
 

 

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM INSTALASI 

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DI TEMPAT PEMROSESAN 

AKHIR REGIONAL (TPAR) KEBON KONGOK 

 

 

Planning for the Development of a Wastewater Treatment Plant System at 

the Final Processing Site in the Kebon Kongok Region 

 

 
 

ARTIKEL ILMIAH 

Untuk memenuhi sebagai persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S-1 Jurusan Teknik Sipil 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Oleh : 

 

Hafiz Jaelani 

F1A 017 052 

 

 
JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MATARAM 

2022



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM INSTALASI PENGOLAHAN AIR 

LIMBAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL (TPAR) KEBON 

KONGOK 

 

Hafiz Jaelani1, Ida Ayu Oka Suwati Sideman2, Lalu Wirahman Wiradarma3 
1Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 

2,3Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 

Email : hafizjaelani2111@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Arus ubanisasi yang terjadi di daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram 

mengakibatkan pertumbuhan penduduk di wilayah kota menjadi semakin tinggi sehingga 

produktivitas sampah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Sampah tersebut kemudian akan 

dikumpulkan dan diproses lebih lanjut pada daerah Tempat Pemrosesan Akhir Regional 

(TPAR) Kebon Kongok sehingga terbentuk tumpukan sampah yang lambat laun akan 

menggunung dan memproduksi air limbah oleh proses hujan dan kelembaban sampah 

sehingga pengolahan terhadap produksi air tersebut menjadi sangat penting dilakukan agar 

tidak terbuang langsung ke badan penerima media air guna mengurangi pencemaran 

lingkungan. 

Dengan mengasumsikan bahwa air limbah yang dihasilkan hanya berasal dari curah hujan 

yang berhasil masuk meresap kedalam timbunan sampah (perkolasi), maka perhitungan 

untuk jumlah produksi  air limbah dilakukan dengan menggunakan Metode Neraca Air 

Thorntwaite dengan bantuan data curah hujan harian dari stasiun ARR Serumbung dan data 

temperatur udara dari stasiun CR Pengga. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkolasi terjadi pada bulan Januari sebesar 56,59 mm 

dan bulan Desember sebesar 32,38 mm. Nilai perkolasi yang paling besar digunakan sebagai 

patokan untuk menghitung besarnya debit aliran air limbah yang akan mengalir menuju 

kolam pengolahan yaitu sebesar 98,75089 m3/hari. Nilai debit ini yang kemudian digunakan 

untuk menghitung dimensi dari masing-masing kolam pengolah yang akan digunakan. Pada 

penelitian ini digunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menentukan 

pemilihan alternatif pengolahan air limbah dengan hasil alternatif 1 sebagai pilihannya. 

Terdiri dari kolam Anaerobik dimensi 8,2 m x 4,1 m dengan kedalaman 5 m, kolam  

Fakultatif dimensi 26,2 m x 13,1 m dengan kedalaman 2 m, dan kolan Maturasi dimensi 25,6 

m x 13,8 m dengan kedalaman 1,5 m. Dana yang dianggarkan untuk melakukan 

pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah yang telah direncanakan adalah sebesar 

Rp. 3,473,688,000.00 (tiga miliyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh 

delapan ribu rupiah).  

 

Kata Kunci : TPA, Air limbah, Thorntwaite, AHP. 
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I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Tonase rata-rata timbulan 

sampah yang masuk menuju TPA 

Regional Kebon Kongok pada tahun 2019 

mencapai angka 333 ton/hari atau 121.545 

ton/tahun didapati bahwa sampah tersebut 

didominasi berasal dari Kota Mataram 

dengan jumlah 273 ton/hari atau 99.645 

ton/tahun dan disusul dengan Kabupaten 

Lombok Barat sebanyak 60 ton/hari atau 

21.900 ton/tahun (Mukarom, 2021). 

Timbulan sampah yang 

didominasi oleh Kota Mataram 

menunjukkan adanya identifikasi bahwa 

telah terjadi arus urbanisasi yang cukup 

tinggi pada daerah perkotaan. Akibat dari 

pertumbuhan penduduk di Indonesia yang 

begitu cepat terutama di daerah perkotaan 

menyumbang angka terbesar dari dampak 

penurunan daya lingkungan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) 

memperkirakan sebanyak 56,7% 

penduduk Indonesia bertempat tinggal di 

daerah perkotaan pada tahun 2020, dan 

akan terus mengalami lonjakan prediksi 

hingga angka 66,6% untuk tahun 2035 

mendatang (Badan Pusat Statistik 

Indonesia, 2021). 

Kondisi saat ini yang terjadi di 

daerah TPA Kebon Kongok adalah 

Overload  mencapai angka 17 meter 

terhadap batas wajar dari penimbunan 

yang telah diperhitungkan sebelumnya 

sehingga akan berdampak pada 

terganggunya kinerja dari sistem IPAL 

yang ada. Oleh karena itu perlu 

dipertimbangkan untuk melakukan 

perencanaan pengembangan guna 

mengantisipasi terjadinya masalah yang 

sekiranya dapat mengganggu sistem kerja 

dari pengolahan air limbah di daerah 

sekitar TPA. 

Dari uraian tersebut diatas, 

penulis mencoba melakukan penelitian 

terkait perencanaan dari instalisasi 

pengolahan air limbah dengan 

mengangkat judul “Perencanaan 

Pengembangan Sistem Instalasi 

Pengolahan Air Limbah Di Tempat 

Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) 

Kebon Kongok” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain instalasi 

pengolahan air limbah di daerah 

Tempat Pemrosesan Akhir Regional 

(TPAR) Kebon Kongok? 

2. Bagaimana rancangan biaya yang 

dibutuhkan dalam proses 

pembangunan dan pengembangan 

sistem Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) yang berada di TPAR 

Kebon Kongok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui perencanaan desain 

instalasi pengolahan air limbah di 

daerah Tempat Pemrosesan Akhir 

Regional (TPAR) Kebon Kongok. 

2. Menghitung rancangan anggaran 

biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pembangunan dan 

ppengembangan sistem Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang 

berada di TPAR Kebon Kongok. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, 

biaya dan juga kemampuan yang dimiliki, 
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maka penelitian ini dibatasi pada hal 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya bertujuan untuk 

merencanakan ulang  desain dari 

sistem instalasi pengolahan air limbah 

di daerah Tempat Pemrosesan Akhir 

Regional (TPAR) Kebon Kongok dan 

tidak membahas tentang sistem 

perpipaan yang ada. 

