
15 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Limbah Cair Domestik 

        Limbah domestik atau limbah rumah tangga terdiri dari pembuangan air kotor dari 

kamar mandi, kakus dan dapur. Kotoran-kotoran itu merupakan campuran dari zat-zat bahan 

mineral dan organik dalam banyak bentuk, termasuk partikel-partikel besar dan kecil, benda 

padat, sisa-sisa bahan-bahan larutan dalam keadaan terapung dan dalam bentuk kolloid dan 

setengah kolloid (Martopo, 1987). Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 

Tahun 2003 yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari 

usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, 

perniagaan, apartemen dan asrama.  

        Pada dasarnya limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil 

aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau belum mempunyai nilai ekonomi bahkan 

dapat mempunyai nilai ekonomi yang positif termasuk limbah domestik. Menurut sumbernya 

limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu : (a) limbah domestik (rumah tangga) yang berasal 

dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi; (b) limbah industri; dan (c) limbah rembesan dan 

limpasan air hujan. Sesuai dengan sumbernya maka limbah mempunyai komposisi yang 

sangat bervariasi bergantung kepada bahan dan proses yang dialaminya (Sugiharto, 1987).  

        Penanggulangan pencemaran limbah domestik, terutama yang berasal dari rumah 

tangga sangatlah pelik. Di satu sisi jumlah limbah terus bertambah dengan naiknya jumlah 

penduduk, disisi lain kemampuan penjernihan air dan tempat pembuangan sampah makin 

terbatas serta rendahnya pendidikan dan kebiasaan menggunakan air tercemar dalam 

kegiatan sehari-hari (Soemarwoto, 1983). 
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        Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

disebutkan bahwa daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri-

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera memerinci daya dukung 

lingkungan menjadi tiga yakni daya dukung lingkungan alam, daya tampung lingkungan 

binaan dan daya tampung lingkungan sosial. Kedua undang-undang ini tidak memerinci 

lebih jauh bagaimana daya dukung itu diukur atau dihitung (Sudharto, 2005).  

        Limbah domestik yang masuk ke perairan terbawa oleh air selokan atau air hujan. 

Bahan pencemar yang terbawa antara lain feses, urin, sampah dari dapur (plastik, kertas, 

lemak, minyak, sisa-sisa makanan), pencucian tanah dan mineral lainnya. Perairan yang telah 

tercemar berat oleh limbah domestik biasanya ditandai dengan jumlah bakteri yang tinggi 

dan adanya bau busuk, busa, air yang keruh dan BOD5 yang tinggi (Mutiara, 1999).  

        Akibat yang ditimbulkan oleh limbah dapat bersifat langsung dan tidak langsung. 

Bersifat langsung misalnya, penurunan atau peningkatan “temperatur dan pH” akan 

menyebabkan terganggunya hewan binatang atau sifat fisika atau kimia daerah pembuangan, 

sedangkan akibat tidak langsung adalah defisiensi oksigen. Dalam proses perombakan 

limbah diperlukan oksigen yang ada di sekitarnya, akibatnya daerah pembuangan limbah 

kekurangan oksigen (Kasmidjo, 1991).  

        Limbah cair ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu limbah cair kakus yang umum 

disebut black water dan limbah cair dari mandi-cuci yang disebut grey water. Black water 

oleh sebagian penduduk dibuang melalui septic tank,   namun sebagian dibuang langsung ke 

sungai, sedangkan gray water hampir seluruhnya dibuang ke sungai-sungai melalui saluran 

(Mara, 2004).   

        Sesuai dengan sumber asalnya, air limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi 

dari setiap tempat dan setiap saat, tetapi secara garis besar zat yang terdapat di dalam air 

limbah dikelompokkan seperti skema pada Gambar 1. 
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                                                              Organik (70%)                   Anorganik (30%) 

                                                              - Protein (65%)           - Butiran 

                                                              - Karbohidrat (25%)           - Garam 

                                                              - Lemak (10%)           - Logam 

 

Gambar 1.  Komposisi Limbah Domestik  
(Sumber : Tebbutt, 1998; Mara, 2004) 

 

        Bahan polutan yang terkandung di dalam air buangan secara umum dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu bahan terapung, bahan tersuspensi dan bahan 

terlarut. Selain dari tiga kategori tersebut, masih ada lainnya yaitu panas, warna, rasa, bau 

dan radioaktif. Menurut sifatnya tiga kategori bahan polutan tersebut dapat dibedakan 

sebagai yang mudah terurai secara biologi (biodegradable) dan tidak mudah terurai secara 

biologi (non biodegradable).   Adapun karakteristik limbah domestik menurut Mara (2004) 

dengan beban limbah cair hubungan dengan BOD5 dan COD disajikan pada Tabel 2 dan 

menurut Metcalf & Eddy  (1979)  pada Tabel 3.  

Tabel 2 

Hubungan Beban Limbah Cair antara BOD5 dan COD 

Beban  BOD5 (mg/l) COD (mg/l) 

Lemah     <  200 < 400 

Medium         350    700 

Kuat         500 1000 

Sangat kuat > 500 >1500 

   Sumber : Mara, 2004.  
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Tabel 3  

Karakteristik Limbah Cair Domestik 

Parameter 
Konsentrasi (mg/liter) 

Kisaran Rata-rata 

Padatan :   

- Terlarut 250 – 850 500 

- Tersuspensi 100 – 350 220 

- BOD 110 – 400 220 

- COD 250 – 1000 500 

- TOC 80 – 290 160 

Nitrogen :   

- Organik 8 – 35 15 

- NH3 12 - 50 25 

Fosfor :   

- Organik 1 -5 3 

- Anorganik 3 – 10 5 

- Chlorida 30 – 100 50 

- Minyak dan Lemak 50 – 150 100 

- Alkalinitas 50 – 200 100 

   Sumber : Metcalf & Eddy, 1979.  

 

        Berdasarkan kegiatannya menurut Ligman et a.l (1974) dan Mara (1976) rata-rata 

kontribusi BOD per orang per hari di negara maju USA dan negara berkembang secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 4.  

B. Arti Pentingnya Air 
 

        Air merupakan bahan esensial bagi kelangsungan hidup organisme. Di samping 

terdapatnya berbagai organisme yang hidup dalam air, manusia dan berbagai makhluk lain 

yang tidak hidup dalam air senantiasa mencari tempat dekat air supaya mudah mengambil air 

untuk keperluan hidupnya. 
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      Tabel 4. 

 Kontribusi Rata-rata BOD per orang per hari   

Kegiatan USA % 
Negara 

berkembang 
% 

Personal washing  9 11,54 5 12,5 

Dishwashing  6 7,69 8 20,0 

Garbage disposal  31 39,74 

  Laundry  9 11,54 5 12,5 

Toilet : 

    Faeces  11 14,11 11 27,5 

Urine  10 12,82 10 25,0 

Paper  2 2,56 1 2,5 

Total 78 100,0 40 100,0 

Sumber : Ligman et a.l (1974) dan Mara (1976) 

   

        Didalam tata kehidupan masyarakat, air memegang banyak peranan, untuk kebutuhan 

keluarga, untuk kebersihan desa atau kota, untuk irigasi dan menyiram tanaman, untuk 

menyejukkan udara, untuk keperluan industri dan lain-lain. Keluarga yang sederhana 

memerlukan air  rata-rata sekitar 90 liter/orang/hari, baik untuk mandi, mencuci, menyiram 

tanaman, memasak maupun untuk kebutuhan lain-lainnya. Jadi keluarga yang terdiri dari 5 

(lima) jiwa membutuhkan kira-kira 14 m
3
/bulan (Prawiro, 1983; Mutiara, 1999), sedangkan 

menurut Mara (2004) menyatakan bahwa untuk keluarga di negara-negara berkembang 

memerlukan air rata-rata sekitar 120 liter/orang/hari, sedangkan untuk keluarga menengah/ 

sedang memerlukan air  rata-rata sekitar 100 liter/orang/hari. 

        Menurut Mara (2004), untuk timbulan limbah, faktor yang menentukan kekuatan 

limbah cair domestik adalah BOD (jumlah limbah organik) yang diproduksi per orang/hari 

adalah bervariasi dan berbeda untuk  setiap  negara. Perbedaan yang terbesar  adalah  pada 

kuantitas dan kualitas di badan limbah dari variasi makanannya. Besarnya nilai BOD yang 

dihasilkan  di negara berkembang sebesar 40 gram BOD5 per orang/hari.  
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        Dalam pemanfaatan tertentu sumber-sumber air harus memenuhi kriteria  mutu air yang 

bersangkutan. Dalam Surat Keputusan Gubernur Istimewa Yogyakarta No. 214/KPTS/1991 

tentang baku mutu lingkungan daerah, air pada badan air menurut peruntukannya 

digolongkan menjadi 4 (empat) golongan,  yaitu  :  

a) Golongan A, yaitu air yang diperuntukkan bagi air minum secara langsung tanpa 

pengolahan terlebih dahulu; 

b) Golongan B, yaitu air yang diperuntukkan bagi air baku untuk diolah menjadi air 

minum dan keperluan rumah tangga dan tidak memenuhi syarat Golongan A;  

c) Golongan C, yaitu air yang diperuntukkan bagi keperluan perikanan dan peternakan 

dan tidak memenuhi syarat Golongan A dan Golongan B;  

d) Golongan D, yaitu air yang dapat diperuntukkan bagi pertanian dan dapat 

dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, listrik tenaga air dan tidak memenuhi 

syarat Golongan C, Golongan B dan Golongan A.  

        Baku mutu air limbah domestik menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

No. 112 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik yang terlampir pada keputusan 

ini seperti pada Tabel 5. Baku mutu air limbah domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan pada Tabel 5.  Di 

samping itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengatur tentang Pengelolaan Air 

Limbah Domestik melalui Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009.  

Tabel 5 

Baku Mutu Air Limbah Domestik 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 

pH - 6 – 9 

BOD mg/l 100 

TSS mg/l 100 

Minyak dan Lemak mg/l 10 
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       Limbah kota yang telah diolah dalam IPAL akan dibuang ke Sungai Bedog melalui pipa 

beton dan kanal atau saluran terbuka.  Sungai Bedog termasuk dalam pengendalian satuan air 

limbah Golongan II yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta, nilai BOD keluaran (effluen) berada di bawah 50 mg/liter (Kimpraswil, 2008).  

Secara rinci Baku Mutu Air Limbah Golongan  II yang ditetapkan adalah sebagai berikut.  

Tabel 6  

Baku Mutu Air Limbah Golongan II 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 

BOD mg/l 50 

COD mg/l 100 

Suspended Solid (SS) mg/l 200 

pH - 6 – 9 

Suhu 
0
C 38 

Sumber : Surat Keputusan Gubernur Istimewa Yogyakarta No. 214/KPTS/1991 

        Untuk mewujudkan  Kota Yogyakarta yang bersih dan sehat melalui pengelolaan air 

limbah domestik diatur sesuai dengan Perda No. 6  Tahun 2009 dan Perda No. 7 Tahun 2009 

tentang retribusi. Sarana ini dikelola  oleh Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kota 

Yogyakarta pada Bidang Permukiman Seksi Air Limbah.  

        Sarana yang tersedia pada  saat ini adalah saluran utama pembuangan air limbah yang 

dibangun sejak jaman Belanda, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta 

Pemerintah Kota Yogyakarta menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon.    

Dengan mewujudkan Kota Yogyakarta  yang bersih dan sehat melalui pengelolaan air 

limbah domestik, sehingga dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air 

permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih serta pelestarian lingkungan dan 

partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.  
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        Partisipasi warga kota Yogyakarta sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan 

antara lain : memanfaatkan jaringan air limbah yang sudah ada maupun sarana yang lain, 

ikut memelihara menjaga serta melaporkan apabila terjadi kendala kemacetan saluran air 

limbah maupun IPAL Komunal dan dimohon tidak membuang/memasukkan benda padat 

pada bak kontrol sambungan rumah, Chamber maupun bak kontrol (Man – Hole).   

        Untuk pengelolaan air limbah domestik  terhadap  wajib retribusi atau subyek retribusi 

adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan jaringan air limbah 

domestik. Obyek retribusi adalah fasilitas dan atau jasa pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik  yang berupa penggunaan atau 

pemanfaatan jaringan air limbah domesik.   

        Daftar besarnya retribusi terhadap masing-masing wajib retribusi disajikan pada Tabel 

7, Tabel 8, Tabel 9 dan Tabel 10.  

Tabel 7 

Wajib Retribusi Rumah Tangga 

No Wajib 

Retribusi 

Besaran Tarif 

Rp./Bulan 

Keterangan 

1. RT1 3.000,- Jumlah penghuni 1-5 orang 

2. RT2 9.000,- Jumlah penghuni 6-10 orang 

3. RT3 16.000,- Jumlah penghuni 10-15 orang 

4. RT4 22.000,- Jumlah penghuni >15 orang 

       Sumber : Perda Kota Yogyakarta, 2 April 2009 
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Tabel 8 

Wajib Retribusi Sosial 

 

No Wajib Retribusi Besaran Tarif 

Rp./Bulan 

Keterangan 

1. S1 6.000,- Tempat ibadah, Panti Sosial, Musium 

2. S2 9.000,- Kantor dengan jumlah pegawai < 25 

orang, Sekolah dengan jumlah guru dan 

murid < 180 orang. 

3. S3 22.000,- Kantor dengan jumlah pegawai 25 – 50 

orang, Sekolah dengan jumlah guru dan 

murid 180 – 240 orang. 

4. S4 37.500,- Kantor dengan jumlah pegawai > 50 

orang, Sekolah dengan jumlah guru dan 

murid > 240 orang.  

        Sumber : Perda Kota Yogyakarta, 2 April 2009 

Tabel 9 

Wajib Retribusi Komersial  

(termasuk usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang dengan kriteria) 

No Wajib 

Retribusi 

Besaran Tarif 

Rp./Bulan 

Keterangan 

1. K1 9.000,- Pengguna s/d 10 orang dan atau modal < 

Rp. 50 juta. 

2. K2 22.000,- Pengguna 11 s/d 50 orang dan atau modal  

Rp. 50 juta – Rp. 100 juta. 

3. K3 45.000,- Pengguna 50 s/d 100 orang dan atau modal  

Rp. 100 juta – Rp. 500 juta. 

4. K4 75.000,- Pengguna 100 s/d 150 orang dan atau 

modal  Rp. 500 juta – 1 Milyar. 

5. K5 125.000,- Pengguna 150 orang dan atau modal   > Rp. 

1 Milyar. 

    Sumber : Perda Kota Yogyakarta, 2 April 2009 
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Tabel 10 

Wajib Retribusi Hotel atau Penginapan khusus untuk Hotel dan Pengusaha 

(dikenakan tarif per kamar per bulan dengan besaran tarif sesuai dengan kelas hotel) 

No Wajib Retribusi Besaran Tarif 

Rp./Bulan 

Keterangan 

1. Bintang 4 dan 5 4.500,- Per kamar per-bulan 

2. Bintang 1 - 3 3.500,- Per kamar per-bulan 

3. Melati 2.000,- Per kamar per-bulan 

4. Penginapan atau Losmen 1.000,- Per kamar per-bulan 

      Sumber : Perda Kota Yogyakarta, 2 April 2009 

 

C. Tolok Ukur Pencemaran Air 

        Pengelolaan lingkungan perairan diperlukan sebagai suatu petunjuk untuk menilai 

perairan tersebut apakah masih layak digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak. 

Mengingat kebutuhan akan air bukan saja dari segi kuantitas, tetapi juga dalam hal kualitas 

harus baik. Dalam usaha pengendalian pencemaran perairan danau atau kolam sangat 

diperlukan informasi dan   masukan  mengenai tingkat pencemaran yang terjadi di perairan 

tersebut. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang air limbah, perlu diketahui mengenai 

kandungan yang ada didalam air limbah  serta sifat-sifatnya. Air limbah dapat dibedakan atas 

dasar sifat fisik, sifat kimia dan sifat  biologi  (Sugiharto, 1987).  

C.1. Parameter Fisik Air  

1. Suhu 

        Pada umumnya air limbah yang masuk dalam perairan cenderung untuk menaikkan 

suhu perairan. Dengan meningkatnya suhu akan terjadi peningkatan aktivitas biologik. 

Pertumbuhan dan kematian jasad-jasad renik serta kadar BOD5 dipengaruhi sampai tingkat 

tertentu oleh suhu yang juga berperan penting dalam reaksi biologik. Derajat pembusukan 



25 
 

anaerobik sebagian besar dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu. Proses nitrifikasi dari 

amoniak secara kasar meningkat, sejalan dengan naiknya suhu sampai 10
0
C (Mahida, 1993). 

        Menurut (Mutiara, 1999), perubahan suhu baik naik maupun turun yang berlangsung 

secara mendadak, seringkali berakibat lethal bagi organisme-organisme perairan terutama 

ikan, dan seringkali disebut “shock-thermal”.  Pembuangan air yang bersuhu tinggi dalam 

jumlah banyak dapat menaikkan suhu perairan penerima beberapa derajat di atas suhu 

normal. Kenaikkan itu akan mempengaruhi organisme-organisme penghuni perairan 

terutama ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahida, 1993). Adanya 

kenaikan suhu juga dapat berakibat berkembangnya suburnya jenis-jenis alga beracun, 

terutama kelompok Cyanophyta.   

