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EVALUASI KINERJA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) 

KOMUNAL DI DUSUN SUKUNAN, BANYURADEN, GAMPING, 

SLEMAN TAHUN 2019 

Indah Nur Pratiwi*, Narto**, Tri Mulyaningsih** 

Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

Jl. Tata Bumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293 

Email : indahnpratiwi38@gmail.com  

 

INTISARI 

 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sukunan mengolah air limbah 

domestik yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. IPAL ini telah berdiri sejak 

2008. Setelah 11 tahun, pertumbuhan dan perkembangan penduduk semakin 

meningkat, sehingga menambah beban IPAL sehingga memerlukan evaluasi 

untuk mengetahui kinerja.  

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan objek 

penelitian IPAL Komunal Sukunan. IPAL Komunal Sukunan memiliki 2 sistem 

pengolahan yang berbeda yaitu pengolahan air limbah dengan sistem RBC yang 

berada di RT 08 dan sistem Kontak Aerasi yang berada di RT 09. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis kinerja  IPAL Komunal untuk menguji parameter TSS, 

BOD, dan pH yang berasal dari sampel inlet dan outlet IPAL dan 

membandingkannya dengan baku mutu Perda DIY No. 7 Tahun 2016 untuk 

mengetahui efektivitas IPAL Komunal.  

 Berdasarkan uji parameter sistem RBC diperoleh hasil penurunan parameter 

BOD sebanyak 84,1%, parameter TSS sebanyak 65,86%, dan parameter pH 

mengalami penurunan menjadi 6,9. Sedangkan pada sistem Kontak Aerasi 

diperoleh hasil penurunan parameter BOD sebanyak 88,61%; parameter TSS 

sebanyak 67,86%, dan parameter pH mengalami penurunan kadar menjadi 6,2.   

 Secara keseluruhan kinerja IPAL masih baik. Namun terdapat beberapa 

parameter yang tidak sesuai dengan standar. Berdasarkan uji air limbah dengan 

sampel inlet dan outlet IPAL di laboratorium didapatkan hasil parameter BOD 

tidak memenuhi persyaratan baku mutu. Sedangkan parameter TSS dan pH 

memenuhi peryaratan baku mutu. 

 

Kata Kunci : Air limbah, IPAL, Kinerja. 
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EVALUATION OF COMMUNAL WASTE WATER TREATMENT PLANT 

(WWTP) IN SUKUNAN, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN 2019 
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ABSTRACT 

 Waste Water Treatment Plant (WWTP) Sukunan treats domestic 

wastewater that was produced from household activities. The WWTP has stood 

since 2008. After eleven years, the growth and development of population has 

increased so increase the load of the WWTP. In connection with the increasingly 

heavy load of evaluation should be conducted to determine the performance. This 

study used typed of descriptive with WWTP as object.  

This study aims to analyze the performance of Waste Water Treatment 

Plant (WWTP) Communal in Sukunan. Communal WWTP in Sukunan has two 

systems are Rotating Biological Contactor in RT 08 and Contact Aeration in RT 

09. The purpose of this research to test the parameters of TSS, pH, and BOD. 

From the water sample inlet and outlet of the WWTP and compares with the 

quality standards Special District of Yogyakarta Regional Regulation Number 7 

In 2016, in order to know the effectiveness of the Communal WWTP.  

Based on the test of RBC system parameters obtained reduction BOD 

parameters was 84,1%; reduction TSS parameters was 65,86%; and reduction of 

pH parameters becomes 6,9. While in contact aeration system obtained reduction 

BOD parameters was 88,61%; reduction TSS parameters was 67,86%; and 

reduction of pH parameters becomes 6,2.  

Overall WWTP performance is still good. However, there are some performance 

parameters that are not accordance with the quality standard From laboratory 

test on waste water sample inlet and outlet of the WWTP in Sukunan village found 

that BOD value did not match with the quality standart. Parameters TSS and pH 

value did match with the quality standart. 

 

Keywords : Waste water, Wastewater Treatment Plant (WWTP), Perfomance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan manusia 

adalah tercemarnya lingkungan yang menimbulkan penurunan kualitas karena 

pembuangan air limbah yang tidak terkelola dengan baik. Air limbah adalah 

sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat 

berasal dari rumah tangga (domestic) maupun Industri (industry). Sumber air 

limbah dari kegiatan rumah tangga berasal dari permukiman dan daerah 

perdagangan. (Perda DIY, 2016).  

Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga disebut juga 

limbah cair domestik. Kegiatan yang dapat menghasilkan limbah yaitu mandi, 

mencuci, kakus, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah domestik cair. 

Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang 

luar biasa pada perairan, khususnya sumberdaya air. Pembuangan air limbah 

secara langsung ke perairan tanpa melalui proses pengolahan akan 

menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Dampak yang dapat 

ditimbulkan dari pencemaran air limbah yaitu pencemaran mikroorganisme 

dalam air yang akan menyebabkan penyakit pada manusia contohnya 

penyakit diare dan kholera yang berakibat pada kematian, selain itu 

menyebabkan oksigen terlarut serta suplai oksigen yang masuk kedalam air 

berkurang sehingga dapat menimbulkan organisme air akan mati. Maka dari 

itu  karena itu perlu adanya instalasi pengolahan air limbah yang dapat 
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mengolah air limbah agar keluaran atau hasil air limbah yang dibuang ke 

lingkungan tidak mencemari (Sugiharto, 2014). 

Air limbah yang belum terolah mengandung banyak bahan berbahaya 

yang perlu dioksidasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 

Kandungan bahan berbahaya tersebut berasal dari aktivitas mencuci, kakus 

seperti tinja dan detergen. Tercemarnya suatu perairan dapat diketahui dengan 

pemeriksaan parameter BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD 

(Chemical Oxygen Demand). Semakin tinggi kandungan BOD dan COD 

maka mengindikasikan bahwa pencemaran pada suatu perairan sangat tinggi 

(Sugiharto, 2014).  

Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara individual atau komunal. 

Daerah perumahan biasanya menggunakan sistem komunal atau terpusat yang 

dialirkan dari rumah-rumah warga untuk mengelola air limbah yang 

dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Pengolahan limbah secara individual 

secara umum menggunakan septictank. Masyarakat yang tidak dapat 

mengolah sendiri air limbah yang dihasilkan, dapat menggunakan sistem 

komunal. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal adalah sistem 

pengolahan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mencuci, mandi, kakus, 

dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah cair yang dilakukan secara 

terpusat dan terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair 

domestik yang difungsikan untuk digunakan oleh sekelompok rumah tangga 

agar lebih aman saat dibuang ke lingkungan. Sistem ini dilakukan sebagai 

upaya penanganan limbah domestik yang tidak dapat diolah secara individual. 
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Sistem komunal dapat menangani 10-100 rumah tangga ataupun lebih. Outlet 

atau hasil pengolahan limbah biasanya dibuang ke sumur resapan ataupun 

dapat dibuang langsung menuju badan air (sungai). Fasilitas sistem komunal 

dibangun untuk melayani kelompok rumah tangga atau kamar mandi umum. 

Bangunan pengolahan air limbah ini dapat diaplikasikan di perkampungan 

yang tidak memungkinkan bagi warganya untuk membangun septictank 

individual di rumah masing-masing secara mandiri (Rhomaidhi, 2008). 

Adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan 

upaya untuk menjaga lingkungan agar hasil keluaran dari pengolahan tidak 

mencemari lingkungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pelestarian 

lingkungan adalah upaya nyata yang dilaksanakan manusia yang terdiri dari 

berbagai kegiatan terpadu dan komprehensif. Upaya tersebut bertujuan 

memotivasi manusia memelihara lingkungan agar dapar hidup sehat dan 

sejahtera. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat sering juga disebut 

dengan partisipasi masyarakat. Karena dilakukan berdasarkan partisipasi 

masyarakat, maka sangat perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui 

efektifitas dan kemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Komunal tersebut. Evaluasi IPAL dapat dilakukan dengan memeriksa 

parameter uji air limbah seperti pH, TSS, dan BOD yang berasal dari inlet 

dan outlet IPAL. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

IPAL dalam menurunkan parameter uji air limbah. Hasil uji parameter 

tersebut dapat digunakan untuk evaluasi, peningkatan maupun perbaikan 

mutu pelayanan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.  
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada 3 Januari 

2019 dengan mewawancarai pengelola didapatkan hasil, Instalasi 

Pengolahan Air Limbah di Dusun Sukunan berdiri sejak tahun 2008. 

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di RW 19 Dusun 

Sukunan yang terdiri dari lima RT, sebanyak 125 rumah telah 

menggunakan IPAL Komunal. Dusun Sukunan memiliki dua jenis sistem 

pengolahan air limbah, yaitu sistem Rotating Biological Contactor 

(RBC) dengan reaktor berputar dan Contact Aeration (CA) dengan 

bantuan mesin blower untuk menghembuskan udara pada air limbah. 

Dalam studi pendahuluan ini didapatkan informasi bahwa belum ada 

evaluasi kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di 

Dusun Sukunan, sehingga belum ada yang mengevaluasi kinerja Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal tersebut.  

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

sistem RBC dan Kontak Aerasi terkait pemeriksaan air limbah untuk 

mengetahui penurunan parameter limbah BOD, TSS, dan pH pada inlet 

dan outlet IPAL. 

  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja 

Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Dusun Sukunan, 

Banyuraden, Gamping, Sleman Tahun 2019 ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengevaluasi kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di 

Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis penurunan kadar BOD setelah melalui Instalasi 

Pengolahan Air Limbah Komunal Sukunan. 

b. Menganalisis penurunan TSS setelah melalui Instalasi Pengolahan 

Air Limbah Komunal Sukunan. 

c. Menganalisis pH sebelum dan setelah melalui Instalasi Pengolahan 

Air Limbah Komunal Sukunan. 

d. Membandingkan hasil pemeriksaan air limbah pada sistem 

pengolahan Rotating Biological Contactor dan Contact Aeration 

dengan Standar Baku Mutu Perda Limbah Cair DIY Nomor 7 

Tahun 2016. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini mengacu pada ruang lingkup ilmu Kesehatan 

Lingkungan khususnya mata kuliah Pengelolaan Limbah Cair.  