2. Penelitian ini merupakan perencanaan 

ulang dari sistem pengolahan air 

limbah di sekitaran Tempat 

Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) 

daerah Kebon Kongok dengan 

menggunakan beberapa jenis data 

antara lain adalah data landfill, 

kualitas lindi, hidrologi dan 

klimatologi serta volume sampah 

sebagai data penelitian yang 

didapatkan dari berbagai instansi 

pendukung. 

3. Penelitian ini hanya difokuskan 

kepada perencanaan desain dan 

rencana anggaran biaya untuk 

pengembangan instalasi pengolahan 

air limbah di daerah Tempat 

Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) 

Kebon Kongok. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk 

instansi yang melakukan perencanaan 

dan pengembangan terhadap sistem 

pengolahan air limbah yang 

dihasilkan oleh Tempat Pemrosesan 

Akhir Regional (TPAR) Kebon 

Kongok. 

2. Sebagai bahan penambah informasi 

terkait tahapan dan juga prosedur 

dalam melakukan perencanaan dan 

pengembangan instalasi pengolahan 

air limbah pada daerah Tempat 

Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) 

Kebon Kongok. 

3. Sebagai bahan pengembangan dan 

bahan acuan bagi penelitian yang 

selanjutnya apabila mengambil tema 

yang sama yaitu instalasi pengolahan 

air limbah. 

 

II. Dasar Teori 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kandungan nilai BOD 

(Biological Oxygen Demand) sebesar 

1.076 mg/L dengan nilai DO (Dissolved 

Oxygen) sebesar 0 mg/L dari hasil 

pengujian air limbah yang terdapat pada 

bak pengolahan air limbah di TPA. 

Berdasarkan data tersebut, apabila akan 

dilakukan redesain sistem Instalasi 

Pengolahan Air Limbah di TPA Kebon 

Kongok menghabiskan anggaran sebesar 

Rp. 11.128.908.000,00. (Wijaya, 2017) 

Sistem landfill pada TPA Terjun 

menggunakan sistem sanitary landfill 

dengan luas lahan sebesar 18.118.84 m2 

dan tinggi timbunan yang dihasilkan 

setinggi 20 meter. Debit air lindi yang 

dihasilkan dihitung menggunakan neraca 

air dengan metode thornthwaite matter 

sebesar 71,26 m3/hari dengan nilai BOD 

sebesar 1.276 mg/L, nilai COD sebesar 

3.990 mg/L dan TSS sebesar 104 mg/L 

serta dihasil perhitungan rencana anggaran 

biaya dari gambar desain yang 

direncanakan membutuhkan biaya 

investasi sebesar Rp. 5.740.700.000 untuk 

pembangunan IPL TPA Terjun baru 

(Sembiring, 2018) 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Tempat Pemrosesan 

Akhir 

Berdasarkan Undang-Undang 
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Republik Indonesia pasal 1 (8) nomor 18 

tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

menyebutkan bahwa Tempat Pemrosesan 

Akhir adalah tempat untuk memproses dan 

mengembalikan sampah residu hasil 

pengolahan sebelumnya menuju media 

lingkungan secara aman bagi manusia dan 

lingkungan. Di daerah TPA, sampah sudah 

diisolasi secara aman agar tidak 

mengganggu kondisi lingkungan sekitar 

sehingga dibutuhkan penyediaan fasilitas 

juga perlakuan (treatment) khusus agar 

tercapai keamanan yang baik. 

 

2.2.2 Pengertian Instalasi Pengolahan 

Air Limbah 

Dilansir dari situs Bizonawater 

(2018) bahwa Instalisasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) atau Wastewater 

Treatment Plan merupakan sebuah 

struktur yang dirancang untuk membuang 

limbah biologis dan kimiawi dari air 

sehingga memungkinkan untuk air 

tersebut dapat digunakan pada aktivitas 

yang lain. 

Instalasi pengolahan air limbah 

selalu dibutuhkan meskipun tempat 

pemrosesan akhir sampah telah ditutup, 

hal ini dikarenakan lindi akan selalu 

diproduksi dalam proses penguraian 

sampah, hal ini juga dapat berlangsung 

sekitaran tiga puluh hingga lima puluh 

tahun semenjak tempat pemrosesan akhir 

ditutup (Wijaya, 2017). 

 

2.2.3 Pengertian Lindi 

Lindi adalah substansi cairan yang 

dihasilkan dalam proses pembusukan 

sampah dan baunya sangat menyengat. 

Lindi mengandung zat berbahaya apalagi 

jika berasal dari sampah yang tercampur 

dengan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun). Jika limbah tidak diolah secara 

tepat sesuai dengan kandungannya, maka 

lindi dapat mencemari sumur/air tanah, air 

sungai hingga air laut yang dapat 

menyebabkan kematian dari biota 

(makhluk hidup) laut (yatim dan mukhlis, 

2013). 

 

2.2.4 Teknologi Pengolahan Air 

Limbah 

Tujuan utama pengolahan air limbah 

adalah untuk mengurangi kandungan zat 

dan/atau senyawa pencemar yang terlarut 

didalam air terutama senyawa organik, 

mikroba phatogen, padatan tersuspensi 

dan senyawa-senyawa organik yang tidak 

dapat diuraikan oleh mikroorganisme 

secara alamiah. Secara umum, proses 

pengolahan air limbah tersebut dapat 

dibagi menjadi lima tahapan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pengolahan Awal (Pretreatment) 

2. Pengolahan Tahap Pertama (Primary 

Treatment) 

3. Pengolahan Tahap Kedua (Secondary 

Treatment) 

4. Pengolahan Tahap Ketiga (Tertiary 

Treatment) 

5. Pengolahan Lumpur (Sludge 

Treatment). 

 

2.2.5 Baku Mutu Air Limbah 

Baku mutu air limbah adalah salah satu 

patokan atau standar yang digunakan 

untuk mengukur kadar maksimum dari 

jumlah beberapa parameter tertentu yang 

dapat dikandung dalam air limbah 

sebelum dilakukannya proses 

pembuangan menuju media lingkungan 

atau badan penerima agar tetap masuk 

dalam daya tampung badan penerima 

sehingga dinilai tidak mencemari media 

lingkungan. Baku mutu yang digunakan 

adalah baku mutu lindi bagi usaha 



5 

dan/atau kegiatan tempat pemrosesan 

akhir sampah. 

 

Tabel 1 Baku Mutu Air limbah 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Sistem Pengolahan Air Limbah 

Untuk meminimalisir dari dampak 

yang ditimbulkan oleh lindi, ada beberapa 

cara yang dapat digunakan, antara lain 

(Diniyanti, 2018): 

1. Penggunaan lapisan tanah penutup 

harian dan lapisan penutup akhir. 

