkan ke 

dalam masing-masing jerigen yang sudah disiapkan dan terlebih 

dahulu dibersihkan,lalu diisi penuh dan ditutup dengan baik dan 
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rapat untuk menghindari kontak dengan udara serta usahakan 

jangan ada gelembung-gelembung air pada saat wadahnya 

ditutup. 

 

3.6.2 Prosedure Penelitian Penentuan Dosis Koagulan 

Alumunium Sulfat 

 Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam 

penelitian bertujuan untuk mengetahui dosis yang akan 

digunakan. Pertama, lindi dimasukan ke dalam 8 gelas beaker 

masing- masing sebanyak 500 ml. Kemudian membuat larutan 

koagulan alumunium sulfat dengan cara melarutkan 1,5 ; 1,75 ; 

2 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,25 ; 3,5 gram alumunium sulfat dengan 125 

ml aquades pada masing-masing gelas beaker 1000 ml. 

Penambahan kapur pada proses koagulasi flokulasi ini 

digunakan sebagai buffer agar pH yang dihasilkan tidak terlalu 

asam dimana masing-masing perlakuan dosis sebanyak 0,125 

gr. Air ditambahkan untuk melarutkan koagulan dan kapur lalu 

melakukan pengadukan cepat 120 rpm selama 1 menit dan 

kemudian pengadukan lambat 40 rpm selama 10 menit. Setelah 

itu dilakukan pendiaman selama 1 jam agar flok terbentuk 

menjadi besar dan mengendap,kemudian dilakukan pengukuran 

temperatur, pH dan kekeruhan. 

3.6.3 Uji Pendahuluan 

Uji pendahuluan dimaksudkan untuk memperoleh dosis 

koagulan yang akan digunakan pada perlakuan. Koagulan yang 

digunakan adalah alumunium sulfat dan kapur. Penambahan 

kapur dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menaikkan angka 

pH limbah akibat terbentuknya ion hidrogen yang menyebabkan 

asam pada proses penambahan alumunium sulfat ke dalam air 

dan pemenuhan kondisi optimum pH tersebut. Berikut tabel 

hasil uji pada lindi dapat dilihat pada Tabel 3.4 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Pendahuluan Koagulasi Flokulasi 

Dosis 

(ppm) 

Temperatur 

lindi (oC) 

Temperatur 

udara (oC) 

pH  Kekeruhan 

(NTU)  

300     25,50 25,90 7,20 79,10 

      350 25,60 26,10 7,05 75,70 

400 25,60       26,00 6,86 82,10 

500 25,80 26,30 6,40 91,16 

550 25,70 26,30 6,23 97,33 

600 25,70 26,30 6,02 105,26 

650 25,80 26,30 5,61 115,40 

700 25,80 26,20 5,40 122,63 

 

      Nilai kekeruhan  awal inlet sebelum dilakukan uji 

pendahuluan ini adalah 180,3 NTU. Berdasarkan tabel data 

kekeruhan  lindi, maka dosis 350 ppm koagulan alumunium 

sulfat adalah dosis yang digunakan pada penelitian ini karena  

kekeruhan yang dihasilkan adalah 75,7 NTU dan pH yaitu 7,05. 

Dosis koagulan yang berlebihan maupun yang kurang dapat 

menurunkan efisiensi penyisihan padatan. Untuk menghasilkan 

inti flok yang lain dari proses koagulasi dan flokulasi sangat 

tergantung dari dosis koagulasi yang dibutuhkan. Bila 

pembubuhan koagulan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan 

maka proses pembentukan inti flok akan berjalan dengan baik. 

Uji pendahuluan menggunakan gelas beaker 1000 ml 

menggunakan skala laboratorium. Pada uji pendahuluan 

penggunaan koagulan pada proses koagulasi flokulasi 

menggunakan perbandingan 125 ml cairan koagulan campuran 

alumunium sulfat dengan kapur untuk setiap 500 ml lindi. 

Perhitungan konsentrasi dosis koagulan pada lindi dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

Diketahui dari tabel diatas terjadi penurunan pH sesudah 

pengolahan menggunakan alumunium sulfat pada grafik. pH 
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yang dihasilkan menjadi 7,05 dari pH awal sebesar 8,78. 

Pengukuran pH air limbah dilakukan menggunakan pH meter 

dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan dengan 

penambahan dosis koagulan alumunium sulfat. Penurunan pH 

menjadi asam yang terjadi pada setiap perlakuan dengan 

koagulan alumunium sulfat disebabkan oleh alumunium sulfat 

yang bersifat asam (Hadiwidodo dkk, 2017). Dari hasil 

penelitian,diperoleh bahwa semakin banyak dosis koagulan 

yang diberikan maka pH lindi semakin kecil atau bersifat asam. 

Temperatur lindi setelah perlakuan berada pada 

rentang 25,5o C – 25,8oC yang mana penambahan koagulan 

pada penelitian ini tidak mempengaruhi temperatur lindi secara 

signifikan. Perubahan temperatur berdasarkan tabel diketahui 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang tinggi pada perbedaan 

pemberian dosis koagulan. Selisih perbedaan temperatur hanya 

sekitar 0,1 hingga 0,3oC. Temperatur udara sekitar berkisar 

25,9-26,3 oC. Perbedaan temperatur tidak terjadi terlalu tinggi 

karena pengukuran dilakukan di ruangan sehingga temperatur 

ruangan terkontrol stabil dan perubahan tidak signifikan seperti 

jika dilakukan di luar yang langsung terkena sinar matahari atau 

temperatur dingin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penambahan koagulan alumunium sulfat tidak mempengaruhi 

perubahan temperatur secara signifikan.  

 

3.6.4 Seeding dan Aklimatisasi 

Pada pengolahan limbah organik secara biologis 

dengan menggunakan proses biofilter aerob dengan 

pertumbuhan biomassa terlekat, sangat ditentukan oleh proses 

pembenihan (Seeding) dan aklimatisasi. Proses pembenihan 

dan aklimatisasi pada sistem aerob dipengaruhi oleh media 

pendukung, proses pertumbuhan melekat dan metode operasi 

reaktor lekat. Seeding dilakukan untuk menumbuhkan 

mikroorganisme yang terkumpul dalam biofilm untuk mengolah 



30 
 

lindi. Pembibitan yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme yang akan 

digunakan pada tahap penelitian selanjutnya. Untuk memicu 

pertumbuhan awal mikroorganisme pada penelitian ini, 

digunakan starter yaitu EM4 sebanyak 7 ml/L. Menurut 

Rusmawinda (2003), Hasil penelitian rata-rata kadar BOD 

setelah perlakuan pemberian berbagai dosis EM4 maka 

didapatkan dosis optimal 7 ml/L dengan efisiensi penyisihan 

sebesar 95,55%. EM4 terlebih dahulu diaktifkan dengan cara 

mencampurkan 350 ml EM4 dengan 1,5 liter air dan 2 sendok 

makan gula merah cair, kemudian difermentasikan 2-4 hari 

dalam kondisi tertutup rapat,setelah itu dicampur dengan lindi 

yang berisi media PVC sarang tawon dalam lindi setiap 50 liter. 