        Pengaruh perubahan pH yang diakibatkan oleh bahan pencemar terhadap organisme 

akuatik sangatlah sukar untuk ditentukan kecuali bila zat-zat dari bahan pencemar tersebut 

mempunyai pengaruh langsung dan pada beberapa limbah industri sebagian besar 

mengandung bahan-bahan yang menyebabkan perubahan pH (Mutiara, 1999). 

        Derajat keasaman (pH) merupakan gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen dalam 

perairan. Secara umum nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat keasaman atau 

kebasaan suatu perairan. Perairan dengan nilai pH = 7 adalah netral, pH < 7 dikatakan 

kondisi perairan bersifat asam, sedangkan pH > 7 dikatakan kondisi perairan bersifat basa. 

Adanya garam dalam bentuk ion CO3
++

 karbonat, bikarbonat dan hidroksida akan menaikkan 

kebasaan air, sementara adanya asam-asam mineral bebas dan asam karbonat menaikkan 

keasaman suatu perairan (Mahida, 1993).  

        Di samping itu, pH merupakan parameter yang penting dan praktis karena banyak 

reaksi-reaksi kimia dan biokimia yang penting berlangsung pada pH tertentu atau kisaran pH 

yang sempit (Mahida, 1993; Odum, 1993). Pada pH kurang dari 5 atau lebih besar dari 10, 

proses-proses aerobiologik menjadi sangat kacau. Oleh karena itu diperlukan pengendalian 
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pH secara artificial (buatan) sehingga sesuai bagi organisme-organisme yang khusus terlibat 

dalam pembenahan air limbah dan sampah industri secara biologik (Mahida, 1993).  

        Batas toleransi organisme perairan terhadap pH bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak 

faktor meliputi suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, adanya anion dan kation serta organisme 

(Mutiara, 1999).  

C.2. Pameter Kimia 

1. Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen, DO) 

        Oksigen terlarut merupakan tolok ukur penting kualitas air, kesegaran limbah dan 

keadaan aerobik suatu perairan (Mahida, 1993). Oksigen terlarut merupakan kebutuhan 

pokok bagi respirasi semua organisme dan dalam limbah dibutuhkan oleh mikroorganisme 

dalam proses dekomposisi bahan organik yang terkandung menjadi senyawa-senyawa yang 

lebih sederhana (Mason, 1981). Dengan demikian makin banyak kandungan bahan organik 

dalam air limbah, maka oksigen yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi menjadi 

semakin banyak. Pada perairan yang tercemar oleh bahan organik kandungan oksigen 

terlarut akan sangat menurun, bahkan pada kasus pencemaran yang berat kandungan oksigen 

terlarutnya akan habis (Mason, 1981).  

        Menurut Wetzel  (1983) menyatakan bahwa oksigen dalam air umumnya berasal dari 

udara bebas secara difusi pada permukaan air dan merupakan hasil kegiatan proses 

fotosintesis tumbuhan akuatik. Kandungan oksigen dalam air dipengaruhi oleh keadaan suhu 

dan tekanan udara di atasnya.  

        Faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai kadar oksigen terlarut dalam air alamiah 

ialah pergolakan di permukaan air, khususnya daerah permukaan air yang terbuka, tekanan 

atmosfer dan prosentase oksigen dalam udara di sekelilingnya (Mahida, 1993).  

        Daya larut oksigen ke dalam air laut rendah dibandingkan dengan daya larutnya dalam 

air tawar.  Daya larut oksigen dalam air limbah ± 95% dari daya larutnya dalam air tawar. 
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Kejenuhan oksigen dinyatakan 100% pada air tawar, apabila kandungan oksigennya 14 mg/l 

pada suhu 0
0
C, atau 9 mg/l pada suhu 20

0
C atau 7,6 mg/l pada suhu 30

0
C (Mahida, 1993).  

2. Karbon Dioksida Bebas (CO2)  

        Karbon dioksida memegang peranan penting dalam keseimbangan kimia air dan 

bersama karbonat dan bikarbonat berperanan penting dalam sistem penyangga air (buffer 

system). Apabila pH air berada di bawah 6 atau berada di atas 9 akan terjadi perubahan 

karbonat dan bikarbonat. Pada kondisi pH di atas 4,5 asam karbonat ditransformasikan 

menjadi karbonat (Hammer, 1986). Karbon dioksida akan bereaksi dengan air membentuk 

asam karbonat, bikarbonat dan akhirnya membentuk senyawa karbonat melalui persamaan 

reaksi sebagai berikut :  

pH 4,5 pH 8,3+ + 2-

2 2 2 3 3 3CO H O H CO H + HCO H +CO     

asam karbonat             bikarbonat  

        Karbon dioksida paling banyak terdapat dalam bentuk ion CO3
= 

dalam pH yang tinggi, 

sedangkan pada pH rendah karbon dioksida berada dalam bentuk karbon dioksida bebas. 

Perubahan CO2
 
ion karbonat dan asam karbonat terhadap pH air digambarkan pada grafik 

Gambar 2. berikut ini.  

         
Gambar  2.  Grafik Distribusi CO2

 
, HCO3

- 
, CO3

2- 
dalam Sistem Air 

(Sumber: Manahan, 1994) 

 

        Menurut Wetzel (1983), karbon dioksida dalam air berasal dari absorsi dari udara bebas 

pada permukaan air, dekomposisi unsur-unsur organik, respirasi hewan dan tumbuhan 

akuatik serta pencampuran substansi yang mengandung karbon dioksida. 



28 
 

3.  Kebutuhan Oksigen Biologi (Biochemical Oxygen Demand,   BOD5)  

        BOD5 adalah sejumlah oksigen dalam air yang diperuntukan oleh bakteri aerob untuk 

menetralisasi atau menstabilkan bahan-bahan sampah (organik) dalam air melalui proses 

oksidasi biologi secara dekomposisi dalam waktu inkubasi 5 hari pada temperatur 20
0
 C dan 

disingkat BOD5 (Sugiharto, 1987).  

        Menurut Purwanto (2005), banyaknya oksigen yang diperlukan untuk memecah atau 

mendegradasi senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme disebut dengan kebutuhan 

oksigen biologik (BOD - Biochemical Oxygen Demand). Oleh karena itu kondisi limbah 

organik dinyatakan dengan kandungan BOD. Standart pengukuran BOD adalah pada 

temperatur  20
0
C dan waktu 5 hari yang dikenal sebagai BOD5. Kandungan BOD pada 

limbah sebenarnya bukanlah BOD5, tetapi BOD mula-mula atau disebut BOD puncak 

(ultimate BOD).  

       Menurut Mahida (1993), Salmin (2005), uji BOD5 ini merupakan salah satu uji kualitas 

air yang penting untuk menentukan kekuatan atau daya cemar air limbah. Pada penerapan 

yang lebih luas, uji BOD5 juga dipakai untuk pengukuran kemelimpahan limbah organik 

dalam upaya perencanaan perlakuan biologik dan evaluasi efisiensi suatu perlakuan 

penanggulangan limbah organik (Hammer, 1986).  

        Adanya bahan organik dalam air buangan limbah, akan merangsang pertumbuhan 

mikroorganisme perairan dan dengan kehadiran material organik dalam jumlah besar 

menimbulkan bertambahnya jumlah populasi mikroorganisme perairan (Mutiara, 1999).  

        Jika limbah organik yang dilepaskan ke perairan semakin banyak, nilai BOD5 akan 

semakin meningkat pula. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya kandungan oksigen 

terlarut dalam air, sehingga terjadi defisiensi oksigen. Jika BOD5 dan laju dioksidasi 

melampaui laju reoksidasi, terjadi defisiensi oksigen yang berkepanjangan. Jika hal ini 

dibiarkan  terus terjadi kerusakan ekosistem perairan karena oksigen terlarut kecil, sehingga 

tidak dapat mendukung kehidupan organisme akuatik yang ada didalamnya. Sebaliknya, jika 
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tidak ada tambahan limbah organik lagi, limbah yang ada  akan teroksidasi sempurna secara 

bertahap (Dix, 1981).  

        Menurut Gloyna (1971), nilai parameter kriteria untuk perencanaan laju perombakan 

bahan organik adalah sebesar 0,85–1,5  hari
-1

 dan waktu proses air limbah adalah selama    

3–20 hari, dengan efisiensi pengolahan 90%, sedangkan menurut Thirumurthi (1974) dan 

Mara (2003), nilai k adalah antara 0,1 – 2,0 hari
-1

.  Thirumurthi  (1974) membuat grafik 

hubungan antara nilai k dengan prosentase sisa penurunan BOD seperti yang disajikan pada 

Gambar 3. Berikut ini.       

 

Gambar 3. Grafik Hubungan antara Nilai k dengan  Prosentase Sisa BOD 

Keterangan : d = faktor dispersi, nilainya adalah Ct/Co.  
Sumber : Thirumurthi, 1974; Mara D, 2004 

         

4.  Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand, COD)  

        COD menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan untuk dekomposisi kimiawi. 

Pengukuran COD mempunyai arti penting atau khusus bila BOD5 tidak dapat ditentukan 

karena adanya bahan beracun (Mahida, 1993), tetapi tidak memberikan informasi besarnya 

limbah yang dapat dioksidasi oleh bakteri (Mara, 1976). 
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        Untuk mengetahui jumlah bahan organik di dalam air dapat dilakukan uji yang lebih 

cepat dari uji BOD5 yaitu berdasarkan reaksi kimia dari suatu bahan oksidan, uji tersebut 

disebut uji COD, yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

bahan oksidan, misalnya Kalium dikromat, untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang 

terdapat di dalam air (Fardiaz, 1992). Tes COD hanya merupakan suatu analisa yang 

menggunakan suatu reaksi oksidasi kimia yang menirukan oksidasi biologis, sehingga 

merupakan suatu pendekatan saja. Oleh karena itu tes COD tidak dapat membedakan antara 

zat-zat yang teroksidasi secara biologis (Alaerts dan Santika, 1987). 

        COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih tinggi dari uji BOD5 

karena bahan-bahan yang stabil terhadap rekasi biologi dan mikroorganisme dapat ikut 

teroksidasi dalam uji COD , seperti selulosa (Fardiaz, 1992).  

        Menurut Alaerts dan Santika (1987) menyatakan bahwa analisa COD dengan BOD5 

dapat ditetapkan seperti Tabel 11 berikut ini.  

Tabel 11  

Perbandingan Rata-rata Angka BOD5/COD untuk beberapa Jenis Air 

Jenis Air BOD5/COD 

Air buangan domestik penduduk  0,4 – 0,60 

Air buangan domestik setelah pengendapan primer 0,6 

Air buangan domestik setelah pengolahan secara biologis 0,2 

Air sungai 0,1 

         

        Pengukuran BOD5 dan COD saling melengkapi, apabila sampel BOD5 mengandung zat 

racun maka pertumbuhan bakteri berkurang sehingga nilai BOD5–nya rendah. Nilai COD 

tidak tergantung pertumbuhan bakteri.  
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5. Amonia, Nitrit dan Nitrat (NH3, NO2-, NO3-) 

        Di dalam limbah nitrogen ada dalam bentuk organik dan ammonia. Tahap demi tahap 

nitrogen organik didegradasi menjadi ammonia dan dalam kondisi aerob menjadi nitrit dan 

nitrat (Mahida, 1993). Menurut (Hammer, 1986, Manahan, 1994 ), senyawa ammonia dapat 

mengalami nitrifikasi dan denitrifikasi. Bakteri nitrifikasi dan denitrifikasi dalam 

mengoksidasi ammonia menjadi nitrat melalui tahap sebagai berikut :  

Nitrosomonas 

4 2 2 22 NH 3 O 4 H +2 NO + 2 H O                  

Nitrosobacter 

2 2 32 NO O 2 NO       

     denitrifikasi

3 2 2 2 24 NO 5 CH O +4 H  2 N + 5 CO +7 H Og g      

        Adanya kandungan nitrit dalam limbah menunjukkan sedikit dari senyawa nitrogen 

organik yang mengalami oksidasi. Kandungan nitrit hanya sedikit dalam limbah baru, tetapi 

dalam limbah basi ditemukan kandungan nitrit dalam jumlah besar. Adanya nitrit 

menunjukkan bahwa perubahan sedang berlangsung, dengan demikian dapat menunjukkan 

pembenahan limbah yang tidak sempurna (Mahida, 1993).  

        Nitrat mewakili hasil akhir degradasi bahan organik (nitrogen), nitrat berasal dari 

limbah domestik, sisa pupuk pertanian, atau dari nitrit yang mengalami proses nitrifikasi. 

Nitrat dapat menyebabkan pencemaran karena dapat menimbulkan eutrofikasi sehingga 

mengurangi jumlah oksigen terlarut dan menaikkan BOD5. Limbah yang dibenahi secara 

efisien akan menunjukkan kandungan nitrat yang tinggi (Mahida, 1993). 

6. Fosfat (PO4
3-

) 

        Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah, fosfat di dalam air limbah dijumpai 

dalam bentuk orthofosfat (seperti H2PO4
-
, HPO4

2-
, PO4

3-
, polyfosfat seperti Na2(PO4)

6-
 yang 

terdapat dalam deterjen dan fosfat organik. Semua polyfosfat dan fosfat organik dalam air 

secara bertahap akan dihidrolisa menjadi bentuk orthofosfat yang stabil, melalui dekomposisi 

secara biologi (Hammer, 1986).   
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        Orthofosfat merupakan sumber fosfat terbesar yang digunakan oleh fitoplankton dan 

akan diserap dengan cepat pada konsentrasi kurang dari 1 mg/l (Reynold, 1993). Pada 

konsentrasi kurang dari 0.01 mg/l pertumbuhan tanaman dan algae akan terhambat, keadaan 

ini dinamakan oligotrop. Bila kadar fosfat serta nutrien lainnya tinggi, pertumbuhan tanaman 

dan algae tidak terbatas lagi disebut eutrofikasi (Alaerts dan Santika, 1987).  

        Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi, atau terikat di 

dalam sel organisme dalam air. Dalam air limbah senyawa fosfat dapat berasal dari limbah 

penduduk, industri dan pertanian. Orthofosfat berasal dari bahan pupuk yang masuk ke 

dalam sungai melalui drainase dan aliran air hujan. Polyfosfat dapat memasuki sungai 

melalui air buangan penduduk dan industri yang menggunakan bahan detergen yang 

mengandung fosfat. Fosfat organik terdapat dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa 

makanan. Fosfat organik dapat pula terjadi dari orhofosfat yang terlarut melalui proses 

biologis karena baik bakteri maupun tanaman menyerap fosfat bagi pertumbuhannya 

(Alaerts dan Santika, 1987).  

C.3. Parameter Biologi  

1. Bakteri 

        Bakteri adalah organisme kecil bersel satu dimana benda-benda  organik menembus sel 

dan dipergunakan sebagai makanan. Apabila jumlah makan dan gizi berlebihan, maka 

bakteri akan cepat berkembang biak sampai sumber makanan tersebut habis. Bakteri 

dijumpai di air, tanah, serta udara yang dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, konsentrasi 

oksigen, dan pH  (Sugiharto, 1987).  

        Sel berisikan cairan dari banyak mineral seperti gula, garam, vitamin, asam amino dan 

koenzim dan banyak partikel sebagai perlengkapan sel. Daerah inti dari sel terdiri dari   DNA 

(Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai pembentuk genetik dari sel. Autotropik bakteri 

menggunakan CO2, sebagai sumber zat karbon,sedangkan heterotropik bakteri menggunakan 

bahan organik sebagai sumber karbonnya. Pada banyak bakteri dapat menggunakan energi  
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yang berasal dari reaksi kimia dengan sinar matahari. Bakteri aerob memerlukan O2 yang 

terlarut di dalam air/air limbah sebagai usaha untuk mengoksidasi bahan organik, sedangkan 

yang tidak memerlukan O2 untuk proses tersebut dikenal sebagai bakteri anaerob.  

        Bakteri diperlukan untuk menguraikan bahan organik yang ada di dalam air limbah. 

Oleh karena itu, diperlukan jumlah bakteri yang cukup untuk menguraikan bahan-bahan 

tersebut. Bakteri itu sendiri akan berkembang biak apabila jumlah makanan yang terkandung 

di dalamnya cukup tersedia, sehingga pertumbuhan bakteri dapat dipertahankan secara 

konstan. Pada permulaannya bakteri berkembang secara konstan dan agak lambat 

pertumbuhannya karena adanya suasana baru pada air limbah, keadaan ini dikenal sebagai 

lag phase. Setelah  berapa jam berjalan,  maka bakteri mulai tumbuh berlipat ganda dan fase 

ini dikenal sebagai fase akselerasi (acceleration phase).  Setelah tahap ini berakhir maka 

terdapat  bakteri yang tetap dan bakteri yang terus meningkat jumlahnya. Pertumbuhan yang 

dengan cepat setelah fase kedua ini disebut sebagai log phase. Selama log phase diperlukan 

banyak persediaan makanan, sehingga pada suatu saat terdapat pertemuan antara 

pertumbuhan bakteri yang meningkat dan penurunan jumlah makanan yang terkandung di 

dalamnya. Apabila tahap ini berjalan terus, maka akan terjadi keadaan dimana jumlah bakteri 

dan makanan tidak seimbang dan keadaan ini disebut sebagai declining growth phase. Pada 

akhirnya makanan akan habis dan kematian bakteri akan terus meningkat sehingga tercapai 

suatu keadaan dimana jumlah bakteri yang mati dan tumbuh mulai berkembang yang dikenal 

sebagai stationary phase (Manahan, 1994). Kondisi tersebut dapat digambarkan seperti 

Gambar 4. 

        Beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan mikroorganisme adalah karbon, nitrogen dan 

fosfor. Pada dasarnya semua mikroorganisme memerlukan karbon sebagai sumber energi 

untuk aktivitasnya. Nitrogen dan fosfor merupakan penyusun senyawa-senyawa penting 

dalam sel yang menentukan aktivitas pertumbuhan mikroorganisme.  Ketiga unsur ini harus 

ada dalam rasio yang tepat agar tercapai pertumbuhan bakteri yang optimal. 
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Gambar 4.  Phase Pertumbuhan Bakteri 

(Sumber : Manahan, 1994) 

        Rasio C : N yang rendah (kandungan unsur N yang tinggi) akan meningkatkan emisi 

nitrogen sebagai ammonium yang dapat menghalangi perkembangbiakan bakteri, sedangkan 

rasio C : N yang tinggi (kandungan N yang relatif rendah) akan menyebabkan proses 

degradasi berlangsung lebih lambat karena nitrogen akan menjadi faktor penghambat 

(growth-rate limiting factor) (Praswasti et al, 2010).  Rasio C : N tergantung dari 

kontaminan yang ingin didegradasi, bakteri serta jenis nitrogen yang digunakan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa rasio C : N : P optimum pada proses biodegradasi adalah 100 

: 10 : 1 (Shewfelt et al, 2005;  Praswasti et al, 2011).   

2. Alga 

        Alga berbeda dengan bakteri dan jamur pada kemampuannya dalam mengadakan 

fotosintesis, pemanfaatan oksigen pada pertumbuhannya. Alga diklasifikasikan melalui 

pigmen warna yang ada, biasanya bening, hijau, motile green, kuning hijau, coklat emas dan 

abu-abu hijau.   

        Melalui autotropik alga dirangsang untuk meningkatkan tingkat gizinya seperti nitrogen 

dan fosfor dalam air. Alga sangat mudah untuk dibedakan karena ukurannya yang relatif 

besar dan bisa mencapai beberapa ratus kaki panjangnya. Beberapa tipe uniseluler adalah 
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tidak beraturan, akan tetapi umumnya mempunyai ciri khas, sehingga bermanfaat pada 

kolam oksidasi dapat memberikan gangguan pada pengolahan air bersih seperti dengan 

menimbulkannya rasa dan bau yang tidak diinginkan (Sugiharto, 1987).  

3. Zooplankton 

        Zooplankton merupakan konsumen pertama yang memanfaatkan produksi primer yang 

dihasilkan fitoplankton. Peranan zooplankton sebagai mata rantai antara produsen primer 

dengan karnivora besar dan kecil dapat mempengaruhi kompleksitas rantai makanan dalam 

ekosistem perairan. Zooplankton seperti halnya organisme lain hanya dapat hidup dan 

berkembang dengan baik pada kondisi perairan yang sesuai seperti perairan laut, sungai dan 

waduk. Perubahan lingkungan yang terjadi pada suatu perairan akan mempengaruhi 

keberadaan zooplankton baik langsung atau tidak langsung. Struktur komunitas dan pola 

penyebaran zooplankton dalam perairan dapat dipakai sebagai salah satu indikator biologi 

dalam menentukan perubahan kondisi perairan tersebut.  

        Struktur komunitas zooplankton di suatu perairan ditentukan oleh kondisi lingkungan 

dan ketersediaan makanan dalam hal ini fitoplankton. Apabila kondisi lingkungan sesuai 

dengan kebutuhan zooplankton maka akan terjadi proses pemangsaan fitoplankton oleh 

zooplankton. Apabila kondisi lingkungan dan ketersediaan fitoplankton tidak sesuai dengan 

kebutuhan zooplankton, maka zooplankton akan mencari kondisi lingkungan dan makanan 

yang lebih sesuai (Sri Handayani dan Mufti P. Patria, 2005). 

4. Detritus 

        Detritus adalah  hasil dari penguraian sampah atau tumbuhan dan binatang yang telah 

mati, selain itu detritus merupakan hancuran jaringan hewan atau tumbuhan. Detritus juga 

didefenisikan bahan organik yang tidak hidup,   seperti feses,  daun  yang gugur, dan bangkai 

organisme mati, dari semua tingkat trofik (Campbell et al, 2004). 

        Dalam biologi, detritus adalah non-hidup partikulat bahan  organik (sebagai lawan dari 

bahan organik terlarut), ini biasanya meliputi badan atau fragmen dari organisme mati serta 
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feses. Detritus biasanya dijajah oleh komunitas mikroorganisme yang bertindak untuk 

membusuk (remineralize) bahan tersebut. Dalam ekosistem darat, itu ditemui sebagai 

serasah daun dan bahan organik lainnya bercampur dengan tanah, yang disebut sebagai 

humus. Detritus ekosistem perairan adalah bahan organik tersuspensi dalam air. Dalam 

ekosistem di darat, detritus disimpan di permukaan tanah, mengambil bentuk seperti humus 

tanah di bawah lapisan daun jatuh. Dalam ekosistem perairan, sebagian besar detritus 

tersuspensi dalam air, dan secara bertahap mengendap.  

        Detritus banyak digunakan sebagai sumber nutrisi bagi hewan. Mikro-organisme ini 

tidak hanya menyerap nutrisi dari partikel-partikel, tetapi juga bentuk tubuh mereka sendiri, 

sehingga mereka dapat mengambil sumberdaya yang mereka kekurangan dari daerah di 

sekitarnya, dan ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kotoran sebagai sumber 

nutrisi. Dalam istilah praktis, unsur paling penting dari detritus adalah karbohidrat kompleks, 

yang persisten (sulit untuk memecah), dan mikro-organisme yang berkembang biak dengan 

menggunakan menyerap karbon dari detritus, dan bahan-bahan seperti nitrogen dan fosfor 

dari air di lingkungan mereka untuk  mensintesis  komponen sel mereka sendiri.   

D.  Pengendalian Pencemaran Air 

        Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa 

pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  

        Pada dasarnya pencemaran adalah resiko dari pemanfaatan sumberdaya alam, oleh 

karena itu pencemaran haruslah merupakan suatu masalah yang mau tidak mau harus 

dicegah, ditanggulangi dan dikendalikan. Tujuan pengendalian pencemaran air adalah 

memperkecil atau memaksa gangguan yang ditimbulkan oleh limbah sekecil mungkin. 

Menurut (Mutiara, 1999) bahwa pencemaran air tidak dapat ditiadakan, namun dapat 
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dikurangi dengan cara pengolahan sehingga bebannya yang masuk ke lingkungan menjadi 

sekecil-kecilnya.  

        Pengolahan limbah atau pembenahan air limbah, pada dasarnya adalah membuang zat 

pencemar yang terdapat dalam air atau berubah bentuknya sehingga menjadi tidak berbahaya 

lagi bagi kehidupan organisme. Tingkat pengolahan ini tergantung dari sifat dan volume 

limbah serta kegunaannya setelah dibuang, yang dimanfaatkan untuk perekonomian air 

daerah tersebut (Mahida, 1993).  

        Metode atau cara pengolahan limbah telah banyak diperkenalkan oleh para ahli, namun 

proses-proses yang berlainan itu pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu 

pengolahan secara fisik, pengolahan secara kimia dan pengolahan secara biologi. 

D.1. Pengolahan secara fisik 

        Pengolahan limbah yang dilakukan secara fisik digunakan untuk mengolah limbah yang 

mengandung benda padat seperti serat, ampas, lumpur, bulu serta kotoran padat lainnya. 

Menurut Mahida (1986) cara ini disebut dengan cara pengolahan limbah secara mekanis 

yang terdiri dari penyaringan, pengambilan buihnya, pengambangan dan sedimentasi.  

D.2. Pengolahan secara kimiawi 

        Pengolahan secara kimiawi banyak dilakukan dengan cara penambahan pereaksi kimia 

tertentu yang sesuai dengan karakteristik bahan limbah seperti netralisasi, presipitasi dan 

pemisahan (Djuangsih, 1981; Mutiara, 1999). Menurut Mahida (1993), pengolahan secara 

kimiawi dapat berupa pengentalan, penghilangan bau dan sterilisasi akan  mematikan hama. 

D.3. Pengolahan Secara Biologi  

        Pada umumnya pengolahan secara biologi dipergunakan untuk mereduksi atau 

menurunkan kadar pencemaran organik dalam air limbah dengan menggunakan dan 

memanfaatkan keaktifan mikroorganisme (Mahida, 1993), misalnya dengan lumpur aktif 

(activated sludge), saringan menetes (trickling filter), kolam stabilisasi dan sebagainya.  
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       Mara (1976) mengemukakan untuk kemungkinan perlakuan limbah dan tidak semua 

tahap ini harus dikerjakan, tergantung dari kualitas dan kebutuhan limbah. Keempat tahap 

perlakuan limbah tersebut meliputi : perlakuan pendahuluan, primer, sekunder dan tersier, 

diuraikan sebagai berikut.  

a) Perlakuan Pendahuluan 

        Tahap ini terdiri dari penyaringan (screening)  dan pembersihan limbah dengan kerikil 

halus. Tahap awal ini adalah pembersihan limbah dengan dari benda-benda besar yang 

mengapung seperti potongan-potongan kayu  dan parikel padat (pasir dan kerikil). Tahap ini 

dilakukan untuk  melindungi kerusakan peralatan yang dipakai pada tahap perlakuan. 

        Perlakuan pendahuluan adalah tahap pemisahan sampah berukuran besar dan partikel 

terlarut dengan cara penyaringan. Mula-mula limbah dialirkan pada sebuah saringan yang 

berfungsi memisahkan sampah berukuran besar seperti kertas, botol-botol dan lain-lain, 

sedangkan pasir batu-batu kecil akan diendapkan pada suatu saluran yang akan dialiri limbah 

dengan konstan atau dapat juga melalui kamar pasir (Dix, 1981). Menurut Mason (1981) 

yang dimaksud kamar pasir adalah suatu ruangan yang akan dialiri limbah dan diberi aerasi 

dari dasar kamar untuk menciptakan gerakan spiral, sehingga pasir akan terkumpul pada 

tempat penampungannya untuk kemudian dibuang. Penggunaan tahap ini yaitu apabila 

limbah dalam jumlah besar mengandung sampah yang berukuran besar.  

b) Perlakuan primer  

       Proses yang menjadi ciri pada tahap ini adalah proses pengendapan yang menurut Mara 

(1976) merupakan pemisahan suspensi terlarut menjadi komponen cair dan padat. Pada tahap 

ini limbah ditempatkan pada tangki terbuka dan partikel-partikel terlarut dibiarkan 

mengendap, sedangkan partikel-partikel yang ringan akan mengapung membentuk busa. 

Setelah dibiarkan beberapa saat, proses ini dapat dilanjutkan. Menurut Dix (1981) bahwa 

tahap perlakuan primer dapat mengendapkan 55% partikel terlarut sebagai lumpur dan dapat 

menurunkan BOD5 sampai 35%. Ada beberapa macam tangki pengendapan, tetapi yang 



39 
 

sering digunakan adalah tangki-tangki dangkal berpola radier (lingkaran) yang dilengkapi 

dengan gigi mekanik untuk memindahkan lumpur (Mason, 1981).    

c) Perlakuan Sekunder 

        Pada prinsipnya tahap perlakuan sekunder adalah tahap oksidasi senyawa organik 

terlarut dengan adanya mikroorganisme. Limbah dibiarkan dalam waktu yang agak lama 

pada kondisi optimal untuk pertumbuhan mikrobia (Guthrie dan Perry, 1980; Mutiara, 1999), 

biasanya dilakukan dengan 3 cara yaitu menggunakan kolam oksidasi, metode lumpur aktif 

dan trickling filter.  

        Penggunaan kolam oksidasi sebagai instalasi penanggulangan limbah di daerah tropik 

yang sepanjang tahun menerima cahaya matahari adalah sangat memungkinkan (Mason, 

1981). Kolam oksidasi dapat membersihkan limbah dengan menggunakan kerjasama antara 

bakteri dan alga. Menurut (Mutiara, 1999) bahwa keanekaragaman jenis algae yang terdapat 

dalam kolam oksidasi tidak dipengaruhi iklim dan letak geografis dan tampaknya lebih 

dipengaruhi kondisi fisika-kimia limbah serta besarnya jumlah material yang tidak dapat 

dioksidasi. Kolam oksidasi merupakan kolam terbuka dengan kedalaman 1– 2 meter. Limbah 

yang masuk diperlakukan selama 3 sampai 6 minggu. Bakteri yang terdapat dalam kolam 

oksidasi menguraikan bahan-bahan organik dan menghasilkan CO2, ammonia, nitrat dan 

fosfat. Selanjutnya senyawa-senyawa ini akan digunakan algae untuk mengadakan 

fotosintesis digunakan oleh jasad-jasad aerob untuk proses kehidupan dan aktivitasnya.   

d) Perlakuan Tersier 

        Tahap ini akan menghasilkan buangan yang lebih baik dari kualitasnya dan hanya 

dikerjakan bila sangat diperlukan. Dalam berbagai keadaan limbah yang telah ditanggulangi 

melalui tahap-tahap penanggulangan di atas, belum cukup memadai bila dibuang ke 

lingkungan. Oleh karena itu perlu ditanggulangi lebih lanjut, misalnya dengan penggunaan 

saringan mikro untuk menyaring bakteri pathogen atau zat-zat terlarut yag masih terkandung 

dalam cairan limbah. Proses ini menurut Mason (1981) dapat menurunkan BOD5   < 10 mg/l. 
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Limbah yang telah diberi perlakuan pendahuluan, primer, sekunder dan tersier diharapkan 

tidak lagi bersifat racun baik bagi lingkungan maupun organisme air dan manusia.  

E. Kolam Stabilisasi Limbah 

        Fungsi kolam limbah ditujukan sebagai wadah untuk memperbaiki kualitas air limbah 

agar mutu hasil olahannya memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan dan tidak 

mencemari badan air penerima. 

        Kolam limbah dapat mengolah berbagai jenis limbah, baik limbah pemukiman, 

perkotaan, industri, maupun pertanian.  Kandungan bahan pencemar yang terdapat dalam air 

limbah (jenis dan konsentrasi bahan pencemar) akan sangat menentukan tingkat teknologi 

pengolahan yang harus diterapkan pada kolam limbah. Air limbah yang dihasilkan oleh 

industri umumnya memerlukan pengolahan yang lebih rumit dibandingkan air limbah yang 

dihasilkan oleh pemukiman, perkotaan, dan pertanian. Oleh sebab itu pada kolam-kolam 

limbah yang digunakan untuk mengolah air limbah industri biasanya dilengkapi berbagai 

peralatan penunjang seperti: pengatur debit air, screener (penyaring bahan padat), dan 

aerator dengan desain tertentu; selain itu pengolahan air limbah industri juga biasanya 

memerlukan tambahan bahan-bahan kimia (seperti koagulan dan flokulan) untuk membantu 

proses pengolahan. Dalam hal ini pembahasan hanya dibatasi pada kolam limbah sederhana 

yang biasa digunakan untuk mengolah air limbah pemukiman, perkotaan, dan pertanian; 

kolam limbah seperti ini disebut juga kolam stabilisasi limbah (Daur: Informasi Lingkungan 

Kota dan Industri, Vol.2 No.1 Agustus 2001, Lani Puspita et al., 2005). 

E.1. Definisi Kolam Stabilisasi Limbah 

        Kolam stabilisasi limbah adalah kolam yang digunakan untuk memperbaiki kualitas air 

limbah. Kolam ini mengandalkan proses-proses alamiah untuk mengolah air limbah; yaitu 

dengan memanfaatkan keberadaan bakteri, alga, dan zooplankton untuk mereduksi bahan 

pencemar organik yang terkandung dalam air limbah. Selain mereduksi kandungan bahan 
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organik, kolam stabilisasi limbah juga mampu mengurangi kandungan berbagai jenis 

mikroorganisme penyebab penyakit (microorganism causing disease). Kolam stabilisasi 

limbah umumnya terdiri dari tiga jenis kolam, yaitu kolam anaerobik, fakultatif, dan 

maturasi (aerobik) (Lani Puspita et al., 2005). 