2. Pemakaian lapisan dasar atau lapisan 

liner yang dapat mencegah lindi 

terinfiltrasi ke air tanah. 

3. Menyediakan sarana pengolahan lindi 

yang dihasilkan termasuk diantaranya 

pemasangan saluran lindi pada lapisan 

dasar, pembangunan saluran drainase 

dan juga penerapan terhadap penglahan 

produksi lindi. Pengolahan lindi yang 

banyak dipakai di Indonesia hingga saat 

ini antara lain kontak stabilisasi, kolam 

oksidasi, yang dipilih berdasarkan 

kesederhanaan dan ketersediaan sinar 

matahari. 

 

2.2.7 Analisa Produksi Lindi 

Lindi yang dihasilkan dalam 

pengoperasian TPA dapat diperkirakan 

dengan menggunakan metode yang 

disebut Metode Neraca Air (Water 

Balance Method) didasari dengan 

pengasumsian terhadap lindi hanya 

dihasilkan dari curah hujan yang berhasil 

masuk meresap kedalam timbunan 

sampah (perkolasi). 

 
Gambar 1 Metode Neraca Air dari 

Thornthwaite. 

Gambar 1 menggambarkan sistem input-

output dari neraca air dengan persamaan 

sebagai berikut; 

 PERC = P – (RO) – (AET) – (∆ST) 

 I = P – (RO) 

 APWL = NEG (I – PET) 

 AET = (PET) + [(I – PET) – (∆ST)] 

 

Dengan keterangan ; 

PERC = Perkolasi, air yang keluar dari 

sistem menuju lapisan 

dibawahnya, akhirnya menjadi 

lindi (leachate). 

P = Presipitasi rata-rata bulanan dari 

data tahunan. 

RO = Limpasan permukaan (Run Off) 

rata-rata bulanan dihitung dari 

presipitasi. 

AET = Aktual evapotranspirasi, 

menyatakan banyaknya air yang 

hilang secara nyata dari bulan ke 

bulan. 

∆ST = Perubahan simpanan air dalam 

tanah dari bulan ke bulan, yang 

terkait dengan Soil Moisture 

Storage. 

ST = Soil Moisture Storage, 

merupakan banyaknya air yang 

tersimpan dalam tanah pada saat 

keseimbangan. 
APWL = Accumulated Potential Water 
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Loss, merupakan nilai negative 

dari (I – PET) yang merupakan 

kehilangan air secara kumulasi. 

I-PET = Nilai infiltrasi dikurang potensi 

evapotranspirasi; nilai negatif  

menyatakan banyaknya infiltrasi 

air yang gagal untuk dipasok 

kedalam tanah, sedangkan nilai 

positifnya adalah kelebihan air 

selama periode tertentu untuk 

mengisi tanah. 
PET = Potensi evapotranspirasi, 

dihitung berdasarkan atas nilai 

rata-rata bulanan dari data 

tahunan. 

Berikut ini merupakan langkah-

langkah dari perhitungan menggunakan 

metode neraca air dengan Metode 

Thornwaite: 

1. Menentukan jenis tanah yang akan 

digunakan pada TPA sebagai tanah 

penutup sesuai dengan United States 

Departement Of Agriculture (USDA). 

Sehingga didapatkan jenis tanah 

dengan memperhatikan segitiga tekstur 

dengan memperhatikan persen 

komposisi tanah yang digunakan 

sebagai penutup akhir. 

2. Kemudian didapatkan jumlah air yang 

tersedia pada masing-masing jenis 

tanah penutup akhir yang digunakan. 

Apabila terdapat timbunan sampah 

pada data desain landfill, maka 

perhitungan jumlah air yang disimpan 

pada tanah penutup akhir dan sampah 

dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 
 

FC0 = 
(𝐹𝐶1 𝑥 𝑡1 )+ (𝐹𝐶2 𝑥 𝑡2)

(𝑡1+𝑡2)
 

Dengan keterangan ;  

FC = Jenis tanah penutup 

t = Tebal tanah penutup (m) 

3. Merata-ratakan data presipitasi dan 

temperatur secara bulanan untuk 

memperoleh data presipitasi dan juga 

temperatur rata-rata. 

4. Menghitung nilai potensi dari 

evapotranspirasi dengan menggunakan 

metode Thorntwaite. 

 Menghitung indeks panas untuk 

setiap bulan dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

𝐼  =   ∑ 𝑖1,514 = 

12

𝑇=1

∑ (
𝑇

5
)

1,51412

𝑇=1

 

Dengan keterangan:  

I = Indeks panas 

T = Suhu rata-rata bulanan (0C) 

 Menghitung nilai Potensi 

Evapotranspirasi (PET) dengan 

persamaan berikut: 

PET   =  c x (
10𝑇𝑚

𝐼
)

𝑎

 

Dengan keterangan: 

PET = Potensial Evapotranspirasi 

(mm) 

c = Konstanta nilai 1,62 untuk 

PET dengan satuan mm dan 

16,2 untuk satuan cm 

T = Suhu rata-rata bulanan (0C) 

 

a = (0,000000675xI3) – 

(0,0000771xI2) + 

(0,01792xI) + 0,49239 
 

 Melakukan kalibrasi menggunakan 

faktor lama penyinaran matahari 

berdasarkan posisi geografis stasiun 

meteorologi setempat. 

 Menghitung nilai PET yang sudah 

dilakukan kalibrasi 
Adjusted PET   =  r x PET 

Dimana: 

r = faktor lama penyinaran 

matahari menurut posisi 

geografis. 

PET = Potensial Evapotranspirasi 
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 Menentukan nilai dari koefisien Run 

Off (Cr) dengan menggunakan nilai 

empiris untuk permukaan tanah sesuai 

dengan kondisi lapangan yang ada. 

 Menentukan nilai Run Off (Ro) 

bulanan dengan menggunakan 

rumusan persamaan berikut: 

Ro  =  P x Cr 

Dimana: 

Ro = Run Off (mm) 

P = Curah hujan bulanan (mm) 

Cr = Koefisien retikulasi untuk 

jenis lahan tertentu. 

 Mencari nilai infiltrasi dengan 

menggun akan rumusan berikut: 

I   =  P – Ro 

Dengan keterangan: 

I = Infiltrasi (mm) 

P = Curah hujan bulanan (mm) 

Ro= Kapasitas Run Off (mm) 

 Menentukan jumlah air yang tersedia 

untuk dilakukan penyimpanan dengan 

menggunakan persamaan : I – PET 

 Menentukan besarnya nilai APWL 

(Accumulated Potential Water Loss), 

yaitu jumlah dari nilai negatif dari (I – 

PET) yang merupakan proses 

kehilangan dari air secara kumulasi 

dari bulan-bulan sebelumnya. 