Tujuan penambahan starter ini ialah agar proses pembiakan 

bakteri dapat berlangsung lebih cepat. Proses seeding 

dilakukan selama 14 hari. Bibit mikroorganisme diperoleh dari 

limbah penampungan lindi murni itu sendiri. Hal ini dilakukan 

karena mikroorganisme yang ada telah terbiasa mendegradasi 

lindi.   

Aklimatisasi dilakukan untuk mendapatkan kultur yang 

bagus dan mikroorganisme yang mampu beradaptasi dengan 

limbah. Aklimatisasi dilakukan dengan cara mengganti lindi 

murni hasil seeding dengan lindi setelah proses koagulasi 

flokulasi. Aklimatisasi dilakukan dengan cara mengganti secara 

bertahap air limbah penampungan hasil seeding dengan limbah 

hasil koagulasi flokulasi. Penggantian dilakukan dimulai dengan 

perbandingan 10 % limbah hasil koagulasi flokulasi  : 90 % 

limbah penampungan seeding. Penggantian dilakukan secara 

bertahap setiap 6 jam sampai penggantian 100 % lindi hasil 

koagulasi flokulasi. Hal ini sama seperti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Helard (2007), dalam penelitiannya penggantian 

air dilakukan ke dalam reaktor dilakukan secara bertahap untuk 

menghindari terjadinya pembebanan tiba-tiba (shock loading) 
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yang dapat mematikan mikroba. Air limbah dialirkan secara 

teratur supaya bakteri tetap mendapatkan suplai makanan yang 

terkandung dalam air limbah. Proses aklimatisasi diberhentikan 

pada saat limbah yang tergantikan telah 100% lindi hasil 

koagulasi flokulasi. Dalam penelitian ini waktu aklimatisasi yang 

dibutuhkan adalah 3 hari. Pada proses aklimatisasi lapisan 

biofilm yang terbentuk akan semakin tebal. Pemilihan media 

pendukung untuk tumbuhnya bakteri sangat mempengaruhi 

kinerja dari reaktor yang akan digunakan. Pada proses ini 

dilakukan dengan sistem batch karena diharapkan 

mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang biak serta 

beradaptasi dengan kondisi baru. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektifitas media pendukung adalah ukuran dan 

bentuk, perbandingan luas permukaan dan volume, porositas 

dan kekasaran permukaan media pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      

                    Gambar 3.5 Koloni Pembentuk Biofilm  

 

Proses pertumbuhan melekat di dalam reaktor yang 

terjadi adalah bakteri tumbuh dan berkembang biak diatas suatu 

media pendukung dengan membentuk suatu lapisan lendir atau 

biofilm. Mekanisme proses yang terjadi adalah transportasi dan 

adsorpsi cairan substrat/mikroorganisme ke fasa biofilm, reaksi 

metabolisme mikroorganisme sehingga terjadi mekanisme 
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pertumbuhan, kestabilan dan kematian, adanya akumulasi 

biofilm secara kontinu pada media dan adanya mekanisme 

pelepasan biofilm. Keuntungan menggunakan pertumbuhan 

melekat adalah dapat menghindari penyumbatan, konsentrasi 

biomassa yang tinggi dapat dicapai, adanya kontak yang baik 

antara air limbah dengan mikroorganisme dan memberikan 

waktu yang lama kepada mikroorganisme aerob dalam 

pertumbuhannya. 

 

3.6.5 Prosedure Pelaksanaan 

 Penelitian pengolahan lindi dilakukan menggunakan 
biofilter aerob dengan media PVC sarang tawon. Pertama 
melakukan seeding dengan menambahkan EM4 selama 14 hari 

dan aklimatisasi selama 3 hari. Setelah selesai aklimatisasi lalu 
dilakukan pengujian sampel karakteristik awal lindi parameter 
pH, BOD,COD dan TSS, temperatur lindi dan temperatur udara 
sekitar sebelum dilakukan pengolahan koagulasi flokulasi dan 
biofilter aerob. Setelah itu koagulan hasil dari uji pendahuluan 
untuk menentukan dosis koagulan yaitu 350 ppm dibuat dengan 
cara dengan dosis 14 gr ditambah 1 gr kapur dilarutkan kedalam 
1 liter air. Lindi dimasukan kedalam tiga bak yang sudah 
disiapkan masing-masing 50 liter. Kemudian koagulan 
dimasukan dengan perbandingan 1 liter larutan koagulan untuk 
setiap 4 liter sampel lindi.Pengadukan cepat dilakukan dengan 
kecepatan 120 rpm selama 1 menit dan pengadukan lambat 40 
rpm selama 10 menit kemudian dilakukan pendiaman selama 6 
jam. Pengukuran temperatur lindi, temperatur udara dan pH 
setiap jam dilakukan sebagai pengamatan untuk mengetahui 
perubahan yang terjadi dan mengambil sampel lindi setelah 
proses koagulasi flokulasi pada jam ke-6 untuk dianalisa 
parameter pH, BOD,COD dan TSS. Setelah itu lindi dialirkan ke 
reaktor biologi aerob. Pada reaktor ini limbah dikontakkan 
dengan mikroorganisme yang melekat pada media PVC yang 
telah di aklimatisasi sebelumnya dengan masing-masing bak 
sebanyak 15 liter dengan dengan waktu detensi masing-masing 
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48 jam, 72 jam dan 96 jam. Pengamatan temperatur lindi, 
temperatur udara dan pH saat proses pengolahan dilakukan 
setiap 6 jam. Terakhir yaitu pengambilan sampel sesuai waktu 
detensi masing-masing perlakuan untuk dianalisa parameter 
penelitian pH, BOD,COD dan TSS  
 

3.6.6 Pengamatan 

 Pengambilan sampel dilakukan di kolam penampungan 

lindi TPA Supit Urang dengan mengambil ±200 liter. Parameter 

yang diamati adalah kadar pH, BOD,COD dan TSS yang akan 

dilakukan setelah aklimatisasi selama total waktu waktu 3 hari, 

dengan waktu pengamatan 48 jam, 72 jam dan 96 jam. Sampel 

dengan parameter BOD, COD dan TSS diuji di Laboratorium 

kimia analitik Universitas Negeri Malang, sedangkan pH diukur 

dengan pH meter. Proses running biofilm baru dapat dilakukan 

apabila lindi sudah 100% terganti dengan lindi yang baru. 