        Dalam istilah teknis pengolahan air limbah, selain kolam stabilisasi limbah dikenal juga 

istilah laguna limbah. Pembeda keduanya adalah keberadaan aerator; pada laguna limbah 

aerator digunakan untuk membantu aerasi kolam, sedangkan pada kolam tidak. Yang 

menjadi ciri khas kolam dan laguna limbah adalah dasarnya yang berupa tanah, ukurannya 

yang luas, kedalamannya yang relatif dangkal, dan waktu retensi air limbahnya yang relatif 

lama (Suryadiputra, 1994; Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005). 

E.2. Fungsi dan Manfaat Kolam Stabilisasi Limbah 

        Kolam stabilisasi limbah dan juga laguna limbah pada dasarnya berfungsi untuk 

memperbaiki kualitas air limbah agar mutu hasil olahannya memenuhi baku mutu yang telah 

ditetapkan dan tidak mencemari badan air penerima. Kolam stabilisasi limbah sampai saat ini 

diyakini sebagai cara paling ekonomis untuk mengolah air limbah. Kolam stabilisasi limbah 

ini sangat cocok diterapkan pada negara berkembang (terutama daerah tropis yang iklimnya 

hangat), karena pengoperasian kolam ini tidak membutuhkan biaya investasi dan biaya 

pengoperasian yang tinggi, serta tidak memerlukan tenaga operator khusus untuk 

mengoperasikannya. 

        Selain itu ketersediaan tanah yang relatif luas dan harga tanah yang tidak terlalu mahal 

di negara-negara berkembang (dibandingkan dengan harga instalasi pengolahan limbah 

modern) juga menyebabkan kolam ini cocok dikembangkan di negara berkembang.  

Reaksi-reaksi biologi yang terjadi di dalam kolam stabilisasi meliputi : 

a) Oksidasi materi organik oleh bakteri aerob. 

b) Nitrifikasi protein dan materi nitrogen yang lain oleh bakteri aerob. 
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c) Reduksi material organik oleh bakteri anorganik yang terdapat di dalam cairan pada 

dasar endapan (Gloyna, 1971). 

        Air olahan dari kolam stabilisasi limbah ini pada tahap selanjutnya dapat dimanfaatkan 

untuk mengairi lahan pertanian. Air olahan ini sangat baik bagi keperluan irigasi karena 

didalamnya terkandung nitrogen, fosfor, dan natrium yang bermanfaat sebagai nutrien bagi 

tanaman. Endapan tanah organik yang terkumpul di bagian dasar kolam juga dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tanah pertanian. Selain itu biogas yang dihasilkan 

pada kolam anaerobik juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi (Varón, 2003; 

Ramadan and Ponce, 2004; Harrison, 2004; Lani Puspita et al., 2005). 

E.3. Proses Pembuatan Kolam Stabilisasi Limbah 

        Hal pertama yang harus dilakukan dalam pembangunan kolam stabilisasi limbah adalah 

pemilihan lokasi. Pembangunan kolam stabilisasi limbah harus dilakukan pada daerah yang 

paras air tanahnya dan jenis tanahnya impermeable (porositas tanah rendah). Lempung dan 

liat merupakan jenis tanah ideal bagi pembangunan kolam. Tanah berpasir, berkerikil dan 

atau berbatu merupakan jenis tanah yang harus dihindari karena pada jenis tanah tersebut air 

limbah dapat merembes keluar sehingga mencemari air tanah di sekitarnya. 

        Kolam stabilisasi limbah juga sebaiknya dibangun jauh dari kawasan perumahan dan 

fasilitas umum lainnya, agar masyarakat tidak merasa terganggu oleh keberadaan kolam ini, 

mengingat air dalam kolam ini dapat menghasilkan bau yang cukup menyengat. Selain itu 

kolam stabilisasi limbah juga sebaiknya dibangun di daerah yang terlindung dari banjir, 

memiliki elevasi tanah yang melandai ke arah badan air penerima (untuk mempermudah 

pengaliran air), jauh dari jaringan PDAM, tidak berdekatan dengan landasan udara (minimal 

2 km dari landasan udara, karena burung-burung yang tertarik pada keberadaan kolam ini 

dapat mengganggu navigasi), dan berada di daerah terbuka (tidak terhalang pepohonan) agar 

kolam dapat terpapar langsung oleh sinar matahari dan angin. (Ramadan and Ponce, 2004; 

Lani Puspita et al., 2005). 
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        Luas kolam yang dibangun harus disesuaikan dengan volume air limbah yang akan 

ditampung dan harus juga disesuaikan dengan ketersediaan tanah. Daerah pemukiman yang 

terdiri dari 200 individu memerlukan kolam stabilisasi limbah seluas 1 acre (= 0,4 Ha) 

(Weblife, 2004; Lani Puspita et al., 2005). Kedalaman kolam stabilisasi limbah umumnya 

dangkal; kedalaman kolam disesuaikan dengan tipe kolam stabilisasi limbah yang akan 

dibangun (tipe anaerobik, atau fakultatif; hal ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab 

berikutnya). Bentuk kolam sebaiknya persegi panjang, hal ini untuk menghindari 

terbentuknya endapan lumpur pada bagian inlet. Inlet dan outlet sebaiknya hanya satu dan 

jangan pernah menaruh lubang inlet di bagian tengah kolam karena hal tersebut akan 

menimbulkan aliran air singkat (hydraulic short circuiting). Inlet dan outlet sebaiknya 

diletakkan pada sudut kolam dengan posisi saling berlawanan secara diagonal. Ukuran 

diameter pipa PVC yang disarankan untuk mengalirkan effluent adalah sebesar 100 mm 

(Shilton and Harrison, 2003; Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005).  Untuk 

mengilustrasikan bentuk kolam dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.  

 
Gambar  5. Penampang melintang kolam stabilisasi limbah 

(Sumber : Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005) 

 

E.4.  Tipe-tipe Kolam Stabilisasi Limbah 

        Berdasarkan proses biologis dominan yang berlangsung di dalamnya, kolam stabilisasi 

limbah dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu kolam anaerobik, fakultatif, dan maturasi 

(aerobik). Dalam satu sistem pengolahan air limbah, tiga macam kolam tersebut disusun 
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secara seri dengan urutan anaerobik-fakultatif-maturasi. Suatu sistem pengolahan dapat 

terdiri dari satu seri kolam pengolahan atau dapat juga terdiri dari beberapa seri kolam 

pengolahan yang disusun secara paralel. 

        Pada dasarnya kolam anaerobik dan fakultatif didesain untuk mengurangi kandungan 

BOD, sedangkan kolam maturasi didesain untuk mengurangi kandungan mikroorganisme 

patogen. Walau demikian, proses reduksi BOD juga sebetulnya terjadi pada kolam maturasi 

dan proses reduksi mikroorganisme juga terjadi pada kolam anaerobik dan kolam fakultatif, 

namun proses tersebut tidaklah dominan. Pada kondisi tertentu, kolam maturasi terkadang 

tidak dibutuhkan. Kolam maturasi hanya dibutuhkan jika air limbah yang akan diolah 

memiliki kadar BOD tinggi (> 150 mg/l), atau jika air hasil olahan ditujukan bagi keperluan 

irigasi. Agar diperoleh hasil olahan yang baik, air limbah yang akan masuk ke dalam kolam 

anaerobik harus disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan pasir, kerikil, dan 

padatan berukuran besar lainnya (Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005). 

a)  Kolam Anaerobik 

        Kolam anaerobik umumnya memiliki kedalaman 2-5 m. Pada kolam inilah air limbah 

mulai diolah dibawah kondisi anaerobik oleh berbagai jenis mikroorganisme anaerobik. 

Mikroorganisme anaerobik mengubah senyawa anaerob dalam air limbah menjadi gas CO2, 

H2S, dan CH4 yang akan menguap ke udara; sementara berbagai padatan dalam air limbah 

akan mengalami sedimentasi dan terkumpul di dasar kolam sebagai lumpur (Daur: Informasi 

Lingkungan Kota dan Industri, Vol.2 No.1 Agustus 2001; Varón, 2003; Ramadan and Ponce, 

2004; Lani Puspita et al., 2005). 

        Kolam anaerobik menerima masukan beban anaerob dalam jumlah yang sangat besar 

(biasanya > 300 mg/l BOD atau setara dengan 3.000 kg/Ha/hari untuk kolam berkedalaman 

3 m). Tingginya masukan beban organik dibandingkan dengan jumlah kandungan oksigen 

yang ada menyebabkan anaerobik selalu berada dalam kondisi anaerobik. Pada anaerobik 

tidak dapat ditemukan alga, walaupun terkadang lapisan film tipis yang terdiri dari 
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Chlamidomonas dapat dijumpai di permukaan kolam. Kolam anaerobik ini bekerja sangat 

baik pada kondisi iklim hangat (degradasi BOD bisa mencapai 60-85%). Waktu retensi 

anaerobik sangatlah pendek; air limbah dengan kadar BOD 300 mg/l dapat terolah dalam 

waktu retensi 1 (satu) hari pada kondisi suhu udara > 20
o
C (Varón, 2003; Ramadan and 

Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005). 

        Kolam anaerobik merupakan salah satu cara paling ekonomis untuk mengolah limbah 

anaerob. Umumnya satu kolam anaerobik sudah cukup memadai untuk mengolah air limbah 

yang kandungan BOD-nya kurang dari 1.000 mg/l. Namun jika anaerobik digunakan untuk 

mengolah air limbah anaerobik berdaya cemar tinggi, maka dibutuhkan tiga buah kolam 

anaerobik yang disusun secara seri agar proses degradasi dapat berlangsung dengan optimal 

(Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005). 

        Masalah yang sering timbul dalam pengoperasian kolam anaerobik adalah munculnya  

bau yang menyengat. Munculnya bau ini sangat terkait dengan  kandungan sulfat (SO4) 

dalam air limbah. Pada kondisi anaerob SO4 akan berubah menjadi gas H2S yang memiliki 

bau sangat menyengat; selain H2S, beberapa senyawa lain yang terbentuk dari dekomposisi 

anorganik karbohidrat dan protein juga dapat menimbulkan bau yang menyengat. 

Pembusukan dan penguraian materi organik di suatu tempat terjadi selama fermentasi 

anaerob, ini ada dua proses  :  

a) Kelompok bakteri penghasil asam yang dikenal bersifat fakultatif heterotrof yang 

menguraikan zat organik menjadi asam jenuh, aldehid, alkohol dan sebagainya. 

b) Kelompok bakteri methan yang merubah hasil tersebut menjadi methan dan amonia. 

       Untuk menghindari masalah bau ini, maka kandungan SO4 dalam air limbah harus 

dikontrol. Menurut (Gloyna and Espino (1969), Ramadan and Ponce (2004); Lani Puspita et 

al., (2005)) dalam bau menyengat tidak akan muncul jika kandungan SO4 dalam air limbah 

kurang dari 300 mg/l. Sesungguhnya keberadaan anaerob dalam jumlah sedikit memberikan 

keuntungan dalam proses pengolahan air limbah, karena anaerob akan bereaksi dengan 
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logam-logam berat membentuk logam anaerob tidak larut yang akhirnya akan mengalami 

presipitasi (pengendapan). 

        Sebelum kolam anaeobik dioperasikan, dasar kolam harus diberi lumpur aktif (lumpur 

yang mengandung berbagai jenis mikroorganisme pengurai) yang dapat diambil dari kolam 

anaerobik lain yang telah “jadi”. Selanjutnya kolam dapat dialiri air limbah dengan tingkat 

beban yang meningkat secara gradual; periode pemberian beban secara gradual ini dapat 

berlangsung selama satu hingga empat minggu. Hal tersebut penting dilakukan untuk 

menjaga nilai pH air tetap di atas 7 agar bakteri methanogenik dapat tumbuh. Pada bulan 

pertama pengoperasian, terkadang diperlukan penambahan kapur untuk menghindari proses 

asidifikasi (Varón, 2003; Lani Puspita et al., 2005). 

       Oksigen juga diperlukan dalam proses anaerob tetapi sumbernya adalah senyawa kimia 

bukan oksigen bebas yang terlarut. Dalam proses anaerob hasil akhir adalah agak rumit, 

proses reaksi berjalan lambat dan dapat menimbulkan gangguan bau. Dalam kolam 

stabilisasi dapat dikatakan masih selalu terdapat proses anaerob pada dasar lumpur dan 

endapan meskipun kolam sudah dirancang sebagai kolam aerob. Pada kolam yang dalam 

terdapat suatu lapisan cairan pada dasar yang menunjang proses anaerob.  

       Reaksi biokimia yang terjadi pada proses dekomposisi secara anaerob pada air limbah 

adalah sebagai berikut (Crites et al., 2006).  

a) 5 (CH2O)x  →  (CH2O)x  + 2 CH3COOH + Energy 

b) 2 CH3COOH  + 2 NH4HCO3 →  2 CH3COONH4  +2 H2O +  2 CO2  

c) 2 CH3COONH4  +2 H2O +  2 CH2 + 2 NH4HCO3 

b)  Kolam Fakultatif 

       Kolam fakultatif memiliki kedalaman 1-2 meter. Pada anaerobik proses pengolahan air 

limbah dilakukan oleh kerjasama mikroorganisme anaerob, fakultatif, dan anaerobik, serta 

alga. Ada dua macam kolam fakultatif, yaitu: (1) Kolam fakultatif primer yang menerima 

dan mengolah air limbah dari sumber pencemarnya dan (2) Kolam fakultatif sekunder yang 
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anaerobik. Proses-proses yang berlangsung pada dua macam kolam fakultatif ini sama. 

Kolam fakultatif primer biasa dibangun jika beban limbah yang akan diolah tidak terlalu 

besar atau jika lokasi pembangunan kolam terlalu dekat dengan fasilitas umum sehingga 

pembangunan kolam anaerobik yang umumnya mengeluarkan bau menyengat akan sangat 

mengganggu masyarakat sekitar (Daur : Informasi Lingkungan Kota dan Industri, Volume 2 

No.1 Agustus 2001;Varón, 2003; Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005). 

        Kolam fakultatif didesain untuk mendegradasi air limbah yang bebannya tidak terlalu 

tinggi (100-400 kg BOD/Ha/hari pada suhu udara antara 20-25
o
C), hal ini dilakukan agar 

jumlah populasi alga dalam perairan tetap terjaga, mengingat sumber oksigen terbesar kolam 

(yang sangat diperlukan oleh bakteri aerob untuk  mendegradasi bahan anaerob)  berasal  

dari fotosintesis algae. Karena keberadaan alga inilah kolam fakultatif terlihat berwarna 

hijau; walau terkadang kolam dapat terlihat berwarna sedikit merah jika beban anaerob yang 

masuk terlalu tinggi, hal ini disebabkan oleh munculnya bakteri sulphide-oxidizing 

photosynthetic yang berwarna ungu. Warna air ini dapat menjadi anaerobik untuk menilai 

apakah kolam fakultatif berada dalam kondisi baik atau tidak. Jenis-jenis alga yang dapat 

ditemukan di kolam fakultatif antara lain adalah : Chlamydomonas, Pyrobotrys, Euglena, 

dan Chlorella. Kelimpahan alga dalam kolam fakultatif bergantung pada jumlah beban 

anaerob dan anaerobik, namun umumnya kelimpahan alga berkisar antara 500 - 2.000 μg 

Klorofil-a per liter (Varón, 2003 Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005). 

        Pada kolam fakultatif, bahan anaerob diubah menjadi CO2, H2O, serta sel bakteri dan 

alga baru; hal tersebut dilakukan dalam suasana anaerob. Oksigen yang dihasilkan dari 

proses fotosintesis alga dimanfaatkan oleh bakteri anaerob untuk mendegradasi limbah 

anaerob lebih lanjut. Karena proses fotosintesis hanya dapat berlangsung pada kolom air 

yang masih menerima penetrasi cahaya matahari, maka pada kolom air bagian dasar tercipta 

kondisi anaerobik. Pada lapisan anaerobik ini bahan anaerob didegradasi oleh bakteri-bakteri 

anaerobik. Selain mendegradasi bahan anaerob, pada kolam fakultatif juga terjadi degradasi 
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berbagai jenis mikroorganisme penyebab penyakit. Gambar 6 mengilustrasikan proses 

degradasi limbah anaerob pada kolam fakultatif. 

        Pada kolam ini luas permukaan juga menunjang persediaan oksigen yang cukup berarti 

bagi pemenuhan kebutuhan (Gloyna, 1971). Biasanya angin merupakan sumber energi utama 

untuk pencampuran air pada kolam fakultatif, tetapi di daerah tropik faktor yang kadang 

cukup berarti adalah bila kecepatan angin rendah, sehingga perbedaan energi merupakan 

faktor penyebab terjadinya pencampuran. Pencampuran air adalah suatu parameter fisik yang 

penting mempengaruhi pertumbuhan alga. Banyak alga yang mengalami mortalitas dan 

pencampuran air diperlukan untuk membawa algae ke daerah yang efektif mendapat 

penetrasi sinar matahari. Berkurangnya waktu pencampuran pada siklus siang hari dari 

waktu yang biasa terjadi akan menyebabkan penurunan kuantitas alga, lebih-lebih 

pencampuran waktu siang hari dapat menjamin distribusi oksigen terlarut. Temperatur 

adalah sangat penting sebab temperatur mempengaruhi degradasi secara biokimiawi, rata-

rata temperatur harian dan variasi tahunan akan mempengaruhi proses biologik, fisik dan 

kimiawi di dalam kolam (Maskew, 1971).  