2. Materi 

Materi dalam penelitian ini mencakup tentang Instalasi Pengelolaan 

Air Limbah (IPAL) Komunal. 
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3. Obyek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) Komunal. 

4. Lokasi  

Lokasi penelitian di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman 

5. Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari  – Mei 2019.  

 

E. Manfaat 

1. Bagi Peneliti  

a. Menambah ilmu pengetahuan mengenai proses pengolahan air 

limbah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem 

Rotating Biological Contactor (RBC) 

b. Menambah ilmu pengetahuan mengenai proses pengolahan air 

limbah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem 

(Contact Aeration)  

c. Menambah pengetahuan mengenai teknik pengambilan sampel pada 

air limbah. 

d. Menambah pengetahuan mengenai pemeriksaan parameter air 

limbah. 

e. Mampu mempraktikkan pengambilan sampel air limbah. 

f. Mampu mempraktikkan pemeriksaan uji parameter air limbah. 
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g. Menambah pengalaman dalam melakukan penelitian lapangan yang 

berkaitan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

2. Bagi Pengelola IPAL Komunal Sukunan 

Penelitian ini dapat digunakan untuk informasi, saran, dan masukan 

maupun koreksi bagi pihak pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah 

di sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) Komunal di Dusun Sukunan.  



8 
 

 
 

F. Keaslian Penelitian 

Peneliti Judul Persamaan  Perbedaan 

Sefni Yenti 

(2011) 

Evaluasi Instalasi 

Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) 

Rumah Sakit (Studi 

Kasus : Rumah 

Sakit St. Carolus 

Jakarta) 

Penelitian 

deskriptif, Objek 

penelitian yaitu 

Instalasi 

Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) 

 

Penelitian Sefni : 

Lokasi penelitian di 

salah satu Rumah 

Sakit di Jakarta  

Penelitian ini : 

Lokasi penelitian di 

Salah satu Dusun di 

Yogyakarta  

Cahyo 

Setiawan 

(2014) 

Evaluasi Operasi 

dan Pemeliharaan 

IPAL Komunal di 

Kelurahan Karang 

Pucung Kecamatan 

Purwokerto Selatan 

Kabupaten 

Banyumas Tahun 

2014 

Penelitian 

Deskriptif 

Penelitian Cahyo : 

Mengevaluasi 

operasi dan 

pemeliharaan IPAL 

Komunal 

Penelitian ini : 

Mengevaluasi 

kinerja IPAL 

Komunal 

Verawaty, 

Dian 

Saraswati, 

dan Ramly 

Abudi 

(2014) 

Analisis Kadar 

BOD dan COD 

Pada Pengolahan 

Limbah Cair Di 

Pabrik Kelapa 

Sawit PT. Lestari 

Tani Teladan 

(LTT) di Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

Penelitian 

Deskriptif dengan 

membandingkan 

hasil uji 

laboratorium 

dengan standar 

baku muti limbah 

cair. 

Penelitian 

Verawaty, dkk : 

Lokasi penelitian 

berada di IPAL salah 

satu Pabrik Kelapa 

Sawit PT. Lestari 

Tani Teladan (LTT) 

Di Provinsi Sulawesi 

Tengah 

Penelitian ini : 

Lokasi penelitian di 

Salah satu Dusun di 

Yogyakarta 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Air Limbah 

a. Pengertian 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, air limbah adalah sisa dari suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan, menurut Ehlers 

and Steel dalam Asmadi (2012), air limbah yaitu; The liquid conveyed by 

sewer (cairan yang dibawa oleh saluran air buangan). Air limbah 

domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun 

berupa buangan jamban, mandi, dan mencuci serta buangan kawasan 

permukiman (Perda DIY, 2013). 

b. Dampak Air Limbah 

Menurut Asmadi (2012), Air limbah dapat menimbulkan akibat-

akibat yang merugikan bagi lingkungan manusia, seperti pencemaran dan 

penyakit menular. Adapun pencemaran dan pengaruh bagi kesehatan 

serta penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh air limbah yaitu : 

1) Dampak terhadap Kesehatan  

a) Pencemaran Mikroorganisme Dalam Air 

Kuman penyebab penyakit pada makhluk hidup seperti bakteri, 

virus, parasit, protozoa yang mencemari air merupakan  penyebab 

utama terjadinya infeksi penyakit. Penyakit-penyakit yang
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ditimbulkan  oleh  air limbah.  

(1)  polio myelitis  

Penyebabnya adalah Virus, terdapat pada air hasil 

pengolahan (effluent) pengolahan air limbah. 

(2) Penyakit Kolera 

Penyebabnya adalah Vibrio kholera, disebabkan oleh air 

limbah yang sudah tercemar oleh kotoran manusia yang 

mengandung vibrio kolera. 

(3) Penyakit typhus  

Penyebabnya adalah Salmonella Typhosa a dan b. 

Menular melalui air dan makanan yang tercemar oleh 

kotoran manusia yang berpenyakit thypus. 

(4) Disentri  

Penyebabnya adalah Salmonela dan Shigella. Banyak 

terdapat pada air yang tercemar. Menular melalui 

makanan, lalat, dan tanah. 

(5) Leptospirosis 

Penyakit yang disebabkan bakteri leptospira yang terdapat 

pada urin tikus selokan. 

(6) Cacingan  

Penyebabnya adalah cacing Askaris dan Enterobius dan  

banyak terdapat pada lumpur dan air hasil pengolahan. 
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2) Dampak terhadap Lingkungan 

a) Pencemaran limbah organik pada perairan menyebabkan 

kurangnya Oksigen terlarut sehingga spesies binatang dan 

tumbuhan tertentu yang dapat hidup. 

b) Pencemaran tanah karena air limbah langsung dibuang ke 

tanah tanpa melewati proses pengolahan. 

c. Tujuan Pengelolaan Air Limbah 

Pengolahan air limbah bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

air limbah, mengurangi BOD, COD dan partikel tercampur, 

menghilangkan bahan nutrisi dan komponen beracun, 

menghilangkan zat tersuspensi dan mikroorganisme pathogen, serta 

mendekomposisi zat organik (Asmadi, dkk, 2012). 

Tujuan dari pembuangan air limbah adalah : 

1) Mengurangi serta menghilangkan pengaruh buruk limbah cair pada 

kesehatan manusia dan lingkungan. 

2) Meningkatkan mutu lingkungan melalui pengolahan, pembuangan, 

dan atau pemanfaatan limbah untuk kepentingan manusia dan 

lingkungannya. 

a) Tujuan Utama Pengolahan Air Limbah 

(1) Melindungi kesehatan makhluk hidup yang menggunakan air 

(2) Menghindari gangguan terhadap lingkungan 

(3) Melindungi dari kerusakan yang mungkin timbul di 

lingkungan 
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(4) Melindungi badan air sebagai penerima sumber air baku, 

irigasi, dan lain-lain. 

b) Tujuan Khusus Pengolahan Air Limbah 

(1) Menghilangkan meterial tersuspensi 

(2) Menghilangkan organisme pathogen 

(3) Menghilangkan kontaminasi seperti organik terlarut. 

2. Air Limbah Domestik 

a. Pengertian 

Merupakan air limbah hasil buangan dari perumahan, perdagangan, 

perkantoran, dan sarana sejenisnyan. Air limbah  kegiatan di 

perumahan adalah yang paling banyak dihasilkan dari rumah tangga 

yang memiliki lebih dari satu kamar mandi, mesin cuci, dan 

peralatan lain yang menggunakan air (Asmadi, 2012). 

b. Macam-macam Air Limbah Rumah Tangga 

Air limbah rumah tangga terdiri dari 3 fraksi penting : 

1) Tinja (feses), berpotensi mengandung mikroba patogen. Disebut 

juga black water. 

2) Air seni (urine). Umumnya mengandung Nitrogen dan Fosfor 

3) Grey water, merupakan air limbah bekas cucian alat dapur, 

maupun mesin cuci, dan air buangan kamar mandi. 

c. Pemilihan Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik 

Terdapat tiga alternatif teknologi off site system (pengolahan 

terpusat), antara lain : 
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1) Private system (sistem individual) 

2) Communal system (sistem komunal) 

3) Semi communal system (gabungan sistem on site dan off site 

system/semi komunal) 

d. Perbandingan Sistem off site dan Sistem on site 

Perbandingan off site system dan on site system menurut Pedoman 

Pengelolaan Air Limbah Perkotaan dalam Nurhidayat dan Hermana 

(2009). 

1) Keuntungan Sistem off site 

a) Menyediakan pelayanan terbaik. 

b) Sesuai untuk daerah kepadatan tinggi. 

c) Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari. 

d) Memiliki masa guna lebih lama. 

e) Dapat menampung semua limbah. 

2) Kerugian Sistem off site 

a) Memerlukan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan. 

b) Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan. 

c) Manfaat diperoleh secara penuh setelah selesai jangka panjang. 

d) Perlu pengelolaan, operasional,dan pemeliharaan yang baik. 

3) Keuntungan Sistem on site 

a) Menggunakan teknologi sederhana. 

b) Memerlukan biaya yang murah. 

c) Masyarakat tiap keluarga dapat menyediakan sendiri. 
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d) Manfaat dapat dirasakan secara langsung. 

4) Kerugian Sistem on site 

a) Tidak dapat diterapkan pada setiap daerah, misalkan sifat 

permeabilitas tanah, tingkat kepadatan, dll. 

b) Fungsi terbatas hanya dari buangan kotoran manusia, tidak pada air 

limbah kamar mandi dan air bekas cucian. 

c) Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan. 