Pergantian lindi bertujuan untuk memperbarui nutrisi bagi biofilm 

dan menghindari terjadinya pembebanan tiba tiba (shock 

loading) yang dapat mematikan mikroba. Proses running pada 

bak biofilter aerob sesuai dengan perlakuan waktu detensi 

masing masing yaitu 48 jam,72 jam dan 96 jam. Pengamatan 

dilakukan dengan pengukuran parameter temperatur lindi, 

temperatur udara dan pH.  Pengukuran parameter temperatur 

lindi, temperatur udara dan pH akan dilakukan di bak biofilter 

aerob sesuai dengan perlakuan waktu detensi masing masing 

yaitu setiap 6 jam. Aerasi limbah menggunakan aerator dengan 

output debit udara 2,25 L/menit yang dihubungkan dengan dua 

selang dan diffuser untuk setiap perlakuan. Selang yang telah 

dihubungkan dengan aerator kemudian dimasukkan pada 

masing-masing bak biofilter. Aerasi diberikan terus menerus 

selama pengolahan. 
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     3.6.7 Pengambilan dan Pengujian Sampel 

Pengambilan  sampel lindi pada bak inlet, pre-treatment 

koagulasi flokulasi dan biofilter aerob menggunakan botol plastik 

1,5 liter. Pengambilan sampel yang dilakukan harus 

memperhatikan aturan-aturan pengambilan serta pengawetan 

sampel sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan. Cara 

pengambilan sampel yaitu dengan membuka kran pada bak 

inlet, pre-treatment koagulasi flokulasi. Botol plastik yang sudah 

disiapkan dan terlebih dahulu dibersihkan,lalu diisi penuh dan 

ditutup dengan baik dan rapat untuk menghindari kontak dengan 

udara serta usahakan jangan ada gelembung-gelembung air 

pada saat wadahnya ditutup diusahakan seminimal mungkin 

larutan sampai yang akan diperiksa tidak berkontak dengan 

udara bebas. Setelah dilakukan pengambilan sampel lindi, perlu 

dilakukan dilakukan penanganan sampel sesuai standar yang 

ditetapkan sebelum di analisis di laboratorium. Penanganan 

sampel lindi berupa pengamanan sampel di lapangan 

(pemberian label pada masing-masing wadah sampel), 

penyimpanan sampel (menggunakan coolbox yang berisi es) 

dan transportasi sampel (dari lokasi pengambilan sampel ke 

tempat penelitian). Untuk mengawetkan sampel maka botol 

plastik 1,5 liter berisi lindi diletakan pada coolbox yang akan diisi 

dengan es batu. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium 

Kimia Analitik Universitas Negeri Malang. Pengujian yang 

dilakukan yaitu BOD,COD dan TSS. Sedangkan pengukuran 

temperatur dan pH dilakukan oleh peneliti menggunakan 

termometer dan pH meter. Pengujian BOD menggunakan 

metode winkler. Pengujian COD menggunakan metode 

kromatometri. Prosedure pengujian TSS menggunakan metode 

gravimetri. Prosedure pengujian sampel dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 
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3.6.8 Analisis dan Pengolahan Data 

Pada penelitian ini pengolahan dan analisis data 

digunakan untuk mengetahui kemampuan pengolahan 

beroperasi yang dipakai sebagai tolakukur keberhasilan unit 

pengolahan lindi biofilter aerob dan mengetahui waktu tinggal 

yang paling optimal pada perlakuan. Untuk mengetahui 

tolakukur keberhasilan unit pengolahan lindi biofilter aerob maka 

perlu mengetahui besarnya efisiensi penurunan kadar polutan 

pada proses biofilter aerob. Nilai persentase efisiensi removal 

kadar pencemar ditentukan sebagai berikut. 

 

 

            

           Keterangan : 

C in   = Konsentrasi pencemar awal 

C out = Konsentrasi pencemar akhir 

 

Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan 

grafik dan tabel. Data kadar akhir BOD, COD dan TSS dianalisis 

menggunakan one way Anova, lalu dilanjutkan dengan 

perhitungan BNT dengan beda nyata 5% untuk mengetahui 

pengaruh antara waktu tinggal sebagai perlakuan. Laporan 

dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan alur tahapan pada metode yang 

telah dibuat untuk menentukan efisiensi penurunan kadar 

parameter BOD,COD dan TSS pada biofilter aerob . Hasil 

tersebut kemudian dibandingkan dengan baku mutu lindi 

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 59 

tahun 2016). Sehingga dapat dijadikan bahan rujukan bagi 

pemangku kebijakan terkait dalam membuat perencanaan 

pembangunan sarana fasilitas pengolahan lindi kedepannya. 

𝐶𝑖𝑛 − 𝐶𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑖𝑛
 x 100% 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 59 

tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

3.6.9 Penentuan Tingkat Korelasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan sebagai informasi 

mengenai kecocokan suatu model. Nilai koefisien determinasi 

antara 0 sampai dengan 1. Dinamakan koefisien determinasi 

karena R2 x 100% daripada variasi yang terjadi dalam variabel 

tak bebas Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas X dengan 

adanya regresi linier Y atas X. Besarnya harga koefisien 

determinasi adalah berkisar 0 < R2 < 1. Artinya jika R2 

mendekati 1 maka dapat dikatakan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat adalah besar. Berarti model yang 

digunakan baik untuk menjelaskan pengaruh variabel tersebut. 

Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

Sumber : Marihat dkk.,2014 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Koagulasi Flokulasi 

Perencanaan pengaplikasian unit koagulasi pada TPA 

diletakan setelah bak pengendap keempat menggunakan 

pengadukan tipe hidrolis dimana pengadukan cepat koagulan 

dengan lindi dilakukan dengan memanfaatkan turbulensi aliran. 

Proses koagulasi dimulai dari titik injeksi koagulan alumunium 

sulfat. Terjadinya turbulensi antara lindi dengan alumunium 

sulfat yang diinjeksi dikarenakan kecepatan air mengalir 

melewati pipa diffuser agar bisa tercampur merata. Tujuan 

pengadukan lambat dalam pengolahan air adalah untuk 

menghasilkan gerakan air secara perlahan sehingga terjadi 

kontak antar partikel untuk membentuk gabungan partikel 

berukuran besar. Perencanaan unit flokulasi diaplikasikan terdiri 

dari dua bak. Aliran air dari intake ke bak pertama dilakukan 

dengan pemompaan, dan dari bak ke unit berikutnya secara 

gravitasi tanpa pemompaan. Antara bak dihubungkan dengan 

lubang. Lubang pergantian di atas dan dibawah, lokasi tersebut 

untuk menjamin terjadinya pencampuran dan pengadukan 

lambat. Dengan adanya pengadukan lambat ini akan terbentuk 

inti endapan (flok). Inti pengendapan yang terjadi diharapkan 

akan semakin besar dan semakin berat dari bak ke bak 

berikutnya. Dengan adanya proses terjadinya flok yang semakin 

besar diatas, dibawah tiap bak kompartemen terdapat ruang 

lumpur untuk menampung endapan lumpur yang terjadi.  