 

Gambar  6. Proses perombakan limbah anaerob pada kolam fakultatif  
(Sumber : Tchobanoglous and Schroeder, 1987, Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005) 
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        Pada kolam fakultatif apabila limbah masuk akan mengalami stabilisasi dengan 

fermentasi methan pada bagian dasarnya dan sebagian dengan oksidasi bakteri pada bagian 

atasnya. Oksigen yang dipergunakan untuk proses oksidasi diperoleh melalui aerasi pada 

permukaan air dan hasil dari fotosintesis algae yang tumbuh secara alami pada kolam (Mara, 

1976).  Mahida (1993) mengatakan stabilisasi zat-zat organik dilakukan oleh bakteri, yang 

pada kondisi anaerob akan menghasilkan asam-asam organik dan methan, sedangkan pada 

kondisi aerob akan menghasilkan CO2.  

c)  Kolam Maturasi (Aerobik) 

        Kolam maturasi merupakan kolam sangat dangkal (kedalaman 1-1,5 m) yang didesain 

untuk mendegradasi kandungan mikroorganisme pathogen dan nutrien. Degradasi 

mikroorganisme patogen dan faecal coliform dalam kolam maturasi dilakukan oleh sinar 

matahari, yaitu melalui proses exogenous photosensitization yang dimediasi oleh oksigen. 

Jumlah dan ukuran kolam maturasi yang dibangun sangat bergantung pada kualitas 

bakteriologi air olahan yang ingin dicapai. Kondisi kolam yang dangkal menyebabkan kolam 

ini hampir tidak memiliki stratifikasi secara vertikal dan oksigen terlarut terdapat pada 

keseluruhan kolom air. Keanekaragaman jenis alga pada kolam maturasi jauh lebih tinggi 

daripada kolam fakultatif (Curtis et al., 1994, Varón, 2003; Lani Puspita et al, 2005). 

        Kolam maturasi merupakan kolam tambahan yang dibangun jika pengelola pengolahan 

air limbah menginginkan kualitas air olahan yang jauh lebih baik (terutama dari sudut 

bakteriologi), karena sebetulnya air olahan dari kolam anaerobik dan kolam fakultatif telah 

cukup memadai bagi keperluan irigasi. Kolam maturasi juga dapat berfungsi sebagai 

penyangga (buffer) jika kolam fakultatif tidak bekerja seperti yang diharapkan dan berguna 

untuk mereduksi kandungan nutrien (Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al, 2005). 

Menurut (Varón, 2003; Lani Puspita et al, 2005) bahwa proses reduksi nitrogen dan fosfor 

pada kolam maturasi sangat signifikan, bahkan proses reduksi nutrien pada kolam maturasi 

ini merupakan yang terbesar dari keseluruhan unit kolam stabilisasi limbah.  
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        Skema dari masing-masing tipe kolam dan laguna limbah dapat dilihat dalam Gambar 

7, 8, 9, 10 dan 11, bahwa hal yang mendasar yang membedakan kolam dan laguna adalah 

keberadaan aerator oleh karena itu pada laguna tidak terdapat tipe laguna anaerobik 

(Suryadiputra, 1994; Lani Puspita et al., 2005) berikut ini. 

 

Gambar  7.  Kolam Anaerobik 
(Sumber : Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005) 

 
 

Gambar  8. Kolam Fakultatif  
(Sumber : Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005) 

 

 
 

Gambar  9.  Kolam Maturasi (Aerobik) 
(Sumber : Ramadan and Ponce, 2004 dalam Lani Puspita et al., 2005) 

 

 

Lapisan oksigen 

sangat tipis 
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Gambar  10.  Laguna Fakultatif  
(Sumber : Ramadan and Ponce, 200; Lani Puspita et al., 2005) 

 

 

 
Gambar 11.  Laguna Aerobik 
(Sumber : Ramadan and Ponce, 2004; Lani Puspita et al., 2005) 

 

d)  Kolam Stabilisasi yang Diaerasi Secara Mekanik. 

        Suatu kolam stabilisasi dengan aerator secara mekanik yang berfungsi sebagai kolam 

aerob atau kolam fakultatif.  Pada beberapa jenis kolam aerob mekanik ini kadang-kadang 

zat padat tidak cukup tersuspensi, sehingga lumpur mengendap dan terjadi proses anaerob 

dan pada bagian lain terjadi proses aerob (Dinas Kesehatan Surabaya, 1984).  

        Di dalam kolam aerob siklus denitrifikasi dapat stabil hingga di malam hari. Setiap hari 

dihasilkan oksigen di daerah fotosintesis, bakteri nitrat menghasilkan gas nitrogen dari nitrat 

di dalam kolam bagian dalam. Pada malam hari jika diberi aerasi gas nitrogen yang keluar 

akan bercampur dengan oksigen di daerah bagian bawah akan dihasilkan nitrat        

(Maskew, 1974).  
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        Terdapat beberapa keuntungan menggunakan kolam stabilisasi menurut Mara (1976) 

dalam penanggulangan limbah yaitu : 

a. Kolam stabilisasi bisa mencapai tingkat pemulihan dan pemurnian air pada biaya yang 

relatif murah, tetapi dengan tingkat pemeliharaan yang minimum dan ketrampilan 

operator yang tidak usah tinggi.  

b. Kolam stabilisasi bisa bertahan pada tingkat beban organik yang berat dan kejutan 

hidrolik yang tiba-tiba, karena waktu retensi yang cukup lama.  

c. Kolam stabilisasi tetap bisa efektif untuk memperlakukan pencemaran air yang cukup 

beraneka ragam baik limbah pertanian maupun limbah industri. 

d. Kolam stabilisasi mudah dirancang dan mudah pula diubah pola perancangannya bila 

diperlukan. 

e. Metoda kontruksi sedemikian rupa untuk kolam stabilisasi sehingga bila dikemudian hari 

lahan bekas kolam dibutuhkan lagi bagi keperluan lain akan mudah direklamasi kembali.  

f. Banyaknya pathogen yang dihilangkan kolam stabilisasi lebih besar dari pada metode-

metode lainnya. 

g. Algae yang diproduksi oleh kolam stabilisasi merupakan potensi sumber protein yang 

bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi perikanan.  

F.  Perkembangan Kolam Stabilisasi Limbah di Indonesia 
 

        Pemanfaatan kolam untuk mengolah air limbah sebetulnya sudah banyak dilakukan di 

Indonesia sejak jaman dahulu, namun pembangunan kolam stabilisasi limbah yang baik 

menurut syarat-syarat teknis masih sangatlah kurang. Kolam-kolam ikan di perkampungan 

yang diatasnya terdapat fasilitas MCK (mandi-cuci-kakus) dapat dianggap sebagai salah satu 

bentuk kolam limbah sederhana; namun masyarakat umumnya tidak sadar bahwa sebetulnya 

kolam ikan (empang) tersebut juga berfungsi sebagai kolam limbah. 

        Sistem pembuangan air limbah modern di Indonesia pertama kali dibangun oleh 

pemerintah kolonial Belanda di beberapa kota besar (Bandung, Surakarta, Cirebon, dan 
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Yogyakarta) selama pertengahan awal abad 20. Sistem pembuangan air limbah ini 

mengalirkan air limbah dari rumah-rumah ke suatu unit pengolahan air limbah berupa 

kolam-kolam stabilisasi. 

        Dalam dua dekade terakhir pemerintah, dengan bantuan dari lembaga-lembaga donor, 

mengembangkan sistem pembuangan air limbah yang telah ada tersebut dan membangun 

sistem pembuangan air limbah di beberapa kota lain seperti di Jakarta, Medan, dan 

Tangerang. Sistem pembuangan air limbah kota ini biasanya dikelola oleh PDAM atau oleh 

PD-PAL (Perusahaan Daerah-Pengolahan Air Limbah) (Sukarma and Pollard, 2001, Lani 

Puspita et al., 2005). Tabel 12 berikut merupakan sistem pengolahan air limbah di beberapa 

kota di Indonesia. 

Tabel 12  

Sistem pengolahan air limbah di beberapa kota di Indonesia 

 Bandung Cirebon 

 

Jakarta 

 

Medan Surakarta Tangerang Yogyakarta 

Tipe 

pengolahan 

Oksidasi/ 

Kolam 

Stabilisasi 

Oksidasi/ 

Kolam 

Stabilisasi 

Laguna 

limbah 

UASB, 

kolam 

fakultatif 

Laguna 

limbah 

Kolam 

anaerobik 

Laguna 

aerasi  

limbah 

Kapasitas 

pengolahan 

rata-rata 

(m
3
/hari) 

 

81.000 

 

16.000 

 

21.600 

 

20.000 

 

3.750 

 

5.500 

 

15.500 

Sumber : Sukarma and Pollard, 2001; Lani Puspita et al., 2005) 

 

Keterangan : UASB = Up-flow Anaerobik Sludge Blankets 

G. Prinsip Kerja Kolam Stabilisasi  

        Apabila yang diutamakan dalam prinsip kerja kolam stabilisasi adalah untuk 

menurunkan BOD5 dalam praktek digunakan kombinasi kolam anaerob dan kolam fakultatif 

atau kolam fakultatif saja. Namun demikian apabila penurunan organisme penyebab penyakit 

merupakan hal yang sangat penting maka kolam dalam sistem seri merupakan cara yang 
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terbaik dan sistem seri ini dapat dibuat dengan cara sebagai berikut : kolam anaerob- kolam 

fakultatif – kolam maturasi atau kolam fakultatif dan kolam maturasi saja.  

        Untuk tipe berbagai pengolahan air limbah dan kapasitas pengolahan rata-rata disajikan 

pada Tabel 13 berikut. 

Tabel 13  

Tipe Pengolahan Air Limbah 

Tipe Pengolahan 
Beban 

hid/bio 
Keuntungan Kelemahan 

Septik tank Sedimentasi + 

setengah lumpur 

1 m
3
 / m

2
 hari Operasional 

sederhana 

Efisien < 30% 

Imhoff tank 

 

idem 0.5 m
3
 / m

2
 hari Operasional  

sederhana 

Efisien < 50% 

Kolam 

anaerob 

Pengolahan 

anaerob 

 

4 m
3
 / m

2
 hari 

atau  0,3 – 1,2 kg 

BOD / m
3
 / hr 

Konstruksi simpel Efisien  < 50 % 

UASB Pengolahan 

anaerob 

20 m
3
 / m

2
 hari influen untuk 

BOD>100 mg/l 

kecepatan aliran 

harus stabil 

Kolam 

fakultatif 

Pengolahan 

anaerob + aerob 

250 kgBOD / 

Ha.hari 

Efisiensi 90% perlu lahan luas 

Aerated lagon Pengolahan 

aerob 

 Tidak  

menggunakan 

clearifer khusus 

endapan di dasar 

kolam 

Kolam 

maturasi 

Pengolahan 

aerob 

0,01 kg / m
3
.hr Efisiensi 70 % cukup luas 

Anaerobik 

filter 

Pengolahan 

anaerob 

4 kgBOD / m
3
.hr Efisiensi 85%  

RBC Pengolahan 

aerob 

0,02 m
3
 / m

2
 luas 

Media 

 listrik kecil  = 3 

jam 

 

Trickling 

filter 

Tidak dianjurkan   banyak lalat 

Phito 

remediasi 

Penjerapan 

bahan organik 

dan racun 

25 – 30 kg / ha Dapat mengurangi 

B3 dan zat 

radioaktif 

Beban organik kecil 

sehingga tidak 

untuk skala besar 

Sumber : Water and Water Engineering, Tchonaboglous, MacGrawhill, 2004. 

UASB = Up-flow Anaerobik Sludge Blankets 
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        Sistem seri digunakan bila kandungan zat organik cukup tinggi dan ditujukan untuk 

menurunkan jumlah coliform (Dinas Kesehatan Surabaya, 1984). Air limbah yang 

mengandung banyak zat padat dan zat beracun atau substansi yang berwarna memerlukan 

pengelolaan yang khusus. Berbeda dengan limbah rumah tangga, setiap limbah industri 

memerlukan perhatian khusus.  

        IPAL yang berlokasi di Jl. Bantul Km. 8, tepatnya di Desa Pendowoharjo Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul dengan luas area 6,7 Ha. Instalasi ini berupa sistem laguna aerasi 

fakultatif. Proses pengolahannya air limbah digambarkan pada Gambar 12.    

1. Sambungan rumah 

dan pipa lateral yang 

mengalirkan air limbah 

menuju IPAL

2. Air limbah 

masuk lubang 

kontrol

3. Air limbah diangkat oleh 

pompa lipe ulir pada rumah 

pompa dan mengalir ke bak 

pengendap pasir

4. Pasir dan kerikil halus 

yang termuat dalam air 

limbah diendapkan

5. Bahan pulusi organis 

dalam air limbah 

didegradasi/diurai secara 

aerobik dan anaerobik 

6. Penjernihan dan 

pengurangan coliform

7. Lumpur yang terkumpul 

disedot dengan alat 

penyedot dan dipindahkan 

ke bak pengering lumpur 

dengan Vacuum Truck

8. Pembuangan 

ke Sungai 

Bedog

9. Lumpur kering 

dimanfaatkan 

untuk pupuk 

tanaman

URAIAN SKEMA PROSES 

PENGOLAHAN AIR 

LIMBAH

 
 

Gambar 12. Skema Pengolahan Air Limbah di IPAL Sewon 
Sumber : IPAL Sewon, Bantul, 2010 

 

        Limbah perkotaan yang masuk IPAL mengalami proses pengolahan secara fisik, kimia 

dan biologi. Begitu limbah masuk ke IPAL mengalami proses fisik yaitu dengan penyaringan 

dan proses biologi pada kolam-kolam pengolahan. Sistem operasional pada IPAL 

menggunakan peralatan sebagai berikut : Rumah Pompa, Grit Chamber, Laguna Aerasi, 

Kolam Maturasi dan Sludge Drying Bed.  
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a. Rumah Pompa 

        Keadaan pipa terakhir yang lebih rendah dari IPAL (sekitar 3 meter) mengharuskan 

limbah dinaikkan dengan pompa angkat jenis ulir (screw). Pompa ini secara tidak terputus 

mengangkat limbah menuju rumah pompa dan selanjutnya menuju grit chamber. Limbah 

sebelum memasuki rumah pompa telah melalui saringan kasar, tetapi limbah tersebut belum 

mengalami pengolahan lebih lanjut, sehingga masih banyak mengandung padatan baik yang 

terendap maupun terlarut. Pompa untuk mengangkat limbah tersebut ada 3 buah dengan 2 

operasi dan 1 cadangan. Pompa ini dapat dikendalikan secara otomatis dan manual. Secara 

otomatis pompa ini akan beroperasi berdasarkan debit air yang masuk. Satu atau dua pompa 

tersebut dilengkapi dengan alat-alat :  

1). Saringan Kasar 

        Saringan ini berfungsi menahan benda-benda yang sangat kasar seperti ranting, bangkai 

binatang, plastik dsb.  Selain itu melindungi bangunan agar tidak terjadi kerusakan.  