3. Instalasi Pengolahan Air Limbah 

a. Pengertian  

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Instalasi 

Pengolahan Air Limbah adalah tempat pengolahan air limbah domestik 

sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan dengan upaya yang 

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam merencanakan, 

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah 

domestik. 

b. Parameter Pemeriksaan Limbah Cair Domestik pada Instalasi 

Pengolahan. 

1) BOD 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) adalah jumlah oksigen 

yang digunakan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi zat-zat 

organik pada kondisi standar. BOD5 merupakan parameter yang 

umumnya digunakan untuk mengukur oksigen terlarut (Dissolved 
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Oxygen atau DO) yang menggunakan mikroorganisme untuk 

mengoksidasi biokimia zat organik dibutuhkan waktu selama 5 hari 

(Asmadi dan Suharno, 2012).  Hasil tes BOD digunakan untuk : 

a) Menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk stabilisasi 

biologi dari zat organik yang ada. 

b) Menentukan ukuran fasilitas pengolahan air limbah. 

c) Menyesuaikan dengan baku mutu effluen air limbah. 

2) COD 

 Chemical Oxygen Demand (COD) adalah parameter yang 

digunakan untuk mengetahui zat organik dan jumlah oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi materi organik dengan oksidasi secara 

kimia (Asmadi, 2012). Kadar COD dalam air biasanya lebih tinggi 

dari kadar BOD, hal tersebut terjadi karena senyawa kimia lebih 

banyak dapat dioksidasi secara kimia dari oksidasi biologi. Semakin 

tinggi kadar COD pada air limbah maka semakin tinggi pula tingkat 

pencemaran suatu perairan. COD merupakan parameter yang sangat 

penting, karena digunakan sebagai parameter untuk stream serta 

mengontrol unit pengolahan air limbah (Siregar, 2016). Limbah 

perumahan biasanya memiliki nilai rasio COD/BOD5 mendekati 2. 

3) Padatan Total (Total Solid) 

Merupakan padatan sisa hasil penguapan sampel limbah cair pada 

suhu 103°C-105°C. Padatan total berupa bahan padat tidak terlarut 
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dan bahan terapung serta senyawa-senyawa terlarut dalam air dan 

bahan yang tidak lolos saringan filter (Sugiharto, 2014) 

4) pH 

Merupakan derajat keasaman dimana masih memungkinkannya 

mikroorganisme di dalam air untuk hidup dengan baik. pH yang 

baik untuk air limbah yaitu 7 atau netral (Sugiharto, 2014) 

5) Temperatur 

Suhu air limbah biasanya berkisar 13-24°C (Sugiharto, 2014) 

c. Kriteria Desain Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah  

1) Sistem RBC (Rotating Biological Contactor) 

a) Bak Pengendap Awal  

Waktu tinggal 2-4 jam 

b) Kontaktor (Reaktor Biologis Putar) 

Waktu tinggal pada bak ini yaitu 2,5 jam. 

2) Sistem CA (Contact Aeration)  

a) Bak Pengendap Awal  

(1) Waktu tinggal rata-rata = 3-5 Jam 

(2) Beban permukaan = 20 – 5- m
3
/m

2
. Hari 

b) Bak anaerob 

(1) Waktu tinggal total rata-rata 6-8 Jam 

(2) Tinggi ruang lumpur 0,5 m 

(3) Tinggi media pembiakan mikroba 0,9 m – 1,5 m 

(4) Tinggi air diatas media 20 cm 
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c) Bak aerob 

(1) Waktu tinggal total rata-rata 6-8 jam  

(2) Tinggi ruang lumpur 0,5 m 

(3) Tinggi media pembiakan mikroba 1,2 m 

(4) Tinggi air diatas media 20 cm 

d) Bak pengendap akhir 

(1) Waktu tinggal rata-rata 2 – 5 Jam 

(2) Beban permukaan (surface loading) rata-rata = 10m
3
/m

2
.hari 

(3) Beban permukaan = 20 - 50 m
3
/m

2.
.hari 

4. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal 

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Instalasi 

Pengolahan Air Limbah Komunal adalah tempat pengolahan air limbah 

domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat 

tertentu yang diolah secara aerob dan anaerob. Dalam skala besar dapat 

dikatakan sebagai tempat pengolahan air limbah terpusat baik sistem 

setempat ataupun terpusat. Sistem pembuangan terpusat dapat berskala 

komunitas, kawasan, kota maupun regional. 

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistem 

pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat 

adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang 

diolah dan dibuang ditempat. Sedangkan, sistem pembuangan air limbah 
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terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang 

dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut 

memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari 

sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional. 

Sistem pembuangan air limbah terpusat dalam skala kecil yaitu pada 

skala komunitas. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat 

dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa 

rumah di satu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga 

dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 

Sistem pembuangan air limbah terpusat dalam skala sedang yaitu pada skala 

kawasan. Sistem berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana 

pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih 

lingkungan permukiman dalam satu Dusun/kelurahan. 

Adapun sistem pembuangan air limbah terpusat dalam skala besar 

yaitu pada skala kota dan regional. Sistem terpusat berskala kota adalah 

sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari 

buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, 

perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah 

administrasi Kabupaten/Kota. Sedangkan, sistem terpusat berskala regional 

adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal 

dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, 

perniagaa, hotel, apartemen, dan asrama dari satu perkotaan lintas 

Kabupaten/Kota.  
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5. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Dusun Sukunan 

a. Teknologi Pengolahan Air Limbah di Sukunan 

1) RBC (Rotating Bilogical Contactor) 

a) Pengertian  

  RBC (Rotating Biological Contactor) adalah salah satu 

teknologi pengolahan air limbah yang mengandung polutan organik 

yang tinggi secara biologis dengan sistem perkembangbiakan 

melekat (attached culture). Prinsip kerja pada sistem pengolahan 

ini yaitu air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan 

dengan lapisan mikroorganisme (microbial film) yang melekat pada 

permukaan media di dalam suatu reaktor (Rizal, 2014). 

  Media tempat melekatnya film biologis ini berupa piringan 

dari bahan polimer atau plastik ringan dan disusun berjajar pada 

suatu poros, selanjutnya reaktor tersebut berputar secara perlahan 

dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam air limbah yang 

mengalir dalam reaktor. Dengan cara seperti ini mikroorganisme 

dapat tumbuh melekat pada permukaan media yang berputar 

membuat suatu lapisan mikroorganisme yang disebut biofilm 

(Asmadi, 2012) 

b) Parameter desain RBC 

Beberapa parameter yang harus diperhatikan antara lain 

adalah parameter yang berhubungan dengan beban (loading).  
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Parameter tersebut adalah : 

(1) Ratio volume reaktor terhadap luas permukaan media (G) 

Harga G (g value), yaitu menunjukkan kepadatan media yang 

dihitung sebagai perbandingan volume reaktor dengan luas 

permukaan media. Dalam perencanaan biasanya berkisar 

antara 5-9 liter per m
2
. 

(2) Beban BOD  

Dalam perencanaan biasanya yang digunakan yaitu 5-20 gram 

BOD/m
2
/hari. 

(3) Beban hidrolik 

Yaitu jumlah air limbah yang diolah persatuan luas permukaan 

media per hari. 

(4) Waktu tinggal rata-rata 

Sistem RBC memiliki waktu tinggal rata-rata 4-8 jam 

(5) Jumlah Tahap 

Pengolahan dapat dibuat beberapa tahap tergantung dari 

kualitas air olahan sehingga kualitas air limbah berbeda dan 

mikroorganisme juga akan berbeda. Keanekaragaman 

mikroorganisme mengakibatkan efisiensi RBC menjadi lebih 

besar. 

(6) Diameter  

Diameter RBC berkisar 1 meter sampai 3,6 meter.  
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(7) Kecepatan Putaran  

Kecepatan putaran ditetapkan berdasarkan kecepatan 

phripheral. Berkisar antara 15-20 meter permenit atau 

kecepatan putaran 1-2 rpm. Apabila kecepatan putaran terlalu 

cepat pembentukan lapisan mikroorganisme kurang optimal. 

(8) Temperatur 

Suhu optimal pada sistem RBC yaitu 15-40°C.  

c) Proses Pengolahan  

(1) Bak Pemisah Pasir 

Proses yang terjadi di bak pemisah pasir yaitu kotoran berupa 

pasir atau lumpur kasar dapat diendapkan. Sedangkan kotoran 

seperti sampah plastik, sampah kain dan lainnya tertahan pada 

screen yang dipasang di inlet kolam pemisah pasir. 

(2) Bak Pengendap Awal  

Proses yang terjadi di bak pengendap awal yaitu, lumpur atau 

padatan tersuspensi sebagian besar mengendap. Waktu tinggal 2-4 

jam, lumpur yang mengendap dipompa ke bak pengendapan 

lumpur. 

(3) Bak Kontrol Aliran 

Apabila debit melebihi kapasitas, kelebihan akan dialirkan ke bak 

ini untuk disimpan sementara. Jika debit aliran turun/kecil, air 

limbah dipompa ke bak pengendap awal. 
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(4) Kontaktor (Reaktor Biologis Putar) 

Berupa media piringan tipis dari bahan polimer atau plastik 

dengan jumlah banyak, dilekatkan atau dirakit pada suatu poros, 

diputar secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam 

air limbah. Waktu tinggal pada bak ini yaitu 2,5 jam. 

Mikroorganisme tumbuh pada permukaan media yang terdiri dari 

berbagai jenis mikroorganisme misalnya bakteri, protozoa, fungi, 

dan lain-lain. Mikroorganisme inilah yang akan mengurai 

senyawa organik. 