 Tabel 4.1 menunjukan karakteristik fisika dan kimia lindi 

yaitu BOD, COD, TSS, kekeruhan dan pH. Hasil pengukuran 

parameter BOD, COD, TSS dan pH sebelum dan sesudah 

koagulasi flokulasi dibandingkan dengan baku mutu lindi pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 59 

tahun 2016. Konsentrasi BOD, COD dan TSS sebelum 

koagulasi flokulasi masih diatas baku mutu lindi yaitu 156,03 
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mg/L, 1.960 mg/L dan 984 mg/L dimana baku mutu lindi untuk 

parameter BOD,COD dan TSS adalah 150 mg/L, 300 mg/L dan 

100 mg/L. Sedangkan nilai pH sebelum dan sesudah koagulasi 

flokulasi sudah memenuhi baku mutu lindi, dimana baku mutu 

pH lindi sebesar 6-9. Baku mutu kekeruhan lindi tidak tercantum 

pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

nomor 59 tahun 2016.  

 

Tabel 4.1 Hasil Koagulasi Flokulasi 

Parameter Koagulasi 

Flokulasi 

(Sebelum) 

Koagulasi 

Flokulasi 

(sesudah)  

Persentase 

Penyisihan  

Referensi   

COD (mg/L) 1.960,00 1.673,30 14,63% 27%a  

BOD (mg/L)    156,03     124,51 20,20% 25%a  

TSS (mg/L)      984,00      668,00 32,11% 52%a  

Kekeruhan 

(NTU) 

     180,30        73,20 59,40%   68%b  

pH          8,96          6,68 -    6,5c  

Keterangan : Notasi menunjukan tentang referensi yang digunakan 

dimana a=(Ginting dkk, 2011),b=(Lindu dkk, 2015),c=(Hadiwidodo dkk, 

2017) 

Konsentrasi BOD, COD dan TSS lindi sesudah koagulasi 

jika dibandingkan dengan literatur persentase penyisihan 

tersebut memiliki efisiensi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan 

oleh faktor  kecepatan pengadukan. Pada penelitian ini 

pengadukan cepat dilakukan 120 rpm selama 1 menit dan 

pengadukan lambat 40 rpm selama 10 menit. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Ginting ,dkk (2011) menyatakan bahwa  

penambahan larutan aluminium sulfat pada proses koagulasi-

flokulasi cairan lindi dengan pengadukan cepat 200 rpm selama 

1 menit dan pengadukan pelan 60 rpm selama 10 menit mampu 

menurunkan kadar pencemar BOD dari 28 mg/l menjadi 21 mg/l 

sehingga persentase penyisihan sebesar 25%, COD dari 70 

mg/L menjadi 51 mg/L sehingga mempunyai persentase 



39 
 

penyisihan 27% dan TSS dari 23 mg/L menjadi 11 mg/L 

sehingga mempunyai persentase penyisihan 52%. Menurut 

Hadiwidodo dkk (2017), Kecepatan pengadukan cepat 

memberikan pengaruh dalam proses pencampuran bahan 

koagulan dalam air limbah secara merata sehingga koagulan 

yang telah tersebar di dalam air limbah akan dapat mengikat 

bahan padatan tersuspensi yang lebih banyak. Selain itu proses 

pengadukan cepat dapat meningkatkan kontak serta tumbukan 

antar partikel-partikel koloid dimana tumbukan tersebut 

menghasilkan reaksi kimia, kemudian partikel-partikel koloid 

yang sudah terbentuk, saling tarik menarik dan menggumpal 

membentuk flok (Alley, 2000). Pada kecepatan pengadukan  

yang semakin tinggi, menyebabkan pertumbukan flok akan 

semakin besar (Lin dkk, 2013).  Sedangkan kecepatan putaran 

pengadukan yang kurang justru akan menyebabkan koagulan 

tidak terdispersi dengan baik sehingga dapat menyebabkan 

koagulan terdispersi di dalam air limbah (Nugraha, 2011). 
Saputra dkk (2016) menyatakan bahwa kecepatan pengadukan 

200 rpm lebih efektif menurunkan beban pencemaran 

dibandingkan kecepatan pengadukan 100 rpm dan 300 rpm 

dengan persentase penurunan pada kecepatan pengadukan 

200 rpm yaitu BOD sebesar 57,19 %, COD sebesar 57,04% dan 

TSS sebesar 70,95 %, hal ini disebabkan karena kecepatan 

pengadukan 200 rpm merupakan kecepatan maksimum untuk 

menurunkan kadar BOD, COD dan TSS pada limbah cair 

dimana setelah dicapai kecepatan pengadukan maksimum, 

maka larutan akan stabil dan mampu membentuk flok yang 

padat.Padatan yang mengendap setelah proses koagulasi 

flokulasi merupakan bahan-bahan organik yang sebelumnya 

terukur dalam analisa TSS. Hal inilah yang membuat kadar 

BOD, COD dan TSS limbah cair lindi setelah proses koagulasi-

flokulasi menurun.   
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Kekeruhan pada penelitian ini mengalami penurunan 

setelah proses koagulasi flokulasi. Penyisihan menggunakan 

koagulan alumunium sulfat pada penelitian ini mencapai 

59,40%. Persentase penyisihan kekeruhan pada penelitian ini 

memiliki efisiensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lindu dkk (2015) dimana untuk 

menurunkan kekeruhan menggunakan koagulan alumunium 

sulfat dengan dosis optimum yang digunakan dapat 

menurunkan kekeruhan sebesar 68,4%. Dosis koagulan sangat 

berpengaruh terhadap penyisihan kekeruhan lindi karena 

dengan memberikan dosis yang tepat maka penyisihan 

kekeruhan sampel akan semakin signifikan penyisihan. Menurut 

Aminah dkk (2013), suatu koagulan dikatakan efektif, apabila 

mampu mengurangi nilai kekeruhan sebesar 50 % sehingga 

koagulan alumunium sulfat ini merupakan koagulan yang efektif 

untuk menurunkan kekeruhan lindi. 