 Menentukan nilai Soil Moisture 

Storage (ST), yakni jumlah dari air 

yang dapat disimpan dan ditampung 

oleh tanah pada saat kondisi 

keseimbangan.\ 

 Untuk perubahan nilai ST terhadap 

100 mm nilai APWL, didapatkan 

banyaknya jumlah air yang tersimpan 

di dalam tanah. Apabila air yang 

terkandung di dalam tanah belum 

mencapai 100 mm, nilai ST langsung 

dijumlah pada nilai I – PET. Akan 

tetapi dikarenakan oleh nilai 

maksimal air yang dapat disimpan 

dalam tanah adalah 100 mm maka 

penjumlahan kedua indikator tersebut 

akan tetap bernilai 100 mm. 

 Menghitung perubahan ST dari bulan 

terakhir (∆ST) 

 Menentukan Actual 

Evapotranspiration (AET) dengan 

menggunakan ketentuan sebagai 

berikut: 
- Nilai AET = PET, untuk bulan 

basah dimana I ≥ PET. 

- Nilai AET = I - ∆ST, untuk bulan 

kering dimana I < PET 

 Menentuan perkolasi (PERC) dengan 

menggunakan ketentuan sebagai 

berikut: 

- Nilai PERC = I – PET - ∆ST, 

untuk bulan basah dimana I ≥ PET 

- Nilai PERC = 0, untuk bulan 

kering dimana I < PET. 
 

2.2.8 Unit Pengolahan Air Limbah 

Unit pengolahan dan pengelolaan air 

limbah dengan sistem kolam di bangun 

mengikuti kriteria desain yang telah 

diperhitungkan. Untuk pengolahan air 

limbah yang berasal dari domestik tidak 

melibatkan penggunaan energi listrik 

ataupun peralatan mekanik. Adapun unit 

pengolahan yang pada umumnya 

digunakan sebagai berikut: 

1. Kolam Anaerobik 

2. Kolam Fakultatif 

3. Kolam Maturasi 

4. Kolam Aerobik (Aerasi) 

5. Biofilter 
 

2.2.9 Pemilihan Teknologi Instalasi 

Pengolahan Air Limbah 

Menurut Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Tahun 2013 Tentang 
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Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana 

Persampahan dalam Penanganan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, beberapa pilihan 

alternatif teknologi Instalasi Pengolahan 

Air Limbah yang diterapkan di Indonesia 

antara lain sebagai berikut: 

1. Kolam Anaerobik, Fakultatif, Maturasi 

dan Biofilter (Alternatif 1). 

2. Kolam Anaerobik, Fakultatif, Maturasi 

dan Landtreatment / Wetland 

(Alternatif 2). 

3. Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 

dengan Aerated Lagoon (Alternatif 3). 

4. Proses Koagulasi – Flokulasi, 

Sedimentasi, Kolam Anaerobik atau 

ABR (Alternatif 4). 

5. Proses Koagulasi-Flokulasi, 

Sedimentasi I, Aerated Lagoon, 

Sedimentasi II (Alternatif 5). 
2.2.10 Analythical Hierarchy Process (AHP) 

Analythical Hierarchy Process (AHP) 

merupakan sebuah metode yang digunakan 

untuk membuat keputusan yang memiliki 

dasar pembagian ruang atas masalah 

menjadi beberapa hierarki, divisualisasikan 

menggunakan tiga peta, yang 

mengumpulkan hierarki informasi dalam 

jumlah besar menjadi ruang lingkup yang 

jauh lebih kecil. Dengan hierarki, suatu 

masalah yang awalnya bersifat kompleks 

dapat diuraikan menjadi kelompok yang 

kemudian diatur menjadi bentuk hierarki 

sehingga permasalahan yang ada akan 

tampak lebih terstruktur.  
 

 
 

Gambar 2 Contoh Susunan Hierarki 

 

Menurut Sutoyo (2004), menerangkan 

bahwa dalam menyelesaikan persoalan 

yang berkaitan dengan Analythical 

Hierarchy Process (AHP) ada beberapa 

faktor yang harus dipahami antara lain: 

1. Decomposition, dilakukan untuk 

memecahkan persoalan yang utuh 

menjadi unsur-unrus yang lebih 

sederhana. 

2. Comparative Judgement, prinsip ini 

berarti membuat penilaian mengenai 

kepentingan relatif elemen pada suatu 

tingkatan tertentu dalam kaitannya 

dengan tingkatan yang berada 

diatasnya. 

Untuk keperluan dari penyusunan skala 

kepentingan digunakan patokan dari nilai-

nilai yang dapat digunakan mulai dari 

kedua elemen sama-sama penting hingga 

salah satu dari elemen lain memiliki nilai 

mutlak lebih penting daripada elemen 

lainnya. secara lebih terperinci dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 2 Skala Dasar Analythical Hierarchy Process 

 
3. Synthesis Of Priority, setiap matriks 

perbandingan kemudian dicari eigen 

vector untuk mendapatkan local 

priority. 

4. Logical Consistency, konsistensi 

memiliki dua makna yang pertama 

obyek-obyek yang serupa dapat 

dikelompokkan sesuai dengan 

keseragaman dan relevansi sedangkan 
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yang kedua tingkat hubungan antar 

obyek-obyek yang didasarkan pada 

kriteria tertentu. 

 

2.2.11 Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

adalah perhitungan banyaknya biaya yang 

diperlukan untuk menghitung bahan dan 

upah, serta biaya – biaya lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan 

bangunan atau proyek. Anggaran biaya 

merupakan harga dari bahan bangunan 

yang dihitung dengan teliti dan memenuhi 

syarat. Anggaran biaya pada bangunan 

yang sama akan berbeda-beda di masing 

masing daerah disebabkan karena 

perbedaan harga bahan dan upah tenaga 

kerja. 

 

III. Metode Penelitian 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di 

daerah Tempat Pemrosesan Akhir 

Regional (TPAR) yang terletak di desa 

Suka Makmur, Kecamata Gerung, 

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara 

Barat. 

 

 
Gambar 3. Lokasi Penelitian 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dilokasi 

penelitian untuk mengetahui kondisi yang 

terjadi dilapangan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Data kondisi eksisting Instalasi 

Pengolahan Air Limbah yang 

didapatkan langsung melalui 

pengamatan di daerah Tempat 

Pemrosesan Akhir Regional Kebon 

Kongok. 