(5) Bak Pengendap Akhir 

Air limbah yang masuk ke bak pengendap akhir akan mengendap 

dalam waktu kurang 3 jam, air yang berasal dari proses RBC 

lebih mudah mengendap karena ukurannya lebih besar dan lebih 

berat. Air dari bak pengendap akhir relatif sudah jernih. 

(6) Bak Khlorinasi 

Air dari bak pengendap akhir masih mengandung bakeri patogen 

ysng berpotensi ke masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut air 

limbah di alirkan ke bak khlorinasi untuk membunuh patogen 

yang masih terdapat di dalam air limbah. Selanjutnya air limbah 

sudah bisa dibuang ke badan air. 

(7) Bak Pengolahan Lumpur 

Lumpur dari bak pengendap awal maupun akhir dikumpulkan 

pada bak ini. Dalam bak ini lumpur diaduk secara pelan kemudian 
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dipekatkan dengan didiamkan 25 jam. Air yang berada diatas 

lumpur dialirkan kembali ke bak pengendap awal, sedangkan 

lumpur ditampung secara periodik dikirim ke pusat pengolahan 

lumpur ditempat lain. 

d) Keunggulan dan kelemahan Sistem RBC 

Menurut Asmadi (2012), terdapat keunggulan dan kelemahan sistem 

pengolahan air limbah dengan RBC, yaitu : 

(1) Keunggulan 

(a) Operasi maupun konstruksinya sederhana 

(b) Kebutuhan energi relatif lebih kecil 

(c) Tidak memerlukan udara dalam jumlah besar 

(d) Lumpur yang dihasilkan relatif lebih sedikit dibandingkan 

dengan proses lumpur aktif 

(e) Relatif tidak menimbulkan buih 

(2) Kelemahan  

(a) Pembebanan yang terlalu tinggi dapat merusal batang 

pemutar cakram. 

(b) Kerusakan media cakram karena timbulnya korosi 

(c) Pengontrolan jumlah mikroorganisme sulit dilakukan 

(d) Kadang-kadang menimbulkan bau busuk. 
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Tabel 1. Tipikal Nilai Parameter Desain/Operasi Sistem RBC 

Parameter Satuan Oksidasi 

Karbon 

Oksidasi 

Karbon 

dan 

Nitrifikasi 

Nitrifikasi 

Terpisah 

dari 

Oksidasi 

Karbon 

Beban 

Hidrolik 

L/m
2
. 

Hari 

81,40 - 

162,80 

30,53 – 

81,40 

40,70 – 

101,75 

Beban Organik 

- BOD 

Terlar

ut 

g/m
2
.hari 3,68 – 

9,80 

2,45 – 

7,35 

0,49 – 1,47 

- BOD 

Total  

g/m
2
.hari 9,80 – 

17,15 

7,35 – 

14,70 

0,98 – 2,94 

Efisiensi Pengolahan  80 - 95 % 

Waktu 

Tinggal 

Jam 3,43-7,35 7,35-

19,60 

5,88-14,21 

Sumber : Buku Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah (Asmadi, 

2012) 

2) CA (Contact Aeration) 

a) Pengertian  

Sistem contact aeration adalah sistem pengolahan air limbah 

yang membutuhkan bantuan udara dalam pengolahannya, biasanya 

dengan bantuan alat berupa blower. Selain memiliki IPAL komunal 

dengan sistem RBC, dusun sukunan juga memiliki IPAL Komunal 

lain dengan sistem contact aeration.  

b) Proses Pengolahan 

(1) Bak Equalisasi 

Merupakan bak untuk menyamaratakan volume dan pH air 

limbah. Disamping itu equalisasi juga bertujuan mengurangi 

ukuran ukuran partikel sebelum memasuki proses-proses 

selanjutnya. 
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(2) Bak Pengendap Awal  

Merupakan bak yang berfungsi mengendapkan partikel 

lumpur, pasir dan kotoran organik tersuspensi. Selain itu bak 

ini berfungsi sebagai pengontrol aliran, serta bak pengurai 

senyawa organik yang berbentuk padatan. 

(3) Bak Kontaktor Anaerob 

Terdiri dari dua buah ruangan berisi media dari bahan plastik 

dengan tipe sarang tawon dengan aliran dari atas kebawah dan 

dari bawah keatas. Setelah beberapa hari beroperasi akan 

tumbuh lapisan film mikroorganisme. Mikroorganisme inilah 

yang akan diuraikan zat organik yang belum sempat teruarai 

pada bak pengendap. 

(4) Bak Kontaktor Aerob 

Berisi media dari bahan plastik dengan tipe sarang tawon, 

dengan dihembus udara sehingga mikroorganisme akan 

menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah, serta 

tumbuh dan menempel ada permukaan media. Hal itu dapat 

meningkatkan efisiensi penguraian zat organik. 

(5) Bak Pengendap Akhir 

Proses bak ini lumpur aktif diendapkan, lalu air limbah 

dipompa ke inlet bak aerasi, sedangkan limpasan dialirkan ke 

bak khlorinasi. 



26 
 

 
 

Tabel 2. Kriteria Perencanaan Proses Pengolahan Air Limbah dengan System 

“Contact Aeration” 

Beban BOD : 

BOD – MLSS Loading 

BOD – Volume 

Loading 

 

1,5 – 3,0 (kg/kg. Hari) 

0,6 – 2,4 (kg/kg. Hari) 

MLSS 400 – 800 mg/L 

Sludge Age - Hari 

Kebutuhan Udara 2 – 3,5 

Waktu Aerasi 1,5 – 3 Jam 

Efisiensi Pengolahan 60 - 70 % 

Efisiensi Penurunan 

BOD 

85 – 90 % 

Keterangan : 

Digunakan untuk pengolahan antara atau pendahuluan  

Sumber : Buku Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah (Asmadi, 

2012) 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

 = Tidak diteliti 

  

 = Diteliti    

IPAL Komunal 

Air Limbah Rumah 

Tangga 

TSS 

 

pH 

Evaluasi Kinerja IPAL 

Komunal  

Hasil uji tidak 

melebihi Baku Mutu 

Persa DIY Tahun 2016 

COD 

BOD 

Hasil uji melebihi Baku 

Mutu Perda DIY Tahun 

2016 

  

Aktivitas Rumah 

Tangga 

Perawatan dan 

Pembersihan IPAL  

Perbaikan mesin di 

setiap IPAL 

Uji Parameter Air 

Limbah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dapat 

menjelaskan dan menggambarkan keadaan limbah cair pada objek penelitian. 

Penelitian ini memberikan gambaran hasil evaluasi Instalasi Pengolahan Air 

Limbah dengan parameter uji pH, kadar BOD, dan TSS sebelum dan sesudah 

air limbah diolah. Hasil uji akan dibandingkan dengan Perda DIY Tahun 

2016 tentang Baku Mutu Air Limbah  

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh air limbah 

sebelum dan sesudah diolah di  IPAL Komunal Dusun Sukunan. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah masing-masing 1,5 liter air limbah 

sebelum diolah (inlet) dan sampel air limbah setelah diolah (outlet) di 

Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Sukunan dengan sistem 

Rotating Biological Contactor (RBC) dan Contact Aeration (CA). Teknik 

pengambilan sampel air limbah menggunakan metode grab sampling, 

yaitu pengambilan sampel secara sesaat untuk menunjukkan kadar 

parameter air limbah pada saat diambil.  
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C. Waktu dan Tempat 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2019. 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, 

Sleman 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Bebas 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.  

Definisi Operasional : Serangkaian bangunan dengan sistem pengolahan 

Rotating Biological Contactor di RT 08 dan Contact Aeration di RT 09 

yang berada di Dusun Sukunan untuk mengolah air limbah menjadi hasil 

olahan yang tidak mencemari lingkungan apabila dibuang ke badan air.  

Skala : Nominal 

2. Variabel Terikat 

a. pH 

Definisi Operasional : Kadar keasaman untuk meyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan suatu larutan pada titik inlet dan outlet IPAL 

Komunal. 

Cara Penilaian : Membandingkan dengan hasil uji laboratorium, 

kemudian dikategorikan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi 

Syarat. 
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Standar Baku Mutu Parameter pH : 6,0 – 9,0 

Skala : Nominal 

b. BOD 

Definisi Operasional : Kebutuhan oksigen untuk memecah senyawa 

yang terdapat pada air limbah oleh mikroorganisme pada titik inlet dan 

outlet IPAL Komunal. 

Cara Penilaian : Membandingkan dengan hasil uji laboratorium, 

kemudian dikategorikan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi 

Syarat. 

Standar Baku Mutu Parameter BOD : ≤ 75 mg/L 

Skala : Nominal 

c. TSS 

Definisi Operasional : Residu padatan total yang tertahan dalam 

saringan saat pemeriksaan air limbah pada titik inlet dan outlet IPAL 

Komunal. 

Cara Penilaian : Membandingkan dengan hasil uji laboratorium, 

kemudian dikategorikan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi 

Syarat. 

Standar Baku Mutu Parameter TSS : ≤ 75 mg/L 

Skala : Nominal 

 

 

 



31 
 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data melalui data sekunder dan data primer. 

1. Data Primer Penelitian 

Data kondisi sarana IPAL Komunal 

Hasil pemeriksaan inlet dan outlet pada tiap unit pengolahan. Karakeristik 

fisik meliputi TSS. Karakteristik kimia meliputi pH dan BOD. 

2. Data Sekunder Penelitian 

a. Sumber Air Limbah Sukunan 

b. Data Demografi 

1) Jumlah Penduduk Dusun Sukunan 

2) Jumlah KK 

3) Jumlah rumah yang menggunakan IPAL 

4) Jumlah rumah yang tidak menggunakan IPAL 

c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi Instalasi Pengolahan 

Air Limbah yang digunakan sebagai referensi. 