Faktor lain yang mempengaruhi proses koagulasi 

flokulasi yaitu pH lindi diluar range pH optimum koagulan 

aluminium sulfat. Kisaran pH yang efektif untuk koagulasi 

dengan alum pada pH 5,5 – 8,0 (Winarni,dkk, 2009).  pH awal 

lindi sebelum koagulasi flokulasi pada penelitian ini yaitu 8,96 

dan sesudah koagulasi flokulasi menjadi sebesar 6,68. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadiwidodo dkk 

(2017) dimana pada lindi sebelum koagulasi flokulasi bersifat 

basa sebesar 8,38 dan setelah koagulasi flokulasi 

menggunakan koagulan aluminium sulfat menurun menjadi 

6,54. Pengolahan lindi dengan koagulasi flokulasi yang 

dilakukan diatas range optimum alumunium sulfat menyebabkan 

menurun nya proses pembentukan flok dan rendahnya kualitas 

limbah yang dihasilkan. Data hasil uji koagulasi flokulasi dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 
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Gambar 4.1 Perubahan Temperatur (A), Perubahan pH (B), 

Perubahan     Kekeruhan (C) Pada Proses Koagulasi Flokulasi : Angka 

yang diikuti huruf berbeda pada kolom  yang sama menyatakan 

berbeda nyata berdasarkan BNT 0,05. 

 

Perubahan temperatur setelah proses koagulasi flokulasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 (A).  Tinggi rendahnya 

temperatur lindi dipengaruhi oleh temperatur udara sekitar. 

Semakin tinggi temperatur udara, maka temperatur lindi juga 
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semakin naik. Semakin banyak sinar matahari yang maka 

temperatur lindi akan semakin tinggi. Faktor perubahan naik dan 

turun temperatur udara dipengaruhi oleh faktor penyinaran sinar 

matahari yang masuk mangenai bak dan kondisi cuaca.  
Menurut Karamah (2014), Kondisi optimum temperatur 

koagulasi flokulasi menggunakan koagulan alumunium sulfat 

yaitu pada suhu 400C. Pada penelitian ini temperatur lindi pada 

jam ke-6 adalah  35,40C dimana suhu tersebut masih masuk 

dalam range temperatur optimum koagulasi flokulasi.  

pH yang dihasilkan setelah proses koagulasi flokulasi 

menunjukan penurunan menjadi 6,82. Penurunan pH selama 6 

jam koagulasi flokulasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 (B). 

Menurut Yuliati (2006), Penambahan koagulan alumunium sulfat 

dapat menyebabkan pH semakin rendah, hal ini terjadi karena 

alumunium sulfat dalam lindi akan mengalami proses hidrolisis 

dan membentuk asam. pH awal lindi sebelum koagulasi flokulasi 

yaitu 8,96 dimana kondisi tersebut tidak pada rentang pH 

optimum koagulan aluminium sulfat. pH yang efektif untuk 

koagulasi flokulasi menggunakan alumunium sulfat adalah pada 

pH 5,5 – 8, jika melebihi pH dalam rentang optimumnya maka 

akan kelarutan dari alumunium sulfat semakin kecil, sehingga 

ion semakin sulit terbentuk, yang akhirnya mengurangi jumlah 

partikel koloid yang dapat ternetralisasi membentuk flok (Davis 

dan Cornwell, 1991).  

Semakin lama waktu pengolahan yaitu dari perlakuan 0 

jam hingga 6 jam menunjukan bahwa kadar kekeruhan semakin 

besar yang tersisihkan atau membuktikan nilai kekeruhan 

semakin menurun. Penurunan pH selama 6 jam koagulasi 

flokulasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 (C). Kekeruhan paling 

rendah pada jam ke-6 yaitu 72,3 NTU sehingga mempunyai 

persentase penyisihan sebesar 59,9%. Kekeruhan pada lindi 

jam ke-5 dan ke-6 menunjukan hasil yang cenderung sama 

secara statistik dengan notasi sama. Analisa data dengan 
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ANOVA (signifikan nyata 5%) menunjukan hasil tidak berbeda 

nyata sehingga dapat disimpulkan bahwa penyisihan kekeruhan 

secara signifikan hanya terjadi hingga jam ke-4 yaitu 82,2 NTU 

dengan persentase penyisihan sebesar 54,4%. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2015) yang 

menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengendapan 

bervariasi, umumnya dari 30 menit sampai 6 jam. Sedangkan 

persentase penyisihan kekeruhan sudah sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mirwan dan Rosariawari (2013), 

dimana persentase penyisihan paling besar diperoleh 57,5% 

untuk koagulan aluminum sulfat pada lindi. Dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pengendapan 

maka penurunan kekeruhan semakin baik tetapi waktu efektif 

yang digunakan dalam waktu tinggal koagulasi flokulasi pada 

penyisihan kekeruhan hanya hingga jam ke-4. Data hasil uji 

temperature, pH dan kekeruhan koagulasi flokulasi dapat dilihat 

pada Lampiran 6. 

 

4.2 Perubahan Temperatur dan pH Selama Pengolahan 

Limbah 

pH dan temperatur merupakan parameter kontrol yang 

juga menentukan hasil pengolahan dengan metode biofilter 

aerob dengan pembibitan bakteri. pH sangat menentukan bagi 

kelangsungan hidup bakteri, dimana pada penelitian ini 

digunakan bakteri EM4 yang dapat bekerja efektif pada pH 6 

hingga 9. Menurut Mandey (2015), Temperatur dan pH memiliki 

peranan penting dalam hidup matinya bakteri sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang berdampak pada  

proses biodegradasi. 
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Gambar 4.2 Perubahan Temperatur (0-48 jam n=9),(54-72 jam 

n=6),(78-96 jam n=3) (A); Perubahan pH (0-48 jam n=9),(54-72 jam 

n=6),(78-96 jam n=3) (B);  

 

Temperatur udara dipengaruhi oleh banyaknya sinar 

matahari yang datang sehingga temperatur udara tinggi dan 

sebaliknya jika tidak ada sinar matahari maka temperature 

udara turun. Menurut Purwantara (2011) Temperatur udara di 

permukaan bumi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sinar 

matahari yang sampai di permukaan bumi. Selain itu juga 
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dipengaruhi oleh lama penyinaran dan sudut datang matahari, 

semakin kecil sudut datang sinar maka semakin banyak sinar 

matahari yang diterima bumi.Kemudian panas tersebut akan 

bergerak menuju lindi dan diserap cairan lindi, sehingga 

fluktuasi temperatur lindi terjadi dipengaruhi oleh temperatur 

udara sekitar. Temperatur udara sekitar mempunyai rentang 

20,71 - 39,52oC dan temperatur pada air limbah selama 

pengoperasian biofilter berada dalam rentang 21,02°C - 37,49°C 

dimana dapat dilihat pada Gambar 4.2 (A), pada rentang 

temperatur ini mikroorganisme masih dapat berkembang biak 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan Said (2002), dalam 

penguraian secara anaerobik dan aerobik, mikroorganisme 

hidup dengan baik pada temperatur 25 - 40°C dengan 

temperatur optimum mendekati 35°C. Temperatur yang terlalu 

tinggi akan merusak proses dengan mencegah aktivitas enzim 

dalam sel. Data pengamatan suhu dan pH dapat dilihat pada 

Lampiran 7. 