2). Indikator Water Level (IWL)  

        IWL berfungsi membaca ketinggian permukaan air yang dinaikkan sehingga pompa-

pompa ini berjalan secara otomatis. Operasi pompa berdasarkan debit air yang masuk 

sebagai berikut :  

- 1.66 m pump 2 on 

- 1.51 m pump 2 on  

- 1.31 m pump 1 on 

- 1.21 m pump stop 

        Artinya apabila debit air yang masuk ke rumah pompa menyebabkan tinggi permukaan 

air mencapai 1,31 m, maka pompa 1 (satu) beroperasi. Apabila debit air kurang dari daya 

angkat pompa sehingga ketinggian permukaan air menjadi 1,21 m, maka pompa 1 (satu) 

berhenti beroperasi. Sebaliknya debit air lebih besar dari daya angkut pompa sehingga 

ketinggian air mencapai 1,51 m,  maka pompa 1 (satu) dan 2 (dua) beroperasi. Apabila debit 
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air yang cukup besar sehingga ketinggian air mencapai 1,66 m maka pompa 1 (satu) dan 2 

(dua) beroperasi serta alarm berbunyi berarti by pass, sedangkan pompa 3 berfungsi sebagai 

cadangan tetapi pengorasiannya dapat dipindah atau diganti. Adapun daya angkut pompa 

sebesar 10,7 m
3
/menit.  

b. Grit Chamber (GC)  

        Setelah limbah melalui pompa akan dituang ke GC atau bak pengendap pasir. GC 

terdiri dari 2 buah saluran berbentuk parabolic berukuran 2 x 9 x 1,2 m tipe aliran horizontal 

(chanal type). Bak ini dirancang untuk mengendapkan partikel diskrit dengan spesifik 

graffiti 2,65 mg dan diameter 0,21 mm seperti kerikil halus, batu kerikil yang mempunyai 

ukuran lebih dari 2 mm. Kecepatan alirannya 0,14 m/s dengan waktu tingga 60 detik dengan 

demikian diharapkan pada kecepatan 0,5– 0,9 m/s dapat mengendapkan pasir dengan ukuran 

0,21 mm. Tanah, pasir dan kotoran lain yang berkumpul pada dasar GC dikeluarkan dengan 

pompa celup (Submersible Pump) dan dipisahkan menjadi limbah cair dan padat dengan 

menggunakan siklon pemisah (Cyclone Seperator). Padatan tersebut di tampung dalam 

hopper yang terletak di bawahnya dan dibuang secara berkala sedangkan limbah cair 

dikembalikan ke GC. Limbah pada GC masih pekat dengan bau yang menyengat karena 

limbah belum mengalami pengolahan lanjutan, akan tetapi padatan terendap telah mengalami 

pengolahan pada tahap ini.  

c. Laguna Aerasi Fakultatif (LAF) 

        Setelah limbah melalui GC akan memasuki LAF yang berukuran 77 x70 x 4 m melalui 

Distribution Chamber yang membagi limbah menjadi 2 jalur, tiap jalur terdiri dari 2 kolam 

yang dirangkai secara paralel. Pada LAF kotoran-kotoran organik dalam limbah terurai 

secara biokimiawi dengan bantuan mikroorganisme.Pada permukaan LAF terpasang aerator 

mekanis yang berfungsi menambah oksigen.  Pengolahan ini berlangsung selama 5,5 hari.  
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d. Kolam Pematangan  

        Setelah LAF limbah masuk ke kolam pematangan yang berkuran 78 x 70 x 4 m. Kolam 

ini terdiri dari 2 buah kolam yang dirangkai secara paralel. Pada kolam  ini diharapkan dapat 

memperbaiki kondisi limbah sebelum di buang ke Sungai Bedog melalui pipa/kanal terbuka.  

e. Sludge Drying Bed (SBD) 

        Limbah pada kolam-kolam pengolahan banyak mengandung partikel-partikel yang lolos 

dari GC sehingga mengakibatkan pendangkalan pada kolam apabila tidak ditangani. Oleh 

karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut dibangun SBD yang terdapat pada sayap kanan 

IPAL yang berukuran 34 x 232 x 0,5 m dengan kapasitas 4.000 m
3
.  Lumpur dikuras 1-2 

tahun sekali dengan ejector udara bertekanan. Lumpur yang terkumpul pada dasar kolam 

dihisap dengan ejector udara bertekanan kemudian ditampung dalam SBD dan dikeringkan 

secara alamiah dan untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pupuk. 

H. Permodelan (Modelling) 

        Permodelan merupakan representasi dari suatu sistem alam dalam bentuk yang dapat 

diterima untuk menggambarkan bagaimana karakteristik dari suatu sistem. Permodelan 

rekayasa merupakan representasi dari dunia nyata, yang disajikan dalam bentuk persamaan 

matematik yang mudah dipahami dan diselesaikan secara analitik atau dengan perangkat 

lunak program komputer yang tersedia sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan 

dipraktekkan (Purwanto, 2005).   

        Permodelan dimulai dengan mendiskripsikan model untuk kolam stabilisasi fakultatif 

dengan menyusun hubungan antar variabel yang direpresentasikan sebagai model biokimia. 

Adapun diskripsi model adalah sebagai berikut. 

H.1. Deskripsi Model  

        Air limbah domestik walaupun tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya dalam 

pengolahannya pada umumnya tidak menggunakan penambahan bahan kimia khusus, karena 
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dalam air limbah domestik yang menonjol adalah bahan organik. Oleh karena itu pengolahan 

limbah mengutamakan proses pengolahan secara biologi yaitu menggunakan kolam 

fakultatif. Pengolahan secara biologi bertujuan untuk mengurangi bahan organik dengan 

memanfaatkan bakteri untuk mendegradasi bahan organik tersebut.   

        Ditinjau dari kejadian alam yang sebenarnya, fenomena yang mempengaruhi besarnya 

konsentrasi sangatlah rumit. Untuk melakukan permodelan diperlukan beberapa  

penyederhanaan untuk membentuk persamaan matematika. Persamaan yang dimaksudkan 

adalah persamaan diferensial yang berupa laju perubahan atau pertumbuhan terhadap suatu 

zat atau spesies pada kolam fakultatif. Penyederhanaan dimaksudkan untuk membatasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses degradasi pada kolam dimulai dengan laju 

reaksi yang akan diuraikan sebagai berikut. 

a) Laju Reaksi Kimia 

        Laju atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi pereaksi ataupun produk 

dalam satu satuan waktu. Laju suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai laju  berkurangnya 

konsentrasi suatu pereaksi atau sebagai laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Laju 

reaksi secara umum disajikan sebagai berikut :  

 
k

    
                          

A B C D
a b c d
  

 

                     (2.1)  

        Konsentrasi A pada waktu 1t  dinyatakan sebagai 1a  dan konsentrasi A pada waktu 2t  

dinyatakan sebagai 2a , serta laju rata-rata berkurangnya konsentrasi A dinyatakan sebagai :  

t

a

tt

aa
ayaberkurangnrataratalaju











12

12               (2.2)  

Dalam pernyataan untuk laju rata-rata berkurangnya a , kuantitas  
t

a




  adalah negatif karena 

1a  lebih besar dari pada 2a . t
 
merupakan pertambahan dari t , a  merupakan pertambahan 

dari a  dan )()( tfttfa  ,  maka menurut teori limit maka persamaan menjadi : 

 
t

tfttf
tf

t 






)()(
lim)(

0

'
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t

a

t 




 0
lim                         (2.3) 

Nilai hasil limit ini adalah sangat kecil yang merupakan perubahan sesaat maka persamaan 

berubah menjadi :   

dt

da
tf )('  

        Pada reaksi persamaan (2.1), setiap 1(satu) molekul dari A dan B yang bereaksi, maka 1 

(satu) molekul dari C dan D diproduksi, maka : 

dt

dd

dt

dc

dt

db

dt

da
                                  (2.4) 

        Suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi 

pereaksi disebut persamaan laju atau hukum laju. Kesebandingan persamaan laju dinyatakan 

sebagai  a
dt

da
 ,  dengan konstanta kesebandingan k yang dirujuk sebagai konstanta laju 

untuk suatu reaksi tertentu, semakin cepat reaksi makin besar harga k, makin lambat reaksi 

makin kecil harga k itu. Laju berkurangnya a  dinyatakan sebagai :  

da
ka

dt
                                       (2.5)  

        Berdasarkan konsep laju reaksi tersebut, reaksi kimia dapat dikelompokkan menjadi  

metode : (1) berdasarkan jumlah molekul yang bereaksi membentuk produk baru dan (2) 

kinetika yang berdasarkan pada tingkatan (orde) reaksi. Terdapat 2 (dua) jenis reaksi pada 

tingkatan (orde) reaksi yaitu reaksi yang berbalik dan reaksi yang tidak dapat berbalik. 

Bentuk reaksi yang berbalik dapat dinyatakan seperti berikut.  

1

'
1

k

k

A B



                                   (2.6)  

        Dengan konstanta laju reaksi khusus untuk konversi dari 1adalah      ke  kBA  dan 

konversi untuk 
'

1adalah      ke  kAB , laju reaksi diberikan oleh :     

       )(  )(
)( '

11 BkAk
dt

Ad
rA                                    (2.7)  

sedangkan laju persamaan reaksi seperti pada Tabel 14 (Metcalf and Eddy, 1979) . 
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Tabel 14 

Laju Persamaan Reaksi 

Reaksi Order Persamaan Laju 

0k
A B  Orde-0 

0

)(
k

dt

Ad
  

1k
A B  Orde-1  )(

)(
1 Ak

dt

Ad
  

2k
A A P   Orde-2 tipe 1  )(

)( 2

2 Ak
dt

Ad
  

2 2k k
aA bB P   Orde-2 tipe 2 

)( )(
)(

2 BAk
dt

Ad
  

  

        “Menurut peneliti metoda kinetika yang berdasar pada tingkatan (orde) reaksi adalah 

yang paling sesuai untuk menggambarkan kinetika dari proses pengolahan biologi pada 

kolam stabilisasi fakultatif”.  

        Hal tersebut dapat dijelaskan melalui proses perubahan konsentrasi bahan organik pada 

kolam fakultatif yang menggambarkan kinetika dari proses pengolahan biologi, secara umum 

dapat direpresentasikan pada persamaan berikut.   

.t
t

dC
k C

dt

 
  

 
                 (2.8) 

dengan :  

  
dt

dCt  : besarnya perubahan bahan organik per satuan waktu (mg/l. hari) 

k          : konstanta laju perombakan bahan organik 

tC         :  konsentrasi bahan organik pada waktu t (mg/l) 

        Kolam stabilisasi merupakan aplikasi model reaktor alir pencampuran sempurna yang 

mempunyai laju aliran yang sama antara masuk dan keluar yaitu Q mulai dari keadaan tak 

tunak sampai mencapai keadaan tunak dengan konsentrasi ke dalam kolam sebesar 0C  dan 

konsentrasi keluar C . Dengan persamaan mass balance dapat disederhanakan dalam bentuk: 

OutputInputAkumulasi                 (2.9) 

dan secara simbolik dapat direpresentasikan sebagai berikut :  
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 QCQC
dt

dC
V  0           (2.10) 

atau dapat ditulis sebagai : 

 CC
V

Q

dt

dC
 0

 
           (2.11) 

 

Dengan mengintegralkan persamaan (2.11) dengan batas  0 dan C dan 0 dan t  , maka :  

  


tC

dt
V

Q

CC

C

00 0

            (2.12)  

  









 eCeCeCC
t

t
V

Q
t

1000
0           (2.13)  

dengan  secara`teori 0t sama dengan waktu tinggal 
Q

V
 
dan  sama dengan 

0t
t

. 

        Waktu tinggal hidrolis adalah waktu perjalanan limbah cair di dalam kolam, atau 

lamanya proses pengolahan limbah cair tersebut. Semakin lama waktu tinggal, maka 

penyisihan yang terjadi akan semakin besar, sedangkan waktu tinggal pada kolam fakultatif 

sangat bervariasi dalam hari.  

        Air limbah yang masuk sebagai (inlet) dalam kolam dengan debit Q  dan konsentrasi 

bahan organik 0C , berada di dalam kolam selama waktu t dan selanjutnya meninggalkan 

kolam (outlet) dengan konsentrasi C . Kondisi aliran air limbah dengan konsentrasi bahan 

organik sebelum dan sesudah meninggalkan kolam dapat dilihat pada Gambar 13, sedangkan 

persamaan mass balance terjadi pada kolam direpresentasikan dengan persamaan (2.14). 

OutputreaksikarenaPenurunanInputAkumulasi  ]    [              (2.14) 

Q

O

Q
Aerator

0C C

O

 

Gambar  13.  Aliran air limbah masuk dan keluar kolam 
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Berdasarkan Gambar 13 dan  persamaan (2.2), maka dapat dihasilkan persamaan (2.15).  

 QCdtdCVdtQCdCV npertumbuha  )()( 0                (2.15) 

dengan :    V  : volume kolam (m
3
) 

      Q    : laju aliran air limbah (m
3
/det) 

      0C   :  konsentrasi bahan organik awal (mg/l) 

        Dari persamaan (2.8) didapat ( ) pertumbuhandC kCdt , maka dengan mensubtitusikan ke 

dalam persamaan (2.10) maka dihasilkan persamaan (2.16).  

0( )V dC QC dt VkCdt QCdt                   (2.16) 

Hasil bagi persamaan (2.16) dengan dt  dihasilkan persamaan (2.17).  

0

dC Q Q
C kC C

dt V V

     
       

     
              (2.17) 

Untuk aliran tetap atau pada keadaan steady, jika akumulasi 0








dt

dC
 dan 









Q

V
, maka 

persamaan (2.17) menjadi persamaan (2.18).  

 00
Q Q

C kC C
V V

   
    
   

 

 0 0

Q Q
C kC C

V V

   
    

   
 

  0

Q
C C kC

V
   

  0

V
C C kC

Q
    

   0

V
C C kC

Q
   

 
 0C C

k
C




 
                  (2.18)

  

Persamaan (2.18) dapat digambarkan dengan  CC 0  sebagai sumbu–y  C  sebagai 

sumbu – x, disajikan pada Gambar 14. berikut ini.  
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CC 0

C

Kemiringan  k 

 
Gambar 14. Grafik untuk menentukan nilai laju perombakan bahan organik 

2) Laju Reaksi Biokimia 

        Reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

enzim. Enzim dapat mengatur reaksi tertentu sehingga tidak terjadi penyimpangan pada hasil 

akhirnya. Kecepatan suatu reaksi kimia bergantung pada konsentrasi enzim yang berperan 

sebagai katalisator di dalam suatu reaksi. Dalam suatu reaksi, enzim berikatan dengan 

substrat membentuk enzim dan produk. Hubungan antara konsentrasi enzim dengan 

kecepatan reaksi jika konsentrasi substrat berlebihan dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Pengaruh enzim terhadap kecepatan reaksi  

(Sumber  : Simanjuntak dan Silalahi, 2003) 

        Pengukuran kinetika dari reaksi-reaksi katalis enzimatik merupakan teknik-teknik yang 

sangat penting untuk menerangkan mekanisme keenziman. Perkembangan parameter-

parameter kinetik yang sangat berguna pada penentuan mekanisme enzimatik.  
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        Studi kinetika enzim dimulai pada tahun 1902 ketika Adrian Brown melaporkan sebuah 

penelitian kecepatan hidrolisis sucrose yang katalisis oleh enzim ragi inverse (sekarang 

dikenal sebagai  fructofuranosidase) :  

 fruktosa  glukosa  OH  Sukrosa 2   

        Brown menerangkan bahwa bila konsentrasi sukrosa lebih tinggi dari pada enzim, 

kecepatan reaksi menjadi tidak tergantung pada konsentrasi sukrosa; jadi kecepatannya 

mengikuti orde nol terhadap sukrosa. Oleh sebab itu Brown mengusulkan bahwa 

keseluruhan reaksi disusun oleh dua reaksi dasar dimana mula-mula substrat membentuk 

sebuah kompleks dengan enzim yang kemudian  terurai menjadi produk dan enzim.  

EPES
k

k
SE k 



        2

1

1                (2.19) 

PESSE dan     , , masing-masing melambangkan enzim, substrat, kompleks enzim-substrat 

dan produk (untuk menyusun enzim yang merupakan perkalian sub-sub unit identik, E

menyatakan sisi aktif molekul enzim dan bukan molekul enzim). Berdasarkan model ini, bila 

konsentrasi substrat menjadi tinggi, sehingga cukup secara keseluruhan untuk mengubah 

enzim ke bentuk ES , maka tahap kedua dari reaksi menjadi mempunyai batas kecepatan dan 

seluruh tingkat reaksi menjadi sensitif terhadap peningkatan konsentrasi substrat yang lebih 

besar. Persamaan umum untuk kecepatan dari reaksi  ini adalah :  

)(2 ESk
dt

dP
v                  (2.20)  

        Kecepatan pembentukan )(ES  adalah perbedaan antara kecepatan reaksi dasar yang 

mengarahkan kepada penampakan dan hasil dalam ketidaknampakannya. 

)()())((
)(

211 ESkESkSEk
dt

ESd
              (2.21)  

Persamaan ini tidak bisa langsung diintegrasikan, tanpa penyederhaan asumsi. Ada dua 

kemungkinan yaitu :  
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a.  Asumsi Kesetimbangan  

Pada tahun 1913, Leonor Michaelis dan Maude Menten bekerja berdasarkan hasil kerja 

Victor Henry yang lebih dulu mengasumsikan bahwa ,21 kk  untuk itu tahap I dari 

reaksi menghasilkan kesetimbangan.  

  
)(

))((

1

1

ES

SE

k

k
KS                (2.22)  

SK  melambangkan konstanta disosiasi tahap I reaksi enzimatik. Dengan asumsi ini, 

persamaan (2.21) dapat diintegrasikan. Meskipun asumsi ini tidak sepenuhnya benar. Ikatan 

nonkovalen antara enzim-kompleks substrat )(ES  dikenal dengan Kompleks Michaelis.  

b.  Asumsi Keadaan Steady State  

Pada Gambar 16. mengilustrasikan kurva peningkatan variasi partisipasi-partisipasi 

dalam melangsungkan model reaksi di bawah kondisi umum bahwa substrat dalam keadaan 

berlebihan terhadap enzim. Dengan pengecualian tingkat awal reaksi yang disebut fase 

transient, dimana biasanya dalam mili detik dari pencampuran enzim dan substrat, (ES) 

menunjukan hasil yang lebih kurang konstan sampai substrat tersebut habis. Dengan 

demikian kecepatan sintesa )(ES  harus sama dengan kecepatan yang dibutuhkan selama 

reaksi berlangsung yaitu )(ES  tetap pada keadaan steady state.  

Untuk itu dapat diasumsikan dengan derajat akurasi yang berdasar bahwa )(ES  adalah 

konstan, sehingga :  

0
)(


dt

ESd
                 (2.23)  

        Asumsi steady state ini pertama kali diusulkan oleh G.E. Briggs dan James B.S. 