 

F. Tahapan Penelitian  

a. Tahap Persiapan 

1) Menetapkan Lokasi 

2) Mengurus Perizinan 

3) Menyusun Jadwal Penelitian 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Mengunjungi lokasi penelitian 
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2) Meminta izin pengambilan sampel kepada Ketua RW dan pengelola 

lokasi penelitian 

3) Mengambil sampel air limbah apabila sudah mendapat izin 

Parameter yang diuji dalam sampel air limbah yaitu : 

BOD = minimal sampel yang dibutuhkan 1000 ml 

TSS  = minimal sampel yang dibutuhkan 50 ml 

Jadi, diasumsikan untuk memeriksa ketiga parameter membutuhkan 

sampel sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter. 

(1) Pengambilan sampel pada IPAL Sistem RBC 

(a) Pengambilan dilakukan pada dua titik, yaitu inlet dan outlet 

masing-masing sebanyak 1,5 liter menggunakan teknik 

pengambilan grab sampling. Kemudian dimasukkan ke botol air 

mineral 1,5 liter 

(b) Pemberian label pada botol sampel : 

Sampel Inlet - in RBC  

Sampel Outlet  - out RBC  

(2) Pengambilan sampel pada sistem Kontak Aerasi  

(a) Pengambilan dilakukan pada dua titik, yaitu masing-masing 

sebanyak 1,5 liter untuk inlet dan outlet menggunakan teknik 

pengambilan grab sampling. Dimasukkan ke botol  1,5 liter. 

(b) Pemberian label pada botol sampel : 

Sampel Inlet - in CA    

Sampel Outlet  - Out CA  
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4) Membawa sampel ke Laboratorium Kimia Poltekkes Kemenkes 

Yogyakarta untuk diperiksa paremeter pH, BOD, dan TSS. 

5) Melakukan pengulangan sebanyak 3 kali 

c. Tahap pemeriksaan  

1) Pemeriksaan pH menggunakan kertas pH 

a) Memasukkan kertas ke dalam air 1 menit, bandingkan dengan standar. 

b) Melakukan pengulangan pemeriksaan pH sebanyak 3 kali. Catat 

hasilnya. 

2) Pemeriksaan BOD 

a) Melakukan pemeriksaan DO segera dari air sampel  

Tabel 3. Kadar DO segera dan tingkat pengenceran 

Kadar DO Segera Tingkat Pengenceran 

>8,0 Tanpa pengenceran 

6,0 - 8,0 2-5 kali 

5,0 - 6,0 5-10 kali 

3,0 - 5,0 10-15 kali 

1,0 - 3,0 15-20 kali 

0,1 - 0,3 20-25 kali 

0,0 - 0,1 25, 30, 50, 100 kali 

(1) Apabila hasil DO segera 0,0 mg/L, pengenceran dapat dilakukan 

lebih dari 100 kali. Catatan : air pengencer dibuat dari akuades 

yang setiap liternya ditambah 1 ml larutan CaCl2 2,75%, 1 ml 

larutan buffer phospat, 1 ml MgSO4 2,25%, dan 1 ml FeCl3 

0,025%, kemudian dialiri udara dari pompa aerator selama 30 

menit, ditutup rapat. 

(2) Apabila kadar oksigen segera lebih dari 8,0 mg/L, maka dilakukan 

langkah sebagai berikut :  
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Mengambil 6 botol oksigen air sampel, 3 botol kadar DOnya 

(hasil dirata-rata dan dicatat sebagai DO segera (DOs), sedangkan 

3 botol yang lain dieramkan (dalam incubator) dieramkan selama 

5 hari pada suhu 20
o
C, setelah dieramkan ditentukan DOnya 

(hasilnya dirata-rata dan dicatat sebagai DO5.20)  

(3) Apabila kadar oksigen segera rendah (kurang dari 8,0) dilakukan 

langkah sebagai berikut :  

(a) Diambil 6 botol oksigen air sampel yang telah diencerkan (air 

campuran), 3 botol ditentukan DOnya (hasil di rata-rata dan 

dicatat sebagai DOs campuran), sedangkan 3 botol yang 

lainnya dieramkan selama 5 hari pada suhu 20
o
C.  

(b) Diambil 4 botol oksigen air pengencer, 2 botol ditentukan 

DOnya (hasil di rata-rata dan dicatat sebagai DO5.20 air 

pengencer)  

(c) Setelah pengeraman sesuai waktu dan suhu yang ditentukan, 

3 botol oksigen dari air campuran ditentukan DOnya (hasil 

dirata-rata dan dicatat sebagai DO5.20 campuran), demikian 

juga dengan 2 botol air pengencer (hasil dirata-rata dicatat 

sebagai DO5.20 air pengencer)  
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4) Pemeriksaan TSS 

a) Memasukkan kertas saring yang diletakkan kedalam petridish di oven 

pada suhu 105°C selama 1 jam. 

b) Masukkan kertas saring ke dalam desikator selama 15 menit. 

c) Mengeluarkan kertas saring yang kemudian ditimbang di neraca 

analitik.  

d) Mencatat berat kertas saring yang tertera di neraca analitik. 

e) Mengambil air sampel sebanyak 50 ml, saring air sampel ke dalam 

gelas kimia dengan menggunakan corong kaca yang telah dilapisi 

dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya. 

f) Memindahkan kertas saring kedalam petridish menggunakan pinset 

dengan hati-hati. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 

105°C selama 1 jam. Setelah itu masukkan ke desikator selama 15 

menit. 

g) Menimbang kertas saring menggunakan neraca analitik. Catat berat 

kertas saring. 

d. Tahap pengukuran 

1) Pengukuran pH 

Kertas pH universal yang telah digunakan untuk pengukuran di sesuaikan 

dengan standar yang ada di belakang kotak 

2) Pengukuran BOD 

Perhitungan BOD5.20 =  

DOs - DO5.20 
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Perhitungan BOD5.20 = 

{(DOs camp-DO5.20 camp) - (DOsap-DO5.20ap)} x pengenceran  

3) Pengukuran TSS 

TSS = 
     

   
  (   )            

  = ...mg/L 

e. Tahap Penyelesaian 

1) Mengumpulkan hasil 

2) Mentabulasi data 

3) Menetapkan kriteria dalam bentuk deskriptif 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Alat tulis 

2. Kamera untuk dokumentasi 

3. Instrumen untuk mengukur kinerja IPAL menggunakan parameter pH, 

BOD, dan TSS : 

a. pH 

Alat yang digunakan yaitu Kertas pH. 

b. BOD 

1) Alat 

a) Botol Oksigen b) Gelas Kimia 500 ml 

c) Tabung Erlenmeyer 500 ml d) Buret basa 50 ml 

e) Pipet 10 ml f) Statif  
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g) Inkubator 20°C  

2) Bahan 

c. TSS 

1) Alat 

2) Bahan 

 

 

 

H. Analisis Data 

Analisis yang dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari hasil 

uji laboratorium dan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian di analisis secara 

deskriptif mengenai kadar pH, BOD, dan TSS dari sebelum dan sesudah 

memasuki Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Dusun Sukunan dan 

dibandingkan dengan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Baku Mutu Air Limbah. 

a) Larutan MnSO4 20% b) Indikator Amylum 

c) Pereaksi O2  d) Air pengencer 

e) H2SO4 pekat f) Aquades 

g) Larutan Na2S2O3 0,025 N   

a) Oven b) Neraca analitik 

c) Petridish d) Corong kaca 

e) Gelas kimia 100 ml f) Pinset 

g) Desikator  

a) Air Sampel b) Kertas saring 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Batas Wilayah 

Penelitian dilakukan di Dusun Sukunan dengan luas wilayah 42 

hektar, dengan penduduk sebanyak 303 KK atau 986 jiwa. Sebagian 

penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Tata guna lahan 19,9 

hektar untuk pemukiman; 14,5 hektar untuk persawahan; serta 9,95 hektar 

untuk kawasan perkebunan dan fasilitas umum.  

Lokasi penelitian berada di RW 19 Dusun Sukunan, Desa 

Banyuraden, Kecamatan Gamping. Batas-batas wilayah Dusun Sukunan 

adalah sebagai berikut : 

Utara  : Dusun Cokrowijayan 

Selatan : Dusun Banyumeneng 

Barat  : Dusun Cokrowijayan 

Timur  : Dusun Banyumeneng 

Dusun Sukunan merupakan kampung wisata lingkungan karena 

dusun ini telah menerapkan lima pilar program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM). Beragam kegiatan yang berbasis lingkungan yang 

telah diterapkan oleh masyarakatnya yaitu, pengelolaan sampah mandiri 

ditingkat rumah tangga, pemanfaatan lahan pekarangan untuk dijadikan 

lubang biopori, serta pengelolaan air limbah secara komunal. 
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Dusun Sukunan memiliki suatu bangunan pengolah air limbah 

yang secara komunal yang sudah beroperasi dari tahun 2008. Dusun ini 

memiliki dua sistem pengolahan yaitu Contact Aeration (CA) dan 

Rotating Biological Contractor (RBC). Output pengolahan ini dialirkan 

ke badan air. Namun, semenjak dioperasikan belum ada pemeriksaan 

parameter yang diperiksa. Sehingga tidak diketahui keluaran air limbah 

memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat baku mutu air limbah yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Air Limbah Dusun Sukunan 

a. Sejarah IPAL Komunal Sukunan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah Instalasi Pengolahan Air 

Limbah di Desa Sukunan didirikan pada tahun 2008. Terletak di RW 

19 Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman. Sebanyak 125 

rumah dari 5 RT  yaitu RT 05; 06; 07; 08; dan 09 telah tersambung 

dengan IPAL Komunal.  