 Nilai rentang pH pada penelitian ini yaitu berkisar dari 

7,23-8,37. Menurut Flathman dkk (1994), pH lingkungan media 

yang optimum sangat mempengaruhi proses pengolahan limbah 

secara biologis, secara umum mikroorganisme memerlukan pH 

antara 6.5 – 9. pH yang terlalu tinggi (>9) akan menghambat 

aktivitas mikroorganisme, sedangkan pH dibawah 6.5 akan 

mengakibatkan pertumbuhan jamur dan terjadi persaingan 

dengan bakteri dalam metabolisme materi organik. Nilai pH dari 

jam ke-0 menuju jam ke-6 mengalami kenaikan pH yang 

signifikan. Selama proses penguraian bahan organik, 

mikroorganisme akan menguraikan substrat (Bernal dkk., 

2009). Ketersediaan awal bahan substrat yang banyak akan 

menyebabkan mikroorganisme tumbuh subur. Hal ini 

mengakibatkan mikroorganisme mendegradasi substrat 

dengan cepat, sehingga terjadi peningkatan pH yang tinggi 

selama proses metobolismenya (Nolan dkk., 2011). Boyd 
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(1988) juga mengatakan bahwa pada kondisi netral bahan 

organik mengalami proses dekomposisi dengan lebih cepat 

sehingga aktifitas mikroorganisme menjadi lebih cepat yang 

menyebabkan kenaikan pH. Setelah jam ke-6 penelitian nilai 

pH yang dihasilkan cenderung mengalami perubahan fluktuatif 

yang tidak signifikan (Gambar 4.2 B). Hal ini disebabkan 

karena bahan organik yang telah berkurang karena 

terdegradasi, sehingga mengakibatkan aktifitas 

mikroorganisme yang melambat (Guo dkk. 2012). Dari 

penelitian ini semakin lama pH semakin naik. Berdasarkan 

penelitian Nugrahini .dkk (2008) peningkatan pH dapat 

disebabkan oleh terpakainya oksigen untuk menguraikan bahan 

organik, sehingga kadar CO2 menurun dan tertahannya bahan 

organik yang mempengaruhinya. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Jasmiyati dkk (2010), kenaikan pH yang 

yang terjadi pada lindi yang diberi EM4, disebabkan karena 

adanya mikoorganisme yang ada dalam EM4 merombak sisa 

bahan organik dari lindi pada penelitian ini. Selain itu, dengan 

melakukan aerasi yang lama juga dapat menaikan pH dimana 

pada penelitian ini juga menggunakan kondisi aerob.  

 

4.3 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal Terhadap Penurunan 

Konsentrasi Parameter BOD, COD dan TSS 

Konsentrasi lindi mengalami perubahan setelah diolah 

menggunakan pengolahan biofilter aerob dengan variasi waktu 

tinggal. Menurut Fadli dkk (2008), waktu tinggal hidrolis (WTH) 

adalah waktu perjalanan limbah cair di dalam reaktor, atau 

lamanya proses pengolahan limbah cair tersebut. Semakin lama 

waktu tinggal maka penyisihan waktu yang terjadi semakin 

besar. Pada penelitian ini, waktu tinggal yang digunakan yaitu 

48 , 72, dan 96 jam. Data hasil analisa laboratorium pengujian 

BOD, COD dan TSS pada perlakuan 48, 72 dan 96 jam dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Analisa sidik ragam (ANOVA) dengan 
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taraf nyata 5% dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu 

tinggal terhadap penurunan konsentrasi BOD, COD dan TSS 

pada perlakuan waktu tinggal, kemudian jika berbeda nyata 

maka akan dilanjutkan dengan uji BNT 5%. Pengaruh variasi 

waktu tinggal terhadap penyisihan kadar BOD, COD dan TSS 

pada pengolahan biofilter aerob dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar 

BOD, COD dan TSS pada Pengolahan Biofilter Aerob 

Perlakuan BOD  COD    TSS   

      0 jam 124,5   a 1.673,3 a    668,0 a 

    48 jam 70,0 b  1.000,0 b   428,0 b 

    72 jam  60,9 c     940,0 b    381,3  b 

    96 jam   62,8 c    920,0 b    334,0 b 

P-Value   0,0000      0,0000      0,0176  

BNT α = 0,05 8,77         178,86  168,65        

Keterangan : P-val <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata 

penurunan dari 3 ulangan terhadap waktu tinggal; Angka yang diikuti 

huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda nyata 

berdasarkan BNT 0,05. 

 

Rata-rata pengukuran konsentrasi BOD pada lindi dari 

jam ke-0 hingga jam ke-72 mengalami penurunan. Penurunan 

nilai BOD lindi ditunjukan pada jam ke-0 BOD sebesar 124,5 

mg/L dan pada jam ke-72 BOD sebesar 60,98 mg/L. Kemudian 

konsentrasi pada jam ke-96 mengalami kenaikan menjadi 62,8 

mg/L. Menurut Wang, et al (2009), hal yang menyebabkan 

konsentrasi BOD berfluktuatif umumnya disebabkan oleh 

kondisi sloughing, yaitu kondisi dimana lapisan biofilm terlepas 

dan larut dalam air limbah, sehingga akan mempengaruhi kadar 

pencemar pada outlet. Apabila lapisan bakteri sudah cukup 

tebal, maka bagian dalam lapisan biofilm yang melekat pada 

permukaan media akan menjadi anaerobik dikarenakan difusi 

oksigen tidak dapat mencapai kedalaman total dari lapisan 
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biofilm tersebut. Jika hal ini terjadi, lapisan akan kehilangan 

gaya adhesi terhadap substrat dan kemudian lepas. Selain itu 

faktor lain juga dapat disebabkan oleh jumlah bakteri yang 

mengalami kematian pada bak pengolahan dengan waktu 

tinggal 96 jam lebih besar dari pada jumlah pertumbuhannya 

sehingga kemampuan bakteri untuk mendegradasi konsentrasi 

organik juga menurun. Sedangkan konsentrasi COD dan TSS 

mengalami penurunan dari jam ke-0 hingga jam ke-96. 