Data sekunder didapatkan dari 

survei yang dilakukan dengan instansi 

terkait sebagai sumber yang relevan 

dengan topik yang diteliti. Data sekunder 

dapat diperoleh melalui literatur maupun 

wawancara. Dalam penelitian ini, 

dibutuhkan data sekunder sebagai berikut: 

1. Data hidrologi dan klimatologi yang 

didapatkan dari Balai Informasi 

Infrastruktur Wilayah Nusa Tenggara 

Barat. 

2. Data Kualitas lindi yang didapatkan 

dari kantor TPA Regional Kebon 

Kongok. 

 

3.3 Analisa Data 

Setelah data didapatkan, maka proses 

selanjutnya yang dilakukan adalah analisis 

data. Adapun langkah-langkah analisis 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Analisis hidrologi dan klimatologi 

2. Analisis kualitas lindi 

3. Analisis Produksi Lindi 

Perhitungan debit air lindi yang 

dilakukan untuk perhitungan 

perencanaan awal suatu timbulan lindi 

dan kolam pengolahnya menggunakan 

Metode Neraca Air (Water Balance 

Method). perhitungan metode ini 

memprediksi banyaknya lindi yang 

timbul didasari oleh asumsi bahwa lindi 
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hanya dihasilkan dari curah hujan yang 

berhasil meresap masuk ke timbunan 

sampah (perkolasi) dengan rumus: 

PERC = P - RO - AET - ST 

4. Pemilihan Teknologi Instalasi 

Pengolahan Air Limbah TPA 

5. Analisis Struktur Bak Pengolahan 

Lindi 

6. Analisis Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) 

 

3.4 Bagan Alir Penelitian (Flowchart) 

  
IV. Analisa dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum TPA Regional 

Kebon Kongok 

Tempat Pemrosesan Akhir 

Regional (TPAR) Kebon Kongok berada 

di Dusun Kebon Kongok, Desa Suka 

Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten 

Lombok Barat yang merupakan lokasi dari 

pembuangan sampah yang berasal dari 

Kabupaten Lombok Barat dan Kota 

Mataram. 

Pada saat ini kondisi yang 

terjadi di lokasi adalah telah dilakukannya 

penambahan dan pembelian sejumlah 

lahan dengan luas sekitar 4,90 ha yang 

kemudian akan digunakan sebagai tempat 

pengembangan untuk proses pengolahan 

sampah yang ada. Dikarenakan untuk saat 

ini terjadi Overload terhadap tumpukan 

sampah yang ada hingga mencapai 

ketinggian 17 meter dari batas normal 

yang telah ditentukan, akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan 

produksi lindi yang berdampak pada debit 

aliran yang dihasilkan sehingga akan 

berdampak buruk terhadap sistem instalasi 

pengolahan air limbah yang ada saat ini. 

 

4.2 Analisis Debit Lindi 

Perhitungan analisis debit lindi 

dilakukan dengan menggunakan metode 

neraca air yang mana metode ini memiliki 

landasan dasar dengan asumsi bahwa lindi 

yang dihasilkan hanya berasal dari curah 

hujan yang berhasil meresap masuk ke 

dalam timbulan sampah (perkolasi). 

Adapun langkah-langkah perhitungannya 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menentukan jenis tanah yang 

digunakan untuk bahan timbunan 

sampah sesuai dengan USDA. Dengan 

memperhatikan segitiga tekstur, 

didapati persentase kandungan tanah 

yang digunakan sebagai penutup akhir 

memiliki jenis tanah Sandy Loam. 

2. Jumlah kandungan air yang dapat 

disimpan oleh tanah jenis Sandy Loam 

senilai 150 mm/m dengan satuan yang 

digunakan adalah millimeter-air per 

meter tinggi media. Perencanaan 

lapisan penutup dari timbunan sampah 

yang direncanakan adalah setebal 0,5 m 

sehingga dapat diperkirakan jumlah air 

yang dapat diserap oleh tanah tersebut 

adalah sebesar 0,5 m x 150 mm/m = 75 

mm. 

3. Langkah berikutnya adalah merata-
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ratakan data curah hujan bulanan dan 

temperatur maksimum yang telah 

didapatkan dari instansi terkait. Berikut 

merupakan rekapan data curah hujan 

rata-rata bulanan stasiun Serumbung 

Lembar dari tahun 2012 – 2021 beserta 

data dari temperatur maksimum 

bulanan yang didapati dari stasiun CR 

Pengga dari tahun 2012 – 2021: 

 
Tabel 4. Curah Hujan Rata-rata Bulanan  Stasiun 

Serumbung Lembar Tahun 2012 – 2021 

Bulan Prata-rata 

Januari 244,84 

Februari 170,65 

Maret 165,03 

April 142,43 

Mei 61,42 

Juni 44,07 

Juli 17,78 

Agustus 4,81 

September 26,33 

Oktober 58,48 

November 143,20 

Desember 250,85 

 

 
Tabel   5. Temperatur Rata-rata Maksimum 

Bulanan Stasiun CR Pengga 

Bulan Prata-rata 

Januari 27,42 

Februari 27,42 

Maret 26,97 

April 27,49 

Mei 27,14 

Juni 26,94 

Juli 26,63 

Agustus 27,14 

September 28,02 

Oktober 28,00 

November 28,59 

Desember 28,63 

  

4. Menghitung besarnya evapotranspirasi 

dengan metode Thorntwhaite. 

 Menentukan nilai indeks panas untuk 

setiap bulannya. Contoh perhitungan 

yang dikerjakan adalah untuk bulan 

januari.  

I   = ∑ i1,51412
T=1 = ∑ (

T

5
)

1,514
12
T=1  

= (
27,5

5
)

1,514

= 13,5 
 

 Menghitung besarnya nilai Potensi 

Evapotranspirasi (PET). Contoh 

dibawah merupakan perhitungan 

berdasarkan data yang didapat dari 

nilai indeks panas rata-rata tahunan 

(Hi) pada perhitungan sebelumnya 

dengan nilai sebesar 158,84. Untuk 

nilai koefisien “c” yang digunakan 

adalah sebesar 16,2 dalam satuan mm. 

Sedangkan untuk nilai koefisien “a” 

dapat dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 
 

a = (0,000000675xHi3) – 

(0,0000771xHi2) + (0,01792xHi) 

+ 0,49239 

a = 4,09 

Untuk perhitungan besarnya nilai 

PET bulan Januari dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

PET  = c x (
10Tm

Hi
)

a

 

= [16,2 𝑥 (
10 𝑥 27,4

158,84
)

4,09

  

= 151,53 mm 

 Menentukan nilai kalibrasi dengan 

menggunakan faktor durasi lama 

penyinaran matahari berdasarkan 

dengan posisi geografis dari TPA 

Kebon Kongok yang berada pada        

80 38’ 46.6” LS. Dengan melakukan 

interpolasi dari nilai faktor lama 
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penyinaran matahari dengan posisi 

TPA, maka diperoleh nilai untuk 

faktor dari lama penyinaran bulan 

Januari adalah sebesar 1,07. 