Instalasi Pengolahan Air Limbah ini memiliki lima titik inlet, 

setiap RT memiliki satu titik inlet untuk menuju instalasi pengolahan 

air limbah (IPAL) komunal. Sekitar 85% warga di desa tersebut 

menggunakanmya untuk mengelola air limbah domestik yang 

dihasilkan. 15% lainnya yang belum menggunakan IPAL komunal 

dikarenakan posisi rumah warga yang lebih rendah dari IPAL 

sehingga tidak memungkinkan tersambung ke IPAL komunal untuk 

mengelola air limbah domestik yang mereka hasilkan.  
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Outlet pembuangan hasil pengolahan air limbah tersebut 

menuju sungai dan adapula yang resapan tanah. Outlet RT 08 hasil 

pembuangan dibuang ke resapan tanah, sedangkan pada RT 05 dan 09 

bagian selatan outlet pembuangan hasil menuju ke sungai. 

b. Sumber Air Limbah 

Asal sumber air limbah dari Dusun Sukunan yang diolah di IPAL 

Komunal, yaitu : 

1) WC 

2) Kamar mandi 

3) Dapur  

4) Cuci pakaian (Laundry) 

5) Wastafel 

c. Data Demografi 

1) Jumlah Penduduk Dusun Sukunan 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Dusun Sukunan 

 

 

RT 

Jumlah Penduduk  

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

05 117 113 230 

06 74 71 145 

07 70 63 133 

08 123 117 240 

09 126 112 238 

Jumlah  986 

Sumber : Berdasarkan pendataan Kader RW 19 Dusun Sukunan 

Desember Tahun 2017 
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2) Jumlah KK 

 Menurut data Kader RW 19 Dusun Sukunan, jumlah KK 

yang tercatat sampai Desember Tahun 2017 berjumlah 303 KK. 

Tersebar di 5 RT, yaitu RT 05, 06, 07, 08, dan 09. Jumlah KK di 

setiap RT berbeda-beda. RT 05 dengan jumlah KK sebanyak 67 

KK. RT 06 dengan jumlah KK sebanyak 46 KK. RT 07 dengan 

jumlah KK sebanyak 39 KK. RT 08 dengan jumlah KK sebanyak 

80 KK. RT 09 dengan jumlah KK sebanyak 71 KK. Jumlah KK 

tertinggi ada di RT 08 dengan jumlah KK 80, sedangkan jumlah 

KK terrendah ada di RT 07 dengan jumlah KK 39. 

3) Jumlah KK yang menggunakan IPAL 

 Jumlah rumah pengguna yang menggunakan IPAL Komunal 

sampai bulan Desember 2018 yaitu 125 KK. Tahun 2019 sebanyak 

41,25% warga di Sukunan rumahnya telah tersambung dengan 

IPAL Komunal.  

3. Sistem pengolahan Air Limbah Sukunan 

a. Rotating Biological Contactor (RBC) 

Pengolahan pada sistem ini terdiri dari bak equalisasi, bak 

anaerob biofilter, bak reaktor, bak pengendap akhir. Setiap bak 

pengolahan memiliki ukuran yang berbeda. Berikut ini ukuran-ukuran 

masing-masing dimensi : 
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Tabel 5. Dimensi masing-masing Bak di IPAL RBC 

Bak Pengolahan Dimensi (m) 

Panjang Lebar Kedalaman 

Bak Equalisasi 1,5 1,5 2,75 

Bak Anaerob Biofilter 1,5 1,5 2,75 

Bak Reaktor 1,5 0,75 2,75 

Bak Pengendap Akhir 1,5 0,75 2,75 

Proses pengolahan air limbah dimulai dengan air limbah yang 

berasal dari rumah-rumah warga ditampung dalam bak equalisasi 

untuk menyamaratakan pH sekaligus untuk pengendapan awal. 

Kondisi air limbah pada bak ini air limbah tertutupi oleh kotoran 

kotoran yang terapung di bagian atas air limbah. Saat bak ini dibuka 

terdapat serangga-serangga yang berterbangan, tetapi tidak ditemukan 

adanya kecoa dan nyamuk.  

Air limbah dialirkan secara upflow menuju bak filtrasi 

biofilter. Bak ini bersifat anaerob sehingga tidak boleh dibuka. Dalam 

bak ini terdapat susunan media plastik yang menyerupai sarang tawon. 

Fungsinya adalah tempat melekatnya mikroorganisme yang akan 

menguraikan zat-zat organik yang terdapat pada air limbah.  

Air limbah dari bak filtrasi biofilter mengalir secara downflow 

menuju bak reaktor. Reaktor berupa piringan dari bahan polimer yang 

ringan yang disusun berjajar pada suatu poros. Piringan tersebut dapat 

diputar secara perlahan dalam keadaan tercelup sebagian oleh air 

limbah. Media polimer berfungsi untuk tempat melekatnya 

mikroorganisme. Saat media tercelup dalam air mikroorganisme akan 

menyerap air limbah yang mengalir pada permukaan media polimer, 
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saat media berada di permukaan air mikroorganisme akan menyerap 

oksigen dari udara untuk menguraikan senyawa organik. 

Air limbah mengalir secara downflow menuju bak pengendap 

akhir sebelum keluar menuju badan air. Pengendapan akhir ini 

bertujuan untuk mengendapkan partikel partikel yang masih terdapat 

pada air limbah dari proses proses sebelumnya. 

b. Contact Aeration (CA) 

Pengolahan pada sistem ini terdiri dari bak equalisasi, bak 

anaerob biofilter, bak sedimentasi, bak aerasi. Dengan masing-masing 

dimensi : 

Tabel 6. Dimensi masing-masing Bak di IPAL Kontak Aerasi 

Bak Pengolahan Dimensi (m) 

Panjang Lebar Kedalaman 

Bak Equalisasi 1,25 1,5 2,75 

Bak Anaerob Biofilter 0,75 1,5 2,75 

Bak Sedimentasi 1 1,5 2,5 

Bak Aerasi  2 1,5 2,75 

Proses pengolahan pada sistem ini dimulai dengan air limbah 

yang berasal dari rumah-rumah warga ditampung dalam bak 

equalisasi. Berbeda dengan kondisi bak equalisasi pada sistem RBC, 

air limbah di bak qualisasi sistem kontak aerasi tidak tertutupi oleh 

kotoran-kotoran yang terapung di bagian atas air limbah.  

Air limbah mengalir kedalam bak biofilter, bak ini bersifat 

anaerob. Dalam bak ini terdapat susunan media plastik seperti botol 

yakult yang menyerupai sarang tawon. Fungsinya adalah tempat 
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melekatnya mikroorganisme yang akan menguraikan zat-zat organik 

yang terdapat pada air limbah. 

Air limbah mengalir pada bak sedimentasi. Proses pada bak ini 

terjadi proses pengendapan partikel yang masih terbawa pada proses-

proses sebelumnya.  

Proses pengolahan terakhir yaitu proses aerasi. Penghembusan 

udara menggunakan mesin blower dilakukan supaya terjadi kontak air 

limbah dengan udara. Hal ini bertujuan untuk menguraikan senyawa 

organik pada air limbah. Akhirnya, air limbah dibuang ke badan air. 

 

B. Hasil  

1. Sistem Rotating Biological Contactor (RBC) 

Hasil pemeriksaan ini didapatkan dari pengujian parameter TSS, pH, dan 

BOD air limbah pada inlet dan outlet IPAL RBC yang dilakukan 

pengulangan sebanyak tiga kali. Pengambilan sampel ini menggunakan 

tiga variasi waktu. 

Tabel 7. Hasil Uji air limbah inlet dan outlet IPAL sistem Rotating 

Biological Contactor perhari. 

No. Parameter Satuan Hasil 

Inlet  Outlet 

1 TSS mg/L 41 14 

2 pH - 7 6,9 

3 BOD mg/L 7.268 1.155 

Sumber : Data Primer Terolah 
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Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan bahwa air yang dikelola di 

IPAL Komunal semua parameter yang uji mengalami penurunan kadar 

pada inlet dan outlet. Hal ini menandakan IPAL dengan sistem RBC yang 

telah beroperasi selama kurang lebih 11 tahun masih berfungsi untuk 

menurunkan parameter air limbah. Selanjutnya hasil uji pada outlet air 

limbah akan dibandingkan dengan standar baku mutu air limbah dari Perda 

DIY tahun 2016.  

Tabel 8. Perbandingan hasil uji IPAL sistem Rotating Biological 

Contactor terhadap standar baku mutu (Perda DIY 2016) 

No. Parameter Hasil 

Uji  

Standar baku 

mutu (Perda 

DIY 2016) 

Hasil 

1. TSS 14 75 Memenuhi 

2. pH 6,9 6,0 - 9,0 Memenuhi 

3. BOD 1.155 75 Tidak Memenuhi 

Sumber : Data Primer Terolah 

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan hampir semua parameter 

yang diuji memenuhi persyaratan sesuai baku mutu, terkecuali parameter 

BOD. Parameter BOD menurut standar baku mutu yaitu 75, sedangkan 

menurut hasil uji didapatkan hasil uji 1.155 sangat melebihi dari angka 

baku mutu.  

2. Sistem Contact Aeration 

Hasil pemeriksaan ini didapatkan dari pengujian parameter TSS, 

pH, dan BOD air limbah pada inlet dan outlet IPAL RBC yang dilakukan 

pengulangan pengulangan sebanyak tiga kali. Pengambilan sampel ini 

menggunakan tiga variasi waktu. 
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Tabel 9. Hasil uji air limbah inlet dan outlet IPAL  

sistem Contact Aeration. 

No. Parameter Satuan Hasil 

Inlet  Outlet 

1 TSS mg/L 28 9 

2 pH - 6,8 6,2 

3 BOD mg/L 6.244 711,3 

Sumber : Data Primer Terolah 

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa air yang dikelola di 

IPAL Komunal semua parameter yang uji mengalami penurunan kadar 

pada inlet dan outlet. Hal ini menandakan IPAL dengan sistem Kontak 

Aerasi yang telah beroperasi selama kurang lebih 11 tahun masih 

berfungsi untuk menurunkan parameter air limbah. Selanjutnya hasil uji 

pada outlet air limbah akan dibandingkan dengan standar baku mutu air 

limbah dari Perda DIY tahun 2016.  