Konsentrasi COD lindi pada jam ke-0 sebesar 1673,3 mg/L, dan 

paling rendah jam ke-96 sebesar 920 mg/L. Pada konsentrasi 

TSS lindi pada jam ke-0 sebesar 668 mg/L dan paling rendah 

jam ke-96 sebesar 334 mg/L. Penurunan konsentrasi BOD, 

COD dan TSS disebabkan adanya kontak antara limbah 

terhadap biofilter tersebut, sehingga semakin lama waktu tinggal 

pengolahan limbah maka akan terjadi peningkatan suplai 

oksigen dan juga mikroba lebih banyak kontak dengan udara, 

jika  jumlah oksigen yang tersedia pada limbah meningkat maka 

jumlah mikroba pada media semakin berkembang sehingga 

lapisan biofilm menjadi lebih banyak dan kadar BOD pada 

limbah akan mengalami penurunan (Ahmad, 2004). Sejalan 

dengan itu Menurut Hadiwidodo (2012), semakin lama lindi 

mengalami kontak dengan lapisan biofilm yang terbentuk pada 

permukaan filter maka penguraian bahan organik oleh bakteri 

akan semakin besar. EM4 yang diberikan pada pengolahan 

biofilter aerob memfermentasikan bahan organik limbah cair 

menjadi asam laktat yang berfungsi untuk mempercepat 

perombakan bahan organik menjadi senyawa yang lebih 

sederhana sehingga dapat menurunkan konsentrasi BOD, COD 

dan TSS yang ada dalam lindi. Pengkondisian yang telah cukup 

lama pada lapisan biofilm yang terbentuk membuat 

mikroorganisme mengalami peningkatan kemampuan dalam  

menguraikan bahan organik limbah dengan baik (Sutrisno dkk., 

2014).  
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Konsentrasi BOD pada lindi memiliki nilai yang berbeda 

nyata hingga waktu tinggal ke-72 jam. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hartaja dan Said (2015),  waktu 

tinggal total untuk reaktor aerob adalah selama 3 hari atau sama 

dengan 72 jam dimana waktu tinggal tersebut, mampu 

menurunkan BOD secara signifikan hingga 96,9 %. Sedangkan 

konsentrasi COD dan TSS pada lindi memiliki nilai yang 

berbeda nyata hanya hingga waktu tinggal jam ke-48. Untuk 

waktu tinggal jam ke-96 pada BOD, dan jam ke-72 hingga jam 

ke-96 pada TSS dan COD tidak berbeda nyata. Hal ini 

disebabkan oleh  rasio BOD terhadap COD influen lindi pada 

penelitian ini sangat rendah yaitu sebesar 0,07. Tingkat 

biodegradabilitas yang sangat rendah ini mengindikasikan 

bahwa hanya sedikit zat organik yang terkandung pada limbah 

yang mampu diuraikan dengan oleh mikroorganisme sehingga 

hasil COD tidak signifikan terhadap perlakuan yang diberikan. 

Menurut Mulyani (2012), Tingkat biodegradabilitas pada suatu 

limbah dinyatakan dengan perbandingan antara nilai BOD 

dengan nilai COD. Air limbah yang tergolong biodegradabilitas 

tinggi memiliki rasio BOD/COD sekitar 0,65, sedangkan yang 

tergolong biodegradabilitas sedang memiliki rasio BOD/COD 

sekitar 0,32 dan yang tergolong biodgradable rendah memiliki 

rasio BOD/COD sekitar 0,16. Selain itu, Partikel-partikel padatan 

yang terdapat dalam limbah tidak semua diikat oleh lapisan 

biofilm tetapi ada yang mengalami pengendapan di dasar 

reaktor. Pemisahan material tersuspensi yang ada dalam cairan 

juga dipengaruhi karakteristik fisis material tersuspensi tersebut 

antara lain ukuran dan bentuk partikel (Montgomery,1975). 

Menurut BPPT (1997), material tersuspensi maupun terlarut 

dalam lindi merupakan bahan-bahan organik kompleks yang 

tinggi. Dengan demikian semakin tinggi konsentrasi padatan 

tersuspensi dalam lindi akan menyebabkan semakin tinggi juga 
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beban organik dalam aliran limbah tersebut. Suatu sistem 

pengolahan limbah dengan biofilter, proses degradasi substrat 

organik secara biologis sebagian besar berlangsung pada antar-

muka biofilm dengan limbah cair dan sebagian kecil lagi didalam 

badan biofilm tersebut. Berdasarkan hal tersebut diduga bahwa 

dalam sistem biofilter jumlah mikroorganisme yang aktif juga 

terbatas karena yang berperan dalam degradasi substrat 

organik. Dengan demikian semakin besar konsentrasi organik 

dalam aliran umpan limbah cair menyebabkan laju konversi 

substrat organikpun cenderung semakin kecil. Perhitungan 

analisis sidik ragam ANOVA RAL konsentrasi BOD, COD dan 

TSS dapat dilihat pada Lampiran 9, Lampiran 10 dan 

Lampiran 11.  

 

4.4 Hubungan BOD, COD dan TSS 

 Sumber pencemar yang terkandung dalam lindi 

mengandung bahan organik yang tinggi seperti BOD (Biological 

Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan TSS 

(Total Suspended Solid). Jika zat pencemar tersebut mengalir 

ke badan air secara terus menerus maka akan mengganggu 

lingkungan yaitu timbulnya bau busuk dan kematian terhadap 

organisme air. Konsentrasi BOD, COD dan TSS akan 

meningkat dengan semakin banyaknya bahan organik yang 

terdapat di perairan. Tingginya konsentrasi tersebut 

menandakan bahwa kadar oksigen terlarut dalam air rendah, 

karena adanya konsentrasi bahan organik tinggi.  
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                         Gambar 4.3 Grafik Hubungan BOD dan COD 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 4.4 Grafik Hubungan BOD dan TSS 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 4.5 Grafik Hubungan COD dan TSS 
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  BOD pada grafik sebagai sumbu x memiliki range 
60,98-124,50 mg/L dan konsentrasi COD sebagai sumbu y pada 
grafik memiliki range 920- 1.673,3 mg/L. Menurut 
Tchobanoglous et al., (2003), BOD merupakan bagian dari COD 
dan nilai BOD selalu lebih kecil dari nilai COD. COD mewakili 
hampir semua bahan organik, baik sebagian atau non-
biodegradable dan BOD adalah ukuran dari biodegradabilitas air 
limbah. Dari konsentrasi BOD dan COD range tersebut 

diperoleh persamaan polynomial yaitu 0.188x2 - 23.69x + 1689. 
Nilai korelasi antara konsentrasi BOD dengan konsentrasi COD 
didapat sebesar 0.912 dimana nilai tersebut masuk ke dalam 
kategori koefisien korelasi yang sangat kuat. BOD dan COD 
adalah parameter penentuan kualitas air dimana kedua faktor 
tersebut  memiliki keterkaitan yang kuat dipengaruhi oleh zat 
organik dan oksigen. Tingginya konsentrasi BOD dan COD 
pada lindi dikarenakan rata-rata hari sampah yang dihasilkan  
penduduk berupa sampah organik merupakan sumber bahan 
organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparjo (2009) dan 
Wattayakorn (1988), yang menyatakan bahwa bahan organik 
secara alamiah berasal dari lindi itu sendiri melalui proses - 
proses penguraian pelapukan ataupun dekomposisi buangan 
limbah baik limbah daratan seperti domestik, industri, dan 
pertanian yang dengan adanya bakteri terurai menjadi zat hara. 
Selain itu tingginya konsentrasi BOD dan COD pada lindi 
karena, tingginya mikroorganisme pengurai dan banyaknya 
senyawa kimia dalam menguraikan bahan organik. Menurut 
Amarashinghe dan Balasubramanian (1992), sampah organik 
merupakan penyumbang terbesar bahan organik mudah terurai 
di perairan. Komponen – komponen tersebut mengandung 
protein dan karbohidrat yang mudah diuraikan oleh 
mikroorganisme maupun secara kimiawi, sehingga bahan 
organik yang tinggi mengakibatkan konsentrasi BOD dan COD 
tinggi.  
 Penguraian bahan organik pada BOD dan COD 
membutuhkan oksigen. Menurut Bhat et al ., (2003), Oksigen 

pada BOD dan COD digunakan untuk menguraikan zat organik 
yang terdapat dalam limbah. Oksigen pada BOD digunakan 
mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik yang mudah 