Haldane pada tahun 1925. Untuk penggunaannya, persamaan kinetika untuk seluruh reaksi 

harus dirancang dalam rangka untuk pengukuran kuantitatif. Jumlah )(ES  dan )(E  

umumnya tidak dapat ditentukan secara langsung tetapi konsentrasi total enzim TE)( , 

biasanya langsung dapat ditentukan.  

)()()( ESEE T                  (2.24)  
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(E)T = [E) + (ES)

(E)T

(S)

(S0)

(P)

d(ES)= 0

    dt

(ES)

(E)
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Gambar  16. Kurva komponen-komponen dari reaksi sederhana Michaelis Menten, dengan 

pengecualian fase transient dari reaksi dimana munncul sebelum arsiran kotak, 

slope-slope dari kurva (E) dan (ES) secara esensial nol selama (S) >> (E)T 

(diantara arsiran kotak tersebut).  
(Sumber  : Simanjuntak dan Silalahi, 2003) 

       Kecepatan reaksi enzimatis dapat diuraikan sebagai berikut. Dengan menggabungkan 

persamaan (2.22) masuk ke persamaan (2.23) dengan asumsi keadaan steady state, 

persamaan (2.23) dan dikondisikan konservasi, maka akan menghasilkan persamaan (2.25): 

))(())](()[( 211 ESkkSESEk T                           (2.25)  

Persamaan ini juga dapat ditulis sebagai :  

)()()()(( 1121 SEkSkkkES T                      (2.26)  

dengan membagi kedua sisi dengan 1k dan diperoleh untuk persamaan )(ES  adalah : 

)(

)()(
)(

SK

SE
ES

M

T


              (2.27) 

dengan 
K

kk
KM

21                                                            (2.28)  

MK dikenal dengan konstanta Michaelis. Kecepatan reaksi mula-mula dari persamaan (2.23) 

dapat diukur nilai kuantitif TE)(  dan )(S  secara eksperimental.  Pada t = 0, maka :  

 
)(

)()(
)( 2

2

0

0
SK

SEk
ESk

dt

dP
v

M

T

t 













             (2.29) 

 

        Menurut (Simanjuntak dan Silalahi, 2003), kecepatan awal yang secara operasional 

sebagai kecepatan yang diukur sebelum lebih dari -10% substrat diubah jadi produk. 
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Kecepatan ini digunakan untuk meminimalkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efek 

reaksi yang bolak balik, inhibisi enzim oleh produk dan inaktivasi progresif dari enzim.  

        Kecepatan maksimal reaksi maxv terjadi pada konsentrasi substrat yang tinggi ketika 

enzim telah tersaturasi atau dalam kondisi jenuh. Kondisi ini dapat diilustrasikan pada 

Gambar 17 sebagai proses pada penguapan air.  Jika keadaan udara di atas berada pada garis 

jenuh, maka udara tersebut dikatakan sebagai udara jenuh, yang berarti bahwa setiap 

penurunan suhu akan menyebabkan udara mengembun menjadi air, sedangkan pergeseran ke 

arah kanan garis jenuh, keadaan udara menjadi titik jenuh.  Seandainya titik A merupakan 

keadaan suatu campuran udara, agar terjadi pengembunan, maka suhu campuran tersebut 

harus diturunkan  hingga suhu B.  Udara pada  titik  A dikatakan mempunyai  titik embun B. 
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Gambar  17. Garis Jenuh 

        Oleh karena itu ketika secara keseluruhan enzim telah berubah jadi bentuk )(ES , maka 

kecepatan maksimal reaksi yaitu : 

TEkv )(2max                    (2.30)  

Dari persamaan (2.29) dan (2.30) maka diperoleh :  

  
)(

)(max
0

SK

Sv
v

M 
               (2.31)  

dengan  0v   : laju reaksi awal 

  S    : Substrat 
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 maxv :  laju reaksi maksimal 

 MK  :  konstanta Michaelis-Menten 

        Rumus ini adalah persamaan Michaelis-Menten yang merupakan persamaan dasar dari 

kinetika reaksi enzim (Simanjuntak dan Silalahi, 2003; Leonid et al, 2007). Hal ini 

menggambarkan hiperbola rectangular seperti yang pada Gambar 18. (meskipun kurva ini 

dirotasi 45
0 

dan ditranslasikan ke bentuk asli sebagai rujukan contoh hiperbola yang  terdapat 

pada aljabar dasar.  

  0                      KM                       2 KM                      3 KM                      4 KM                   5 KM

                                                          (S)

vmax/2

vmax

v0

0

 

Gambar  18.  Grafik  kecepatan dari (v0) dari suatu reaksi Michaelis Menten yang sederhana 

versus konsentrasi substrat (S). (Sumber : Simanjuntak dan Silalahi, 2003)
 

 

        Transformasi biokimia dalam proses pengolahan limbah cair seperti laju degradasi 

organik sering dinyatakan dengan persamaan orde satu (Purwanto, 2005):  

XR                (2.32)
 
 

dengan     R   : laju pertumbuhan mikroorganisme 

    : laju pertumbuhan spesifik 

X   :  konsentrasi mikroorganisme 

Konstanta laju transformasi biokimia  , diturunkan analog dengan penurunan pada 

persamaan Michaelis Menten dinyatakan sebagai persamaan Monod :  

SK

S

s 
 max                    (2.33) 
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dengan           : laju pertumbuhan spesifik 

max : konstanta laju maksimal 

X     :  konsentrasi mikroorganisme 

S     :  konsentrasi substrat 

SK     :  konstanta jenuh 

Hubungan antara pertumbuhan mikroorganisme dengan substrat dinyatakan sebagai : 

SK

XS
R

s 
 max                      (2.34) 

        Pada umumnya persamaan laju reaksi biokimia dinyatakan dalam laju substrat orde 

satu, sebagai contoh adalah kadar BOD suatu air limbah yang diolah dengan menggunakan 

bakteri adalah :  

kSr                             (2.35) 

dengan    :   r  laju transformasi biokimia, 

  
:    k konstanta laju transformasi 

  
:    S konsentrasi substrat, contoh BOD (mg/l) 

3) Laju Reaksi Biokimia pada Kolam Stabilisasi Fakultatif 

        Laju reaksi biokimia pada kolam fakultatif merupakan pengolahan air limbah dengan 

pengolahan biologi yang mengutamakan proses alami. Dengan demikian proses reareasi, laju 

fotosintesis, laju respirasi, laju mortalitas dan laju sedimentasi menjadi tumpuan pada reaksi 

biokimia pada kolam, sehingga menjadi dasar dalam penyederhaaan model.         

        Banyak  model yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu pada kolam stabilisasi 

seperti yang telah dilakukan oleh (Moreno-Grau et al., 1996) dengan menggunakan 

tumbuhan macrophyta dan tumbuhan microphyta untuk menjaga kondisi oksigen terlarut, 

yang direpresentasikan sebagai proses transformasi biokimia dalam kolam oleh (Kayombo et 

al, 2000) digunakan model satu-dimensi dengan formula :  

 
2

2 1

nC C C
D u rzx

t x zx

  
   

  
;        (2.36) 
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dan model harian oksigen terlarut pada kolam stabilisasi diformulasikan sebagai : 

   -20( , , , lg - ( )
20max in

DO DOTf T pH CO light A B QC k COD
t K DO

DO

 


 
 

 

max( ( )) lg eff effRA f T A B Q C  ;        (2.37) 

Oleh (Situma et al., 2002), permodelan biokimia pada aerated lagoon untuk limbah industri 

kertas dengan model input dan output diformulakan sebagai :  

( )
C Ci C

rc
t  


  


;          (2.38) 

Menurut (Beran and Kargi, 2005) permodelan dinamik pada kolam stabilisasi untuk 

menentukan konsentrasi suatu zat secara spasial dengan salah satu formulasinya untuk alga : 

 
( )

( )
i e

A A A A
A A A A A

C VS Q C C
G BM C PR C

f Z y

  
     

  
;     (2.39)   

dan (Shukla et al, 2008) dengan model matematika non linier yang disimulasikan pada efek 

polutan organik dan terjadinya eutrofikasi dengan 6 (enam) persamaan sistem persamaan 

diferensial non linier simultan dengan T (polutan organik), B (Bakteri), n (nutrisi), a (alga), S 

( detritus),  C (oksigen terlarut) sebagai berikut : 

 1
0

12 11

K TBdT
Q T

dt K K T
  


  

21 1
10

12 11

K TBdB
B Bo

dt K K T
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      (2.40)
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dan (Mwegoha et al, 2010 yang telah mendapatkan hak patent pada Int. J. Environ. Res., 

5(2): 307-320, Spring 2011 ISSN : 1735-686 dengan permodelan matematika untuk oksigen 

terlarut pada kolam ikan, penyelesaian model menggunakan Ordinary Differential Equation 

dengan Program Stella yang diformulasikan : 

 

( 20)

max 20

2

2 max

min

( , , ) lg

0,641 0,0256 ( )
0,447

( ) ( exp( 2,3 | |)) lg

T

DO

s

opt

sat

opt

ix

DO DO
x f T substrat L A B K COD

t K DO
W

x
T T

O O R A B
depth T T

R number of fish

    
   

  




   




     (2.41) 

        Peneliti lain seperti (Nuranto S, 2000) melakukan evaluasi terhadap laju perombakan 

bahan organik pada IPAL Sewon dengan formula :  

.
dSt k Stdt

 
  
 

;                      (2.42) 

(Rositayanti dan Suprihatno, 2004), meneliti pengaruh debit influen terhadap karakteristik 

hidrodinamika kolam fakultatif  Bojongasong : tanpa pengaruh angin, yang diformulasikan 

dengan persamaan kontinuitas : 

( ) ( )UH VH Q

t x y A

  
  

  
          (2.43) 

dan persamaan momentum :  

 
1 2 2) 2 2 2

2 2 2

U U U rU U U
U V gH U V A

Ht x y x H x y

       
       
       

 dan 

  
1 2 2) 2 2 2

2 2 2

V V V rV V V
U V gH U V A

Ht x y y H x y

       
       
       

 ;              (2.44) 

(Harsono, 2006) mengembangkan model transformator data penyinaran matahari menjadi 

informasi ramalan fluktuasi 24 jam DO air di Waduk Cirata Jawa Barat : 

 

P = beban dari luar sistem +aerasi+(DO fotosintesa - DO respirasi) 
DO

          - DO Konsusmsi dekomposisi DCOD - DO konsumsi oksidasi (NH NO )
3 2

          - DO konsumsi oksidasi (NO NO )- DO konsumsi sedime
2 3



 n.
   (2.45)    

        Berangkat dari penelitian terdahulu, maka variabel-variabel penting oleh peneliti yang 

paling berpengaruh dalam proses pengolahan air limbah pada kolam fakultatif adalah 
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biomass bakteri; bahan organik yang direpresentasikan oleh Biochemical Oxygen Demand 

(BOD); alga, zooplankton; detritus mass; nutrient termasuk amoniak nitrogen dan organik 

nitrogen serta fosfor (terlarut dan total); Dissolved Oxygen (DO); total coliform dan fecal 

coliform dengan mengabaikan proses nitrifikasi pada kesetimbangan nitrat dan nitrit.   

        Pada model didefinisikan sebagai laju pertumbuhan pada setiap spesies sebagai jumlah 

aljabar dari laju individu yang mengandung proses: laju pertumbuhan, laju respirasi, laju 

mortalitas dan laju sedimentasi.  

 Sdrxnx rrrrr                       (2.46)  

dengan nxr : laju rata-rata pertumbuhan bersih (mg/l. hari);  

           xr : laju rata-rata pertumbuhan sel (mg/l. hari);  

          rr : laju rata-rata respirasi  (mg/l. hari);  

          dr :  laju rata-rata mortalitas (mg/l.hari);  

          Sr : laju rata-rata sedimentasi (mg/l. hari).  

        Persamaan yang digunakan untuk menghitung laju rata-rata pertumbuhan bakteri, alga, 

dan zooplankton mengikuti formulasi (Moreno-Grau et al., 1996) dan oleh peneliti 

dikembangkan dengan memasukkan fungsi temperatur ( )f T  dan fungsi pH )( pHf , karena 

kedua fungsi ini merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan mikrorganisme pada proses 

aerob, (Kayombo et al., 2000; Nuranto S, 2000; Beran and Kargi, 2005; Mwegoha et al, 

2010), sehingga model mengikuti formulasi sebagai berikut.  














XSSS

x

X
X

SK

S

SK

S

SK

S
LfpHfTfr


 1...)()()(

"

"

'

'

max
"'

         (2.47)  

dengan max : laju pertumbuhan maksimum dari sel x  (hari
-1

);  

)(Tf : koreksi laju pertumbuhan oleh temperatur dari sel x (non-dimensional); 

      
  

)( pHf : fungsi koreksi dari laju pertumbuhan oleh pH dari sel x (non-dimensional); 
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)(Lf :  koreksi laju pertumbuhan oleh intensitas cahaya dari sel x (non-dimensional);  

          ,...,, "' SSS adalah konsentrasi dari substrat 1,2,3,… dan seterusnya (mg/l);  

   
,...,, "' SSS KKK adalah konstanta Michaelis-Menten untuk substrat 1,2,3, .. dst. (mg/l);  

               X : konsentrasi dari sel tipe x  (mg/l); dan x : populasi maksimal dari sel x  (mg/l).  

        Dalam permodelan ini persamaan monod diaplikasikan dengan koreksi waktu yang 

direpresentasikan sebagai pertumbuhan maksimum (Hirsch and Smale, 1983; Jacobsen, 

1983; Moreno-Grau et al., 1996).  Laju rata-rata pertumbuhan dengan bantuan dan dukungan 

bakteri dihitung berdasarkan laju asimilasi bahan organik, yang dikoreksi selama masa 

produksi protoplasma bahan organik.  

OMBxBxBx rYr 
  

              (2.48)
 
 

dengan :Bxr laju rata-rata pertumbuhan yang dibantu dan didukung bakteri (mg/l hari
-1

);   

           :BxY organik matter /produksi konversi protoplasma (non-dimensional); dan  

:OMBxr laju rata-rata asimilasi dari bahan organik oleh bantuan dan dukungan bakteri 

(mg/l hari
-1

). 

 

        Persamaan berikut merupakan representasi dari proses respirasi dan mortalitas 

diilustrasikan sebagai first-order kinetics (persamaan orde-1) yang penurunan persamaan 

kinetika seperti padengan sebagai berikut :  

XKr rxr                     (2.49)  

XKr dxd                     (2.50)  

dengan :rxK  konstanta kinetika untuk respirasi dari sel x (hari
-1

);  

            :dxK konstanta kinetika untuk mortalitas dari sel x (hari
-1

). 

        Laju sedimentasi diaplikasikan untuk persamaan mass balance dengan bantuan bakteri 

dan algae yang direpresentasikan oleh first-order kinetics untuk konsentrasi yang 

dimasukkan pada tipe sel, dan laju sedimentasi khusus dari sel tipe x  dihitung sebagai relasi 
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antara laju sedimentasi (m/hari) dan kedalaman kolam (m) (Bowie et al., 1985; Jorgensen, 

1994; Moreno-Grau et al., 1996) sebagai berikut :  

XSr xs                      (2.51)  

dengan :xS  laju sedimentasi khusus sel x (hari
-1

). 

        Ketergantungan temperatur dari laju reaksi khusus diperlukan yang  berguna untuk 

menentukan konstanta dari sistem temperatur lainnya. Sebagai contoh laju reaksi khusus 

yang ditentukan untuk  reaksi BOD pada suhu 20
0
C yang digunakan untuk sistem temperatur 

pada suhu 20
0
C. Ketergantungan temperatur dari konstanta laju diberikan oleh persamaan 

van‟t Hoff-Arrhennius :  

  
2

)(ln

RT

E

dT

kd
                (2.52) 

dengan :T  temperature 
0
K 

    :R
  
konstanta gas ideal, 8.314 J/mol/

0
K (1.987 cal/

0
K) 

:E
 
konstanta karakteristik dari reaksi disebut energi aktivasi.  

Persamaan (2.42) diintegralkan dengan batas 21 dan   TT :  

    dT
RT

E
kd

2
)(ln  

  
21

12

1

2 )(
ln

TRT

TTE

k

k 
               (2.53) 

Dengan 1k dan E diketahui, maka 2k  dapat dihitung. Energi aktivasi E  dapat dihitung 

dengan menentukan k pada dua temperatur yang  berbeda  persamaan (2.53).  

        Oleh karena pada operasional dan proses pengolahan limbah yang dibuang sesuai 

dengan suhu ambien, kuantitas 21/ TRTE  dapat diasumsikan konstan untuk semua tujuan 

praktis. Jika nilai kuantitas dinyatakan C, maka persamaan dapat ditulis :  )(ln 12

1

2 TTC
k

k
  

  )(

1

2 12 TTC
e

k

k 
  

Ce diganti sebagai koefisien temperatur  maka :  
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  )(

1

2 12 TT

k

k 
  

k  dari dua temperatur yang berbeda persamaan. 

        Semua parameter dengan temperatur kinetika bergantung pada persamaan Arrhennius, 

sebagai fungsi koreksi temperatur untuk pertumbuhan. Dari k pada dua temperatur yang 

berbeda, maka persamaan dapat ditulis sebagai berikut. 