 Menghitung besarnya nilai dari PET 

yang telah dikalibrasi (Adjusted 

PET). Contoh berikut merupakan cara 

perhitungan yang dilakukan untuk 

bulan Januari : 

Adjusted PET = 1,07 x 151,53 mm 

Adjusted PET = 162,44 mm 

 Menentukan besarnya nilai koefisien 

Run Off (Cr) dengan memperhatikan 

nilai empiris lapisan permukaan tanah 

yang sesuai dengan kondisi yang ada 

di lapangan. Nilai dari koefisien run 

off dalam perencanaan desain landfill 

yang digunakan ini adalahh 0,15 

dengan kondisi tanah berat dengan 

kemiringan datar 2%. 

 Menghitung besarnya nilai Run Off 

bulanan. Contoh perhitungan dibawah 

merupakan nilai Run Off pada bulan 

Januari sebagai berikut : 

 Ro = P x Cr 

 Ro = 244,84 mm x 0,15 

 Ro = 36,73 mm 

 Menghitung nilai Infiltrasi (I)  

 I = P - Ro 

 I = 244,84 mm – 36,73 mm

 I = 208,11 mm 

 Menghitung ketersediaan air untuk 

penyimpanan.  

Ketersediaan Air = I – Adjusted PET 

Ketersediaan Air = 208,11 – 162,44 

Ketersediaan Air = 45,68 mm. 

Perhitungan bulan selanjutnya 

ditabelkan. 

 Menentukan besarnya nilai 

Accumulated Potential Water Loss 

(APWL), merupakan akumulasi nilai 

negatif dari (I-PET) yang merupakan 

jumlah dari kehilangan air secara 

kumulasi dari bulan-bulan 

sebelumnya. 

 Menentukan besarnya nilai dari soil 

moisture storage (ST) yang 

merupakan banyaknya air yang 

tersimpan dalam tanah pada saat 

kondisi setimbang. Untuk jenis tanah 

yang digunakan dalam perencanaan 

saat ini merupakan sandy loam 

dengan tebal tanah adalah 50 cm 

dengan nilai simpanan air maksimum 

adalah sebesar 100 mm. 

 Menghitung perubahan ST dari bulan 

terakhir (∆ST) yang didapatkan dari 

selisih antara nilai ST pada bulan-

bulan sebelumnya. 

 Mencari besarnya Actual 

Evapotranspiration (AET) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

- Nilai AET = PET apabila I ≥ Adj. 

PET 

- Nilai AET = I - ∆ST apabila I < Adj. 

PET 

 Menentukan nilai perkolasi (PERC) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Nilai PERC = I – PET - ∆ST apabila 

I ≥ Adj. PET 

- Nilai PERC = 0  apabila I < Adj. 

PET 

Untuk bulan januari nilai infiltrasi (I) 

memiliki nilai yang lebih besar 

daripada Adj. PET sehingga 

diperoleh: 

PERC = I – PET - ∆ST 

PERC = 208,11 – 151,53 – 0,00 

PERC = 56,59 mm. 

Didapatkan nilai PERC pada bulan 

januari adalah sebesar 56,59 mm. 
 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai perkolasi yang paling tinggi adalah 
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pada bulan januari dengan angka 56,59 

mm/bulan. Oleh karena itu, debit dari air 

lindi yang dihasilkan dapat diketahui 

dengan rumus sebagai berikut: 
 

Nilai Perkolasi (
mm

hari
) =  

56,59 

31
 

Nilai Perkolasi (
mm

hari
) = 1,82534 mm/hari 

 

Sehingga dapat dihitung besarnya debit 

aliran lindi adalah sebagai berikut : 
 

Debit lindi = 
1,82534 mm/hari x 54100𝑚2

1000
  

Debit lindi = 98,75089 m3/hari 

 

4.3 Analisa Kualitas Lindi 

Analisa kualitas lindi dilakukan 

dengan cara pengambilan sampel terhadap 

air lindi yang kemudian akan diserahkan 

kepada pihak dari Balai Laboratorium 

Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat untuk kemudian dilakukan 

penelitian lebih lanjut guna mendapatkan 

dan mengetahui beberapa parameter yang 

diperlukan seperti pada tabel  berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Analisis Kualitas Lindi 

 
 

4.4 Pemilihan Alternatif Unit 

Pengolahan Air Limbah 

Pemilihan alternatif yang akan 

digunakan dalam proses pengolahan air 

lindi di daerah TPA Regional Kebon 

Kongok dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process). Metode 

ini digunakan karena banyaknya pilihan 

kriteria yang ditentukan. Adapun beberapa 

aspek penting yang harus diperhatikan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Efisiensi Pengolahan 

2. Kebutuhan Lahan 

3. Biaya Investasi 

4. Operasional dan Pemeliharaan 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, 

maka ditetapkan alternatif pengelolaan air 

lindi terpilih adalah alternatif 1 dengan 

melewati proses kolam antara lain Kolam 

Anaerobik, Fakultatif, Maturasi dan 

Biofilter. 

 

4.5 Alternatif Unit Proses 

Pengolahan Air Limbah Terpilih 

Ditetapkan untuk unit proses 

yang akan direncanakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kolam Anaerobik 

2. Kolam Fakultatif 

3. Kolam Maturasi 

4. Biofilter 

 

4.5.1 Kolam Anaerobik 

 

Data dan kriteria: 

Debit desain (Qin)  = 98,75089 m3/hari 

BOD masuk (Co)  = 590,2 mg/L 

Freeboard = 0,3 meter 

Rasio P : L  = 2 : 1 

Laju evaporasi  = 2,4 mm/hari 
 

Perencanaan kolam anaerobik ditentukan 

berdasarkan laju beban BOD volumetrik.  
 