Tabel 10. Perbandingan hasil uji IPAL sistem Contact Aeration terhadap 

standar baku mutu (Perda DIY 2016) 

No. Parameter Hasil 

Uji  

Standar 

baku mutu 

(Perda DIY 

2016) 

Hasil 

1. TSS 9 75 Memenuhi 

2. pH 6,2 6,0 - 9,0 Memenuhi  

3. BOD 711,3 75 Tidak Memenuhi  

Sumber : Data Primer Terolah 

Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan hampir semua parameter 

yang diuji memenuhi persyaratan sesuai baku mutu, terkecuali parameter 

BOD. Parameter BOD menurut standar baku mutu yaitu 75, sedangkan 
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menurut hasil uji didapatkan hasil uji 711,3 sangat melebihi dari angka 

baku mutu. 

C. Pembahasan  

1. Aspek Teknis 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja IPAL komunal 

di Dusun Sukunan RW 19, Banyuraden, Gamping, Sleman dengan 

pemeriksaan pada inlet dan outlet IPAL. Berdasarkan pengambilan 

sampel dan pemeriksaan air limbah Sukunan yang dilakukan pada tanggal 

15 April – 6 Mei 2019 di Laboratorium Kimia Poltekkes Kemenkes 

Yogyakarta telah didapatkan data uji sampel yang dilakukan pada bagian 

inlet dan outlet dari IPAL Komunal. Hasil uji tersebut akan dibandingkan 

dengan standar baku mutu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.  

Pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini diambil 

sebanyak tiga waktu dalam satu hari, yaitu pukul 09.00, 12.00,18.00 agar 

dapat mewakili keadaan air limbah yang diolah dalam waktu perhari. 

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di Laboratorium Kimia Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta dengan parameter TSS, pH, dan BOD. 

Pengulangan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu setiap hari Senin. 

a. Sistem Rotating Biological Contactor (RBC) 

1) Hasil Uji 

Berdasarkan tabel 7 hasil uji diatas dapat disimpulkan terjadi 

penurunan kadar parameter yang diuji dari bagian inlet dan outlet 
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IPAL pada sistem RBC. Hasil uji untuk parameter yang pertama yaitu 

TSS menunjukkan terjadi penurunan kadar padatan terlarut dari angka 

41 mg/l menjadi 14 mg/l. Hasil ini berarti sistem ini dapat 

menurunkan kadar TSS atau padatan terlarut yang ada dalam air 

limbah sebanyak 65,86 %.  

Hasil uji parameter yang ketiga yaitu BOD menunjukkan terjadi 

penurunan kadar dari angka 7.268 mg/l menjadi 1.155 mg/l yang 

berarti dapat menurunkan BOD air limbah sebanyak 84,1 %. 

Efektifitas hasil uji BOD ini sejalan dengan teori dalam buku Said 

(1999) bahwa pengolahan air limbah yang menggunakan sistem 

Rotating Biological Contractor dapat menurunkan kadar BOD 

sebanyak 80-95 %. 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji diatas terdapat satu parameter yang 

melebihi baku mutu yaitu parameter BOD. Sejalan dengan teori 

Asmadi (2012) yang mengemukakan bahwa kelemahan dari proses 

pengolahan dengan sistem RBC yaitu konsentrasi BOD air olahan 

masih tinggi. .  

Kondisi IPAL sistem RBC saat ini reaktor dalam kondisi tidak 

menyala atau rusak sehingga peran mikroorganisme untuk 

menguraikan zat organik tidak bekerja secara optimal yang 

menyebabkan hasil uji pada outlet IPAL melebihi baku mutu. 

Penyebab rusaknya reaktor RBC dapat dipengaruhi kurangnya 

perawatan pada mesin RBC. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut 



49 
 

 
 

Rizal (2014), Faktor yang mengakibatkan kerusakan pada mesin RBC 

yaitu terdapat pengendapan lumpur limbah pada bak pengolahan yang 

tidak dibersihkan sehingga kondisi IPAL yang kurang terawat.  

Selain itu terjadinya fluktuasi beban BOD yang sangat besar 

dapat menyebabkan biofilm terkelupas dari permukaan media dalam 

jumlah besar dan pertumbuhan biofilm yang melekat pada permukaan 

media tidak normal. Kelainan pertumbuhan biofilm pada permukaan 

media tersebut akan berbentuk seperti gelatin putih agak transparan, 

akibatnya mikroorganisme sulit mengkonsumsi oksigen yang 

menjadikan keseimbangan nutrien menjadi kurang baik. hal inilah 

yang menyebabkan air limbah keluaran dari pengolahan sistem ini 

masih berbau busuk.  

Sejalan dengan teori dari Asmadi (2012) yang mengungkapkan 

kualitas olahan kurang baik dan lapisan mikroorganisme cepat 

terkelupas. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara melakukan aerasi 

pada bak ekualisasi dan menaikkan pH air limbah.  

2) Waktu Tinggal menurut Kriteria Desain Teknis pada bangunan 

IPAL sistem RBC 

a) Bak Pengendap Awal  

V  = P × L × T 

  = 1,5 × 1,5 × 2,5 

  = 5,625 m
3
 

Q  = 7,5 m
3
/hari 

  = 
      

      
 

  = 0,3125 m
3
/jam 
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Td  = 
 

 
 

= 
     

      
 

  = 18 Jam 

b) Bak Reaktor  

V = P × L × T 

  = 2 × 0,75 × 2,5 

  = 3,75 m
3
 

Q = 7,5 m
3
/hari 

  = 
      

      
 

  = 0,3125 m
3
/jam 

Td = 
 

 
 

 = 
    

      
 

 = 12 Jam 

Berdasarkan perhitungan waktu tinggal pada sistem IPAL 

RBC didapatkan waktu tinggal 18 jam untuk bak equalisasi dan 12 

jam untuk bak reaktor. Lamanya waktu tinggal ini sejalan dengan 

penelitian Susanthi (2018) yang menyatakan bahwa semakin lama 

waktu tinggal maka akan semakin besar efisiensi penyisihan TSS 

dan BOD. Sebaliknya jika waktu tinggal pendek maka penyisihan 

tidak optimal. Dalam penelitian ini terbukti dari hasil pemeriksaan 

laboratorium pada pemeriksaan BOD dan TSS mampu menurunkan 

kadar BOD sebanyak 84,1%. Hasil buangan dari IPAL Sukunan 

telah memenuhi persyaratan baku mutu yang ditetapkan oleh Perda 

DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk 

parameter pH dan TSS. Parameter yang belum memenuhi 
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persyaratan sesuai Perda yaitu BOD. Hal tersebut terjadi karena 

tingginya kadar BOD pada outlet IPAL komunal disebabkan oleh 

tingginya kandungan bahan-bahan organik yang masuk ke dalam 

sistem IPAL, akan tetapi tidak diimbangi dengan proses pengolahan 

air limbah yang memadai (Susanthi, 2018). Hal ini sejalan dengan 

Kondisi IPAL sistem RBC saat ini reaktor dalam kondisi tidak 

menyala atau rusak. 

b. Sistem Contact Aeration (CA) 

1) Hasil Uji 

Berdasarkan tabel 9 hasil uji diatas dapat disimpulkan terjadi 

penurunan kadar parameter yang diuji dari bagian inlet dan outlet 

IPAL pada sistem Kontak aerasi. Hasil uji untuk parameter yang 

pertama yaitu TSS menunjukkan terjadi penurunan kadar padatan 

terlarut dari angka 28 mg/l menjadi 9 mg/l. Hasil ini menandakan 

sistem ini dapat menurunkan kadar TSS atau padatan terlarut yang 

ada dalam air limbah sebanyak 67,86 %.  

Hasil uji parameter yang ketiga yaitu BOD menunjukkan 

terjadi penurunan kadar dari angka 6.244 mg/l menjadi 711,3 mg/l 

yang berarti dapat menurunkan BOD air limbah sebanyak 88,61 %. 

Efektifitas hasil uji BOD ini sejalan dengan teori dalam buku Said 

(1999) bahwa pengolahan air limbah yang menggunakan sistem 

Contact aeration dapat menurunkan kadar BOD sebanyak 80-95 %.  
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Berdasarkan tabel 10 hasil uji diatas terdapat satu parameter 

yang melebihi baku mutu yaitu parameter BOD. Hal ini dikarenakan 

mesin blower pada sistem pengolahan tidak menyala sehingga proses 

aerasi tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu beban BOD yang 

tinggi menyebabkan mesin blower tidak dapat menurunkan kadar 

BOD. 

2) Waktu Tinggal menurut kriteria Desain Teknis Bangunan IPAL 

sistem Kontak Aerasi 

a) Bak Pengendap Awal 

V = P × L × T 

  = 1,25 × 1,5 × 2,5 

  = 4,69 m
3
 

Q = 10,125 m
3
/hari 

  = 
         

      
 

  = 0,422 m
3
/jam 

Td = 
 

 
 

= 
    

     
 

  = 11 Jam 

b) Bak Anaerob biofilter 

V = P × L × T 

 = 0,75 × 1,5 × 2,5 

 = 2,81 m
3
 

Q = 10,125 m
3
/hari 

 = 
         

      
 

 = 0,422 m
3
/jam 

Td = 
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= 
    

     
 

 = 6 Jam 

c) Bak Sedimentasi 

V = P × L × T 

 = 1 × 1,5 × 2,5 

 = 3,75 m
3
 

Q = 10,125 m
3
/hari 

 = 
         

      
 

 = 0,422 m
3
/jam 

Td = 
 

 
 

= 
    

     
 

 = 8 Jam 

d) Bak Aerob 

V = P × L × T 

 = 2 × 1,5 × 2,5 

 = 7,5 m
3
 

Q = 10,125 m
3
/hari 

 = 
         

      
 

 = 0,422 m
3
/jam 

Td = 
 

 
 

= 
   

     
 

 = 17 Jam 

Berdasarkan perhitungan waktu tinggal air limbah pada IPAL 

sistem kontak aerasi didapatkan waktu tinggal 11 jam untuk bak 

equalisasi atau bak pengendapan awal. Waktu tinggal air limbah 

pada bak anaerob biofilter yaitu selama 6 jam. Waktu tinggal air 
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limbah pada bak sedimentasi yaitu selama 8 jam. Waktu tinggal air 

limbah pada bak aerasi yaitu 17 Jam.  