53 
 

terdegradasi, sedangkan oksigen pada COD digunakan untuk 
mengoksidasi bahan organik secara kimia.Hal ini sesuai dengan 
penjelasan Mays (1996) mengartikan BOD sebagai suatu 
ukuran jumlah oksigen yang digunakan oleh populasi mikroba 
yang terkandung dalam perairan sebagai respon terhadap 
masuknya bahan organik yang dapat diurai. Sedangkan COD 
atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang 
diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang 
terkandung dalam air (Boyd, 1990). Hal ini karena bahan 
organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan 
menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi 
asam dan panas dengan katalisator perak sulfat (Boyd, 1990; 
Metcalf & Eddy, 1991), sehingga segala macam bahan organik, 
baik yang mudah urai maupun yang kompleks dan sulit urai, 
akan teroksidasi.Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

BOD dan COD berbanding lurus, semakin tinggi BOD maka 
COD semakin tinggi dan sebaliknya. 
 Nilai korelasi konsentrasi BOD dengan konsentrasi 

TSS didapat nilai korelasi sebesar 0.631,sedangkan nilai 

korelasi COD dengan TSS sebesar 0.711 nilai tersebut masuk 

ke dalam kategori koefisien korelasi kuat. TSS pada lindi 

mengandung banyak bahan organik dari sampah-sampah 

organik. Bahan organik yang diuraikan pada BOD adalah yang 

mudah terurai, sedangkan COD akan mengoksidasi segala 

macam bahan organik, baik yang mudah urai maupun yang 

kompleks dan sulit urai. Nilai korelasi antara BOD dan COD 

dengan TSS lebih rendah dibanding BOD dengan COD 

dikarenakan bahan-bahan yang menyebabkan TSS terdiri atas 

berbagai bahan yang tidak hanya bersifat organik yang mudah 

didegradasi ,kompleks ataupun sulit terurai tetapi juga 

mengandung seperti partikel-partikel pasir, lumpur,tanah liat dan 

anorganik (Supriyantini, 2017). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Paramita dkk., (2012) bahwa Zat padat tersuspensi (Total 

Suspended Solid) adalah semua zat padat (pasir, lumpur, dan 

tanah liat) atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan 
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dapat berupa komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton, 

zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik) 

dan partikel-partikel anorganik. Semakin kecil penurunan nilai 

TSS pada pengolahan limbah, maka penurunan BOD dan COD 

pun kecil. Hal ini menunjukan bahwa proses degradasi bahan 

organik juga semakin kecil. Penurunan BOD pada TSS dapat 

disebabkan proses degradasi pada limbah yang mengandung 

bahan organik mudah terurai seperti protein, lemak, dan 

karbohidrat rantai panjang (Atima, 2015). Sedangkan penurunan 

COD pada TSS dikarenakan bahan organik diurai 

menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi 

asam dan panas dengan katalisator perak sulfat (Boyd, 1990; 

Metcalf & Eddy, 1991).  

 Oksigen pada BOD  dibutuhkan mikroorganisme dan 

oksigen pada COD dibutuhkan senyawa kimia untuk 

menguraikan bahan organik yang ada pada limbah. Menurut 

Muigai dkk. (2010), menyatakan bahwa TSS yang tinggi pada 

limbah akan menurunkan ketersediaan oksigen pada limbah, 

sehingga oksigen untuk penguraian zat organik oleh senyawa 

kimia maupun mikroorganisme semakin kecil sehingga 

penguraian zat organik kecil yang menyebabkan BOD dan COD 

tinggi, sehingga hubungan yang terjadi jika BOD dan COD tinggi 

maka TSS tinggi. Grafik diatas menggambarkan BOD pada 

range 60,98-124,50 mg/L sebagai sumbu x dan TSS pada range 

334-668 mg/L sebagai sumbu y pada grafik diperoleh 

persamaan polynomial yaitu y = 0.016x2 + 1.469x + 217.3 

ditunjukkan Gambar 4.2 dan Grafik hubungan COD dan TSS 

dimana COD sebagai sumbu x pada grafik memiliki range 920-

1.673,3 mg/L dan kadar TSS sebagai sumbu y pada grafik 

memiliki range 334-668 mg/L diperoleh persamaan polynomial 

yaitu y = 0.016x2 + 1.469x + 217.3 ditunjukkan Gambar 4.3 

 

  



55 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan: (1) Konsentrasi lindi yang dihasilkan dari 

pengolahan biofilter aerob pada parameter BOD sudah 

memenuhi baku mutu yaitu 60,98 dimana baku mutu BOD 

adalah sebesar 150 mg/L, sedangkan COD dan TSS yang 

dihasilkan 920 mg/L dan 334 mg/L belum memenuhi baku mutu 

,dimana baku mutu COD dan TSS adalah 300 mg/L dan 100 

mg/L; (2) Persentase penyisihan kadar pada proses koagulasi 

flokulasi sebagai pre-treatment pada parameter BOD, COD, dan 

TSS adalah 20,20%, 14,62%, dan 32,11%, sedangkan 

persentase penyisihan kadar pada pengolahan biofilter aerob 

pada parameter BOD, COD, dan TSS adalah 51,02%, 45,01%, 

dan 50%; (3) Hasil penurunan kadar BOD berbeda nyata hingga 

jam ke-72, sedangkan COD dan TSS berbeda nyata hingga jam 

ke- 48; (4) Semakin lama waktu tinggal hidrolis maka semakin 

besar nilai efisiensi penyisihan kadar BOD, COD, dan TSS. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dan 

dikembangkan untuk pengolahan lindi yang lebih baik dan 

efisien. Perlu adanya waktu tinggal yang lebih lama agar 

persentase penyisihan lebih besar sehingga hasil pengolahan 

dapat memenuhi baku mutu. Metode biofilter anaerob dapat 

digunakan sebagai  pretreatment agar penyisihan konsentrasi 

BOD, COD dan TSS lebih besar. 
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