Temperatur rata-rata = 27,50C 

Laju beban BOD volumetrik 
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=  350 g/m3.hari  (Temperatur > 250C) 

Persentase penyisihan BOD 

=  70% (Temperatur > 250C) 
 

Desain perhitungan: 

Beban BOD masuk (λvin)  

=  
𝐶𝑜 𝑥 𝑄𝑖𝑛

1000
 

=  
590,2 𝑥 98,75089

1000
 

=  58,28278 kg/hari 

Volume kolam anaerobik 

= 
Beban BOD

Laju beban BOD volumetrik
 x 1000 

=  
58,28278

350
 x 1000 

=  166,522 m3 

 

Digunakan untuk nilai dari kedalaman 

kolam anaerobik adalah 5 meter, maka: 

Luas kolam anaerobik (A) 

= 
Volume kolam

Kedalaman kolam
 

= 
166,522

5
 

= 33,304 m2 

Telah ditetapkan nilai dari rasio P : L 

adalah 2 : 1, maka: 

Lebar kolam anaerobik 

=     √
Luas kolam

2
  

=    √
33,304

2
 

=  4,081 m  ≈  4,1 m (dibulatkan) 

Panjang kolam anaerobik 

= 4,1 m x 2 

= 8,2 m 

Total kedalaman kolam anaerobik 

= kedalaman + freeboard 

= 5 m + 0,3 m 

= 5,3 m 

Cek luas kolam anaerobik (A’) 

= P x L 

= 8,2 m x 4,1 m 

= 33,620 m2 

Cek volume kolam anaerobik 

= P x L x h 

= 8,2 m x 4,1 m x 5 m 

= 168,10 m3 

Waktu tinggal hidrolis (HRT) 

= 
Volume

Q𝑖𝑛
 

= 
168,10

98,75089
 

= 1,702 hari 

Debit keluar (Qout) 

= Qin – 0,001 x e x HRT 

= 98,75089 – 0,001 x 2,4 x 1,702 

= 98,746805 m3/hari 

BOD keluar (Ce)  

=  Co x (1 – persentase penyisihan BOD) 

=  590,2 x (1 – 70%) 

=  177,06 mg/L 

Beban BOD keluar (λvout) 

= 
Qin 𝑥 Ce

1000
 

= 
98,75089 𝑥 177,06

1000
 

= 17,485 kg BOD/hari 

BOD tersisihkan (Cremoval) 

= Co – Ce 

=  590,2 - 177,06 

=  413,14 mg/L 

Beban BOD tersisihkan (λvrem)  

=  
Qin 𝑥 Cremoval

1000
 

=  
98,75089 𝑥 413,14

1000
 

=  40,798 kg BOD/hari 

 

4.5.2 Kolam Fakultatif 

 

Data dan kriteria: 

Debit masuk (Qin)  = 98,746805 m3/hari 

BOD masuk (Co)  = 177,06 mg/L 

Freeboard = 0,3 m 
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Rasio P : L  = 2 : 1 

Laju evaporasi  = 2,4 mm/hari 

Temperatur  = 27,50C 
 

Desain perhitungan: 

Surface BOD loading rate (λs)  

= 350 (1,107 – 0,002T)(T-20) 

= 350 (1,107 – (0,002 x 27,5))(27,5 – 20) 

= 511,901 kg/ha.hari 

Luas kolam fakultatif (Af) 

= 
10 𝑥 𝐿𝑖 𝑥 𝑄𝑖𝑛

𝜆𝑠
 

= 
10 𝑥 177,06 𝑥 98,746805

511,901
 

=  341,553 m3 

Kedalaman dari kolam fakultatif yang 

digunakan adalah sebesar 2 meter dengan 

nilai dari rasio P : L adalah 2 : 1 sehingga: 

Lebar kolam fakultatif  

= √
Luas kolam

2
 

= √
341,553

2
 

=  13,07 m  ≈  13,1 m (dibulatkan) 

Panjang kolam fakultatif 

=  13,1 m x 2 

=  26,2 m 

Total kedalaman kolam fakultatif  

= kedalaman + freeboard 

= 2 m + 0,3 m 

= 2,3 m 

Cek luas kolam fakultatif (A’) 

= P x L 

= 26,2 m x 13,1 m 

= 343,22 m2 

Cek volume kolam fakultatif 

= P x L x h 

= 26,2 m x 13,1 m x 2 m 

= 686,44 m3 

Waktu tinggal hidrolis (HRT) 

=  
2 𝑥 Af 𝑥 Df

(2 𝑥 𝑄𝑖)−(0,001 𝑥 e 𝑥 Af)
 

=  
2 𝑥 343,22 𝑥 2

(2 𝑥 98,746805)−(0,001 𝑥 2,4 𝑥 343,22)
 

=  6,9806 hari 

Konstanta penyisihan BOD (K1) 

= 0,3 x (1,05)(T – 20) 

= 0,3 x (1,05)(27,5 – 20) 

= 0,433 hari -1 

BOD keluar (Ce) 

=  
𝐶𝑜

1+(K1 𝑥 HRT)
 

=  
177,06

1+(0,433 𝑥 6,9806)
 

= 44,0163 mg/L 

Persentase penyisihan BOD 

=  
𝐶𝑜− 𝐶𝑒

𝐶𝑜
 x 100% 

=  
177,06 − 44,0163

177,06
 x 100% 

=  75% 

Debit keluar (Qout) 

=  Qin – 0,001 x e x Af 

=  98,746805 – 0,001 x 2,4 x 343,22 

=  97,923077 m3/hari 

Laju beban BOD 

=  
𝑄𝑖𝑛 𝑥 𝐶𝑜

𝑣
 

=  
98,746805 𝑥 177,06

686,44
 

=  25,4707 gr BOD/m3.hari 

BOD tersisihkan (Cremoval) 

=  Co – Ce 

=  177,06 – 44,0163 

=  133,0437 mg/L 

Beban BOD tersisihkan (λvrem) 

= 
Qin 𝑥 Cremoval

1000
 

=  
98,746805 𝑥 133,0437

1000
 

= 13,1376 kg BOD/hari 

 

4.5.3 Kolam Maturasi 

 

Data dan kriteria: 

Debit masuk (Qin)  = 97,923077 m3/hari 
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BOD masuk (Co) = 44,0163 mg/L 

Freeboard = 0,3 m 

Rasio P : L  = 2 : 1 

Laju evaporasi  = 2,4 mm/hari 

Temperatur   = 27,50C 

 

Desain perhitungan: 

Beban BOD masuk (λvin) 

= 
𝐶𝑜 𝑥 𝑄𝑖𝑛

1000
 

=  
44,0163

𝑚𝑔

𝑙
 𝑥 97,923077

𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖

1000
 

=  4,3102 kg/hari 

 

Untuk kolam maturasi ini direncanakan 

memiliki nilai dari waktu tinggal hidrolis 

senilai 5 hari, dengan catatan θf > θm > 

θmin (nilai θmin = 3 hari) sehingga 

didapatkan: 
 

Luas kolam maturasi (A) 

=  
2 𝑥 𝑄𝑖𝑛 𝑥 θm

(2 𝑥 𝐷𝑚)−(0,001 𝑥 e 𝑥 θm) 
 