Lamanya waktu tinggal ini sejalan dengan penelitian Susanthi 

(2018) yang menyatakan bahwa semakin lama waktu tinggal maka 

akan semakin besar efisiensi penyisihan TSS dan BOD. Sebaliknya 

jika waktu tinggal pendek maka penyisihan tidak optimal. Dalam 

penelitian ini terbukti dari hasil pemeriksaan laboratorium pada 

pemeriksaan pH, BOD, dan TSS mampu menurunkan kadar BOD 

sebanyak 88,61%. Hasil buangan dari IPAL Sukunan telah 

memenuhi persyaratan baku mutu yang ditetapkan oleh Perda DIY 

Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk 

parameter pH dan TSS. Parameter yang belum memenuhi 

persyaratan sesuai Perda yaitu BOD. Hal tersebut terjadi karena 

tingginya kadar BOD pada efluen IPAL komunal disebabkan oleh 

tingginya kandungan bahan-bahan organik yang masuk ke dalam 

sistem IPAL, akan tetapi tidak diimbangi dengan proses pengolahan 

air limbah yang memadai (Susanthi, 2018). Hal ini sejalan dengan 

Kondisi IPAL sistem kontak aerasi saat ini mesin blower dalam 

kondisi tidak menyala atau rusak. 

2. Aspek Non Teknis  

a. Biaya 

Biaya operasional dan pemeliharaan dalam pengelolaan air 

limbah di Dusun Sukunan digunakan untuk suplai listrik dan 
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perbaikan kerusakan instalasi. Tujuannya supaya air limbah yang 

dikeluarkan dari setiap rumah yang mengolah air limbah dengan 

mengalirkan ke IPAL dapat berlanjut dan tidak terkendala. 

Mekanisme pendanaan dilakukan melalui iuran bulanan yang 

besarannya ditetapkan melalui musyawarah yaitu Rp. 10.000,-. 

Sejalan dengan pendapat Yusdi dkk (2013) yang mengungkapkan 

kemauan masyarakat untuk membayar iuran menunjukkan bahwa 

harapan masyarakat yang tinggi terhadap keberlanjutan layanan sistem 

yang ada.  

b. Manusia 

Terbatasnya jumlah sumber daya manusia dengan latar 

belakang bidang teknik dan lingkungan yang dapat menangani 

perawatan IPAL serta vektor dan binatang pengganggu yang ada 

dalam struktur bangunan IPAL. Sehingga apabila terdapat kerusakan 

atau masalah pada suatu aspek maka tidak akan terabaikan.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengolahan air limbah dengan sistem RBC dapat menurunkan kadar 

BOD sebanyak 84,1 %. Sedangkan pada pengolahan air limbah dengan 

sistem Contact Aeration dapat menurunkan kadar BOD sebanyak 88,61 

%. 

2. Pengolahan air limbah dengan sistem RBC dapat menurunkan kadar TSS 

sebanyak 65,86 %. Sedangkan pada pengolahan air limbah dengan sistem 

Contact Aeration dapat menurunkan kadar TSS sebanyak 67,86 %. 

3. Parameter pH pada outlet pengolahan air limbah dengan sistem RBC dan 

sistem Contact Aeration didapatkan hasil 6,9 dan 6,2. 

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada kedua sistem pengolahan parameter 

BOD masih melebihi baku mutu yang ditetapkan Perda DIY Nomor 7 

Tahun 2016.  

 

B. Saran 

1. Bagi Pihak Pengelola IPAL Komunal 

a. Melakukan pembersihan dan perawatan mesin reaktor, jika terjadi 

kerusakan dilakukan perbaikan reaktor pada pengolahan sistem RBC. 

b. Melakukan pembersihan dan perawatan mesin blower, jika terjadi 

kerusakan perbaikan mesin blower pada pengolahan sistem kontak 

aerasi. 
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2. Bagi Peneliti Lain  

a. Melakukan pemeriksaan kembali pada tahun-tahun selanjutnya untuk 

mengetahui masih berfungsi dengan baik atau tidak dengan 

menambahkan parameter uji air limbah. 

b. Belum diketahui partisipasi masyarakat terhadap bangunan IPAL. 

c. Kemampuan efisiensi masing-masing bak pengolahan belum diketahui 

karena hanya dilakukan pada inlet dan outlet bangunan IPAL. 
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LAMPIRAN



 
 

 
 
 

Lampiran 1. 

DESAIN IPAL KOMUNAL SUKUNAN 

a. Tampak Samping              (Skala 1 : 40) 

  



 
 

 
 
 

b. Tampak Atas 

 

(Skala 1 : 30) 



 
 

 
 
 

Lampiran 2.  

 

 

 

 

 

2,75 m 

Bak Equalisasi 

1,25 m 

Bak biofilter 

0,75 m 

Sedimentasi 

1 m 

Bak Aerasi 

2 m 

(Skala 1 : 35)
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Lampiran 5. 

ANGGARAN BIAYA PENELITIAN  

No. Kegiatan Volume  Satuan  Harga per-unit Jumlah 

1. Penyusunan 

Proposal KTI 

50 Lembar  Rp. 200 Rp. 10.000 

2. Revisi Pengajuan 

proposal  

100 Lembar Rp. 200 Rp. 20.000 

4. Penggandaan 

proposal 

4 Kali  Rp. 10.000 Rp. 40.000 

5. Penjilidan proposal 3 Kali  Rp. 3.000 Rp. 9.000 

6. Map kertas  6 Lembar Rp. 1.000 Rp. 6.000 

7. Revisi proposal 3 Kali  Rp. 10.000 Rp. 30.000 

8. Fotocopy Kuesioner  70  × 2 

Lembar  

Rp. 300  Rp. 21.000  

9. Uji Laboratorium  1 Kali Rp. 300.000  Rp. 300.000 

10. Kenang-kenangan 

responden 

2 Buah Rp. 50.000 Rp. 100.000 

11. Pengajuan KTI 150 Lembar Rp. 200 Rp. 30.000 

12. Revisi KTI 3 Kali  Rp. 30.000 Rp. 90.000 

13. Penggandaan dan 

penjilidan  

4 Kali Rp. 30.000 Rp. 120.000 

14. Biaya tak terduga     Rp. 300.000 

Jumlah Rp. 1.076.00 



 
 

 
 
 

 

 

 Lampiran 6. 

JADWAL PENELITIAN 

 

No. 

 

KEGIATAN  

WAKTU 

Desember 2018 Januari 2019 Februari 2019 Maret 2019 April 2019 Mei 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Penyusunan 

Proposal KTI 

                         

2. Seminar 

Proposal 

                         

3. Revisi Proposal 

 

                         

4. Persiapan 

Penelitian 

                         

5. Pelaksanaan 

Penelitian 

                         

6. Pengolahan Data                          

7. Penyusunan 

Laporan KTI 

                         

8. Sidang KTI                          

9. Revisi Laporan 

KTI Akhir 

                         



 

 
 

 

Lampiran 7. 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

Gambar 1. IPAL Komunal RT 08 Dusun Sukunan 

 

Gambar 2. Studi Pendahuluan dengan Pengelola IPAL Komunal 



 

 
 
 

 

 

 

Gambar 3. Pengambilan sampel air limbah pada inlet IPAL RBC 

 

 

Gambar 4. Pengambilan sampel air limbah pada inlet IPAL RBC 



 

 
 
 

 

 

Gambar 5. Pengambilan sampel air limbah pada outlet IPAL RBC 

 

 



 

 
 
 

 

Gambar 6. Pengambilan sampel air limbah pada inlet IPAL CA 

 

 

Gambar 7. Air sampel yang dibawa ke Laboratorium Kima Poltekkes 

Yogyakarta 

 



 

 
 
 

 
Gambar 8. Membandingkan pH kit test dengan standar 

 

 
Gambar 9. Hasil pengujian pH air limbah 

 



 

 
 
 

 
Gambar 10. Menyiapkan kertas saring yang sudah di oven pada suhu 105°C 

 

 
 

Gambar 11. Kertas saring ditimbang di neraca analitik pada pemeriksaan TSS 

 

 



 

 
 
 

 
Gambar 12. Kertas saring dilipat segitiga kemudian dimasukkan kedalam 

corong untuk menyaring air limbah pada pemeriksaan TSS 

 

 
Gambar 13. Pengukuran kertas saring yang telah digunakan untuk 

menyaring air limbah dan telah di oven selama 1 jam pada suhu 105°C 

 



 

 
 
 

 
Gambar 16. Air limbah diukur menggunakan gelas ukur kemudian dimasukkan 

kedalam erlenmeyer 500 ml, selanjutnya titrasi dengan larutan Natrium 

Thiosulfat sampai berwarna kuning muda seperti erlenmeyer bagian kanan 

 

 
Gambar 17. Pemberian amilum kemudian titrasi dengan larutan Natrium 

Thiosulfat sampai warna biru tepat hilang. Catat ml titrasi. 

 



 

 
 
 

 
Gambar 14. Menyiapkan botol oksigen untuk pemeriksaan BOD 

 

 
Gambar 15. Setelah diberi MnSO4, pereaksi O2 maka akan terlihat seperti botol 

bagian kiri , setelah diberi H2SO4 air limbah akan terlihat seperti bagian kanan  

 