= 
2 𝑥 97,923077 

𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 5 hari

(2 𝑥 1,5 𝑚)−(0,001 𝑥 2,4 
𝑚𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 5 hari) 

 

=  327,721 m2 

Ditentukan untuk kedalaman kolam 

maturasi adalah 1,5 meter dengan rasio 

perbandingan P : L adalah 2 : 1, (sebagai 

asumsi P = 2L) maka: 

Luas kolam maturasi (A) 

 A = P x L 

327,721 m2 = 2L x L 

327,721 m2 = 2L2 

Lebar kolam maturasi  

= 12,800 m  

Panjang kolam maturasi 

= 2L 

= 2 x 12,8 m 

= 25,6 m 

Total kedalaman kolam maturasi 

= 1,5 m + 0,3 m 

= 1,8 m 

Cek luas kolam maturasi  

= P x L 

= 25,6 m x 12,8 m 

= 327,68 m2 

Cek volume kolam maturasi 

= P x L x h 

= 25,6 m x 11,8 m x 1,5 m 

= 491,52 m3 

Cek kesesuaian HRT 

=  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑄𝑖𝑛
 

= 
491,52 𝑚3

97,923077
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 5,01945 hari  ≈  5 hari  (OK!) 

Konstanta penyisihan BOD 

=  0,3 x (1,05)(T – 20) 

= 0,3 x 1,057,5 

= 0,4326 hari-1 

BOD keluar (Ce) 

= 
𝐶𝑜

1+(𝐾𝐵 𝑥 𝜃𝑚)
 

= 
44,0163

1+(0,4326 𝑥 5)
 

= 13,9160 mg/L 

Persentase penyisihan BOD 

= 
𝐶𝑜− 𝐶𝑒

𝐶𝑜
 x 100% 

= 
44,0163 − 13,9160

44,0163
 x 100% 

= 68,38% 

Debit keluar (Qout) 

= Qin – 0,001 x e x HRT 

= 97,923077 – (0,001 x 2,4 x 5) 

= 97,911077 m3/hari 

Laju beban BOD 

= 
𝑄𝑖𝑛 𝑥 𝐶𝑜

𝑣
 

= 
97,923077 𝑥 44,0163

491,52
 

= 8,769 gr BOD/m3.hari 

BOD tersisihkan (Cremoval) 

= Co – Ce 
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= 44,0163 mg/L – 13,9160 mg/L 

= 30,1003 mg/L 

Beban BOD tersisihkan (λvrem) 

= 
Qin 𝑥 Cremoval

1000
 

= 
97,923077 𝑥 30,1003

1000
 

= 2,9475 kg BOD/hari 

 

4.5.4 Biofilter 

Biofilter yang digunakan dalam 

perencaaan ini adalah biofilter jenis 

anaerobik-aerobik dengan pengolahan air 

limbah yang menggabungkan proses 

biofilter aerobik dan anaerobik. 

Kombinasi yang digunakan bertujuan 

untuk mengurangi zat organik (seperti 

BOD dan COD), konsentrasi ammonia, 

padatan tersuspensi juga bakteri phatogen. 

 
Gambar 4. Biofilter Tanki 

 

Pada zona anaerobik dan juga zona 

aerobik dipasangkan media biofilter yang 

berupa media honey comb seperti pada 

gambar dibawah.

 
Gambar 5. Media Sarang Tawon 

 

Berikut merupakan rekapan dari hasil 

perhitungan diatas. 

 

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Perhitungan 

 
 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Dari perhitungan mengenai 

perencanaan pengembangan Sistem 

Instalasi Pengolahan Air Limbah di 

Tempat Pemrosesan Akhir Regional 

Kebon Kongok, maka dapat disimpulkan 

beberapa poin penting antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pada sistem Instalasi Pengolahan Air 

Limbah di Tempat Pemrosesan Akhir 

Regional Kebon Kongok apabila 

diamati secara kasat mata, air limbah 

tidak menunjukkan bahwa lindi yang 

diolah akan menjadi jernih. Hal ini 

ditandai oleh tidak adanya perubahan 

warna yang begitu signifikan dari 

masing-masing bak pengolahan air 

limbah yang mengindikasikan bahwa 

terdapat komposisi air limbah yang 

kurang mampu untuk diolah secara 

maksimal oleh bak pengolahan 

tersebut. Selain itu, umur bangunan 

juga dikhawatirkan menjadi salah satu 

faktor dari terjadinya retakan pada 

bangunan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya rembesan air sehingga dapat 

mencemari lingkungan sekitar. 

Terjadinya peluapan pada saat musim 
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penghujan juga menjadi salah satu 

keresahan warga setempat karena air 

tampungan dari kolam pengolahan 

seringkali ikut meluap dan terbawa oleh 

aliran permukaan menuju media 

pembuangan. Dari hasil pengujian air 

lindi yang dilakukan di Balai 

Laboratorium Lingkungan Provinsi 

NTB, didapatkan nilai BOD yang 

berada diangka 590,2 mg/L. 

2. Dari hasil perhitungan perencanaan 

yang dilakukan, didapatkan proses 

tahapan dari pengolahan lindi yang 

digunakan adalah alternatif 1 dengan 

dimensi untuk kolam anaerobik sebesar 

8,2 m x 4,1 m dengan kedalaman 5 m, 

kolam fakultatif 26,2 m x 13,1 m 

dengan kedalaman 2 m, kolam maturasi 

25,6 m x 12,8 m kedalaman 1,5 m. 

Rencana anggaran biaya yang 

diperlukan untuk melakukan 

pengembangan IPAL Kebon Kongok 

adalah sebesar Rp. 3,473,688,000.00 

(tiga milyar empat ratus tujuh puluh 

tiga juta enam ratus delapan puluh 

delapan ribu rupiah). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan perencanaan yang 

telah dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah: 

1. Perlu diperhatikan untuk tenaga kerja 

yang mengerjakan konstruksi harus 

memiliki kompeten dalam proses 

pembangunan sistem IPAL yang telah 

direncanakan baik secara kualitas 

maupun kuantitas sehingga IPAL yang 

ada dapat benar-benar berfungsi 

dengan baik. 

2. Perlunya dilakukan pengawasan dalam 

proses pembangunan konstruksi dari 

masing-masing kolam pengolahan 

untuk mengantisipasi terjadinya 

kesalahan dalam proses pembangunan 

konstruksi yang telah direncanakan. 

3. Perlu dilakukannya pengecekan 

terhadap kualitas air lindi dibagian 

efluen IPAL yang setidaknya dilakukan 

setiap 6 bulan sekali sehingga kinerja 

dari IPAL dapat selalu dipantau. 
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