   
)(

12
12 TT

kk


                         (2.54) 

Dengan mengganti 2012 dan    KkKk  maka persamaan (2.54) menjadi :    

 )20(

20

 TKK 
 

             (2.55)  

dengan K : konstanta kinetik pada temperature T (hari
-1

);  

         :20K konstanta kinetik pada temperature 20
0
C T (hari

-1
).  

dan untuk )( pHf  sebagai fungsi koreksi dari laju rata-rata pertumbuhan oleh pH 

menggunakan perasamaan :  

 

















yK

K
pHf

pH

pH
)(                   (2.56)  

110 
pHoptpH

y                  (2.57)  

dengan pHK : konstanta kinetika pada pH (non dimensional).  

        Untuk konsentrasi bahan organik terlarut dan tersuspensi dalam air bergantung pada 

masukan dan keluaran dari bahan organik pada inlet dan outlet yang dipengaruhi oleh 

kematian bakteri, alga dan zooplankton dalam kolam, sedimentasi dan re-suspensi pada 

sedimen, dan mineralisasi dari bahan organik untuk metabolisme dengan hadirnya spesies 

bakteri heterotropik dalam kolam.  

        Masuknya bahan organik ke dalam kolam yang berupa influen dievaluasi melalui 

eksperimen Chemical Oxygen Demand (COD) atau Biochemical Oxygen Demand (BOD). 

Nilai eksperimen dikoreksi dengan indikasi  mengikuti (Frietz et al., 1979; Moreno-Grau et 

al., 1996) yaitu dengan menganggap koreksi tidak dapat menurunkan BOD. Fraksi influen 
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dari total BOD yang masuk kedalam penyimpanan dan sementara sedimentasi bertambah 

karena aliran berhenti pada kolam tanpa adanya oksidasi, maka BOD yang dilepas dari 

penyimpanan sementara sebagai fungsi temperatur. Oleh karenanya BOD terlarut bergantung 

pada temperatur. Pertumbuhan alga dan zooplankton merupakan komponen yang relevan 

terhadap model biokimia. Evolusi dari kehidupan organisme ini sangat baik sekali untuk 

pelepasan nutrient  di dalam kolam.  

        Proses fotosintesis dari alga sebagai sumber Dissolved Oxygen (DO) pada kolam 

dibutuhkan untuk menurunkan bahan organik secara aerobik. Aktivitas fotosintesis ini 

menyebabkan siklus variasi DO sepanjang hari dan tahun yang berdampak sangat besar 

terhadap perubahan pH dalam kolam, yang mempunyai efek khusus terhadap pemecahan zat 

kimia dan racun. Kehadiran alga akan berpengaruh pada pengendapan limbah padat yang 

menjadi hasil akhir effluen dan dapat menyebabkan resiko terjadinya eutrofikasi dari sumber 

air alami. Fungsi koreksi intensitas cahaya untuk laju alga direpresentasikan sebagai :  











ss I

I

I

I
Lf 1exp)(                    (2.58) 

dengan 
265,00,1( Lz CII                             (2.59)  

:LC  faktor koreksi intensitas cahaya yang bergantung pada ketebalan dari tumbuhan 

diberikan nilai   ;10  LC   

 :  I intensitas cahaya pada permukaan kolam (kJ/m
2  

hari
-1

) ; 

: sI
 
intensitas jenuh dari cahaya matahari (kJ/m

2 
hari

-1
) ; dan 

: zI intensitas sinar matahari (kJ/m
2   

hari
-1

) . 

        Zooplankton dimasukkan dalam model kualitas air, karena berdampak pada alga dan 

nutrien. Dalam model dinamik alga dan zooplankton berada daerah tertutup yaitu di kolam, 

maka tidak ada migrasi dan merupakan hubungan predator–prey atau lebih dikenal dalam 

model persamaan Lotka Volterra. Perbedaan antara keduanya adalah kalau alga bebas 
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bergerak dan berpindah di kolom air, sehingga tidak efektif untuk dimasukkan dalam model 

untuk faktor sidementasi. Untuk prey, jika jumlah populasinya tidak lagi didukung oleh 

sarana, sumber daya, dan lingkungan yang ada maka jumlah populasinya mendekati 

kapasitas daya tampung (carrying capacity).  

        Pada kematian bakteri, alga, bahan organik dan detritus tumbuhan yang mengendap di 

kolam akan dikembalikan sebagai nutrien oleh proses bentik. Mass balance untuk massa 

detritus dapat diekspresikan oleh (Fritz et al., 1979) sebagai jumlahan aljabar yang 

direpresentasikan sebagai pengendapan dari bakteri dan alga yang mati serta regenerasi yang 

diekspresikan sebagai: 

d

DU r310gRe                    (2.60) 

dengan : gRe  regenerasi bentik (mg/l hari
-1

);  

              :rU
 
koefisien regenerasi bentik ( hari

-1
);  

               :D  detritus mass (mg/m
2
);  

               :d
 
kedalaman (m). 

        Mass balance untuk nutrien yang dipersiapkan dengan dianggap mengikuti proses : 

mineralisasi, konsumsi selama pertumbuhan, pengendapan, dan regenerasi dari sedimen. 

Untuk inorganik fosfor, merupakan terminologi penambahan pengendapan yang 

direpresentasikan sebagai pengendapan garam yang tidak dapat dilarutkan.  

        Besarnya nilai Dissolved oxygen (DO) dalam metode pengolahan air limbah secara 

alami berperan sebagai ukuran dasar dan pada kondisi anaerob, proses bertanggung jawab 

untuk menurunkan hasil bahan organik pada saat laju rata-rata rendah, maka konsentrasi 

polutan dalam effluen naik. Konsentrasi DO dalam kolam ditentukan oleh 4 (empat) peranan 

dalam mekanisme yaitu :  

- Konsumsi oksigen oleh metabolisme aerobik dari bakteri yang mati. 

- Generasi dan konsumsi oksigen oleh fotosintesis algae dan proses respirasi. 
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- Konsumsi oksigen oleh metabolisme zooplankton 

- Reaerasi antar permukaan udara – air.  

- 
d

CCK sL )(
aRe


                  (2.61) 

dengan aRe : reaeasi antar permukaan udara – air (mg/l hari
-1

);  

                
:LK koefisien transfer interface (m/hari) (Banks and Herrera, 1977; Moreno-Gau et 

al., 1996);  

             :sC konsentrasi saturasi DO (mg/l);  

              :C  konsentrasi DO (mg/l); dan d : kedalaman (m).  

    
)20(25.0 )029,0088,0384,0(  T

KL L
WWWK            (2.62) 

dengan :W  kecepatan angin di atas permukaan 10 m (km  hari
-1

);  

        Konsentrasi DO dalam air pada keadaan jenuh sebagai fungsi dari temperatur 

dinyatakan Baca and Arnett (1976), Baca and Warner; Rau (1980) dengan persamaan 

sebagai berikut :  

3523 10.7774,799110,741022,0632,14 TTTDOS

                 (2.63) 

       Total dan faecal coliform adalah indikator sederhana dari bakteri patogen pada air. 

Model untuk memprediksi coliform dalam kolam sebagai fungsi dari konsentrasi influen dan 

waktu tinggal sebelum sistem eksisting (Sarikaya and Saatci, 1987; Moreno-Gau et al., 

1996), menggunakan persamaan kinetika orde-1 yang direpresentasikan sebagai hilangnya 

coliform persamaan sebagai : 

TCKr TCdTCd                 (2.64) 

FCKr FCdFCd                  (2.65) 

dengan :TCdK  laju khusus hilangnya total coliform (hari
-1

); 

:FCdK  laju khusus hilangnya faecal coliform (hari
-1

); 

:TC  konsentrasi dari total coliform (mg/l);
  

:CF  konsentrasi dari faecal coliform (mg/l).  
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        Untuk menggambarkan distribusi polutan pada kolam sepanjang dan pada kedalaman 

kolam direpresentasikan dalam model difusi dua-dimensi dengan menganggap aliran dispersi 

dan difusi untuk arah horizontal dan vertikal. Proses transformasi biokimia yang merupakan 

proses konservasi massa dalam kolam ditulis sebagai persamaan :  

13

1

x y c

c

C C C C C
D u D v r

t x x x y y y

 



        
      

         
                              (2.66) 

dengan :C  konsentrasi polutan (mg/l);   

              :t waktu (hari);           :x panjang (m); 

           :cr  laju rata-rata setiap proses perubahan fisik-kimia atau biokimia pada konsentrasi 

polutan yang berlangsung (mg/l hari
-1

);  

            n : banyaknya proses polutan yang masuk 1,2,...13)i  ;  

          :xD koefisien dispersi longitudinal (m
2
/hr) (Fisher et al., 1979); 6

5

....314,3 dunKDx



 . 

yD :  koefisien difusivitas arah vertikal (m
2
/ hari)   

u  :   rata-rata kecepatan arus (m/ hari)  

yx dan   :   panjang sumbu x dan y (m)     

        Dari persamaan (2.66) tersebut diaplikasikan pada setiap variabel yang membentuk 

model biokimia. Bagian bawah kolam adalah sedimen dianggap tidak aktif dan oleh 

karenanya tidak dimasukkan dalam model. Adveksi dan dispersi longitudinal diabaikan pada 

kolom sedimen, maka persamaan dasar model difusi menjadi :  

2 2 13

2 2
1

x y c

c

C C C C
D D u r

t x y x 

   
   

   
                             (2.67)

 

 

        Alga dan bakteri tidak sebagai subyek difusi, kecepatan pengendapan sebagai 

penurunan transport parameter untuk biomass. Sistem persamaan diferensial parsial tidak 

mungkin diselesaikan secara analitik, maka digunakan metode beda hingga (finite element) 

dengan metode Alternating Direction Implicit (ADI). Secara umum dasar metode beda 
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hingga (finite element) adalah untuk mendapatkan nilai dari variabel sebagai fungsi ruang 

pada step waktu tt   dimana distribusi ruang pada step waktu ke t diketahui. Nilai awal 

adalah pada step waktu nol.  

H.2. Penyelesaian Model 

        Dalam model matematika untuk mengetahui unjuk kerja dari model harus 

dihitung/dicari persamaan-persamaan pembentuk model tersebut dengan penyelesaian yang 

dicari bisa berupa penyelesaian analitik maupun numerik (Luknanto D, 2003).  

        Menurut Rinardi Munir (2010), bahwa perbedaan utama antara metode numerik dengan 

metode analitik terletak pada dua hal. Pertama solusi dengan menggunakan metode numerik 

selalu terbentuk angka. Dibandingkan dengan dengan metode analitik yang biasanya 

menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik yang selanjutnya fungsi matematik 

tersebut dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka.  Kedua dengan 

metode numerik, hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, 

sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran (approximation) atau solusi 

pendekatan. Solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih 

antara keduanya, selisih inilah yang disebut dengan galat (error). Dalam perkembangan di 

bidang metode numerik ini, komputer sangat berperan mengingat perhitungan numerik 

adalah berupa operasi aritmatika umumnya sangat banyak dan berulang. Dalam hal ini, 

komputer berperan mempercepat proses perhitungannya tanpa membuat kesalahan, salah 

satu alat bantu program aplikasi software menggunakan “Matlab” (Rinardi Munir, 2010).  

        Model berupa persamaan diferensial dengan sistem persamaan non linier yang 

merupakan model dinamik dengan menempatkan waktu sebagai variabel bebas, sehingga 

model jenis ini menggambarkan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu. Untuk 

memperoleh hasil perhitungan dilakukan secara berulang-ulang (iterasi) sampai tercapai nilai 

kesalahan (error) yang minimal dengan membandingkan antara data hitung dengan data 

observasi. Penyelesaian model dengan metode Runge-Kutta- Fehlberg (RKF45) yang 
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tergolong dalam keluarga metode Runge-Kutta order-4, namun memiliki ketelitian yang 

sampai order-5 yang perhitungannya dengan bantuan programM-File dan untuk meminimasi 

kesalahan (error) dengan mengoptimasi parameter-parameter menggunakan program 

“fmincon” pada Matlab (R2008a).   

        Berdasarkan banyaknya variabel bebas, persamaan diferensial digolongkan menjadi dua 

yaitu Persamaan Diferensial Biasa (PDB) atau Ordinary Differential Equation (PDE) dan 

Persamaan Diferensial Parsial (PDP) atau Partial Differential Equation (PDE), dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

1.  Persamaan Diferensial Biasa (PDB) atau Ordinary Differential Equation (ODE) 

        Yaitu persamaan diferensial dengan variabel bebas tunggal (satu).          

        Dalam praktek di bidang sains dan rekayasa (engineering) seringkali melibatkan 

penyelesaian sistem (atau sekumpulan) persamaan diferensial biasa secara simultan. Bentuk 

umum sistem persamaan sejumlah n dapat dinyatakan sebagai :  

' 1
1 1 1 2 1 0 10( , , ,..., )              , ( )n

dy
y f x y y y y x y

dx
  

' 2
2 2 1 2 2 0 20( , , ,..., )              , ( )n

dy
y f x y y y y x y

dx
  

                                         (2.68)  

 

 '

1 2 0 0( , , ,..., )              , ( )n
n n n n n

dy
y f x y y y y x y

dx
    

 

dengan nilai awal   0 1 0 10 2 0 20 0 0;   ( ) ,  ( ) ,..., ( )n nx x y x y y x y y x y           

Sistem persamaan  diferensial tersebut dapat ditulis dalam notasi vektor sebagai berikut: 

        '

0 0
( , )  , ( )y f x y y x y  

'
1 1 101

'
2 2 20' 2

0

'
0

,    ,    ,    

n n nn

y f yy

y f yy

y f yy

      
      
         
      
      
       

  
y y f y

                                                  (2.69)

 

        Persamaan (2.68) dapat diselesaikan dengan metode Runge-Kutta (RK) yang 

merupakan metode yang paling banyak diterapkan untuk integrasi numerik persamaan 
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diferensial biasa dengan initial value problem, karena menghasilkan pendekatan yang cukup 

baik.  Penyelesaian yang digunakan adalah metode Runge-Kutta orde tinggi  yaitu metode 

Runge-Kutta-Fehlberg (RKF45) yang tergolong dalam keluarga metode Runge-Kutta order-

4, namun ketelitian yang tinggi ini dimungkinkan karena metode RKF-45 memiliki 6 (enam) 

buah „konstanta perhitungan antara‟ yang berperan untuk meng-update solusi sampai order-5 

(Setijo Bismo, 2012).  Formulasi ringkas dari metode ini adalah :  

1 ( , )    i iK hf x y
         (2.70)

 

2 1

1 1
( , )    

4 4
i iK hf x h y K  

       (2.71)
 

3 1 2

3 3 9
( , )    

8 32 32
i iK hf x h y K K   

      (2.72)
 

4 1 2 3

12 1932 7200 7296
( , )    

13 2197 2197 2197
i iK hf x h y K K K    

    (2.73)
 

5 1 2 3 4

439 3680 845
( , 8 )    

216 513 4104
i iK hf x h y K K K K     

    (2.74)
 

6 1 2 3 4 5

1 8 3544 1859 11
( , 2 )    

2 27 2565 4104 40
i iK hf x h y K K K K K      

  (2.75) 

Formula „update‟ order-4 :  

1 1 3 4 5

25 1408 2197 1
)    

216 2565 4104 5
i iy y K K K K     

     (2.76) 

 Formula order-5 : 

^

1 3 4 5 61

16 6656 28561 9 2
)    

135 12825 56437 50 55
ii

y y K K K K K

     

   (2.77) 

 Galat „pembabatan‟ order-4 : 

^

1 1 3 4 5 61

1 128 2197 1 2
)    

360 4275 75240 50 55
ii

y y K K K K K
     

   (2.78) 

Untuk :  00,1,2,..., 1 dan  (0)     i N y y  
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2. Persamaan Diferensial Parsial (PDP) atau Partial Differential  Equation (PDE).  

        Yaitu persamaan diferensial dengan jumlah  variabel bebas lebih dari satu.  

        Pada umumnya permasalahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

direpresentasikan dalam bentuk persamaan parsial. Persamaan tersebut merupakan laju 

perubahan terhadap dua atau lebih variabel bebas yang biasanya adalah waktu dan jarak 

(ruang). Bentuk umum persamaan diferensial orde 2 (dua) dan dua dimensi adalah :  

2 2 2

2 2
0

C C C C C
b c d e fC g

x y x y x y

    
      

           

(2.79) 

dengan , , , ,  dan a b c d e g  merupakan fungsi dari variabel  dan x y
 
serta variabel bebasnya C. 

Persamaan diferensial dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu :  

1) Persamaan Ellips jika  : 2 4 0 b ac  

2) Persamaan Parabola jika : 2 4 0 b ac  

3) Persamaan Hiperbola jika  : 2 4 0 b ac  

        Persamaan parabola biasanya merupakan persamaan yang tergantung pada waktu (tidak 

permanen). Penyelesaian persamaan tersebut memerlukan kondisi awal dan batas. Persamaan 

ellips biasanya berhubungan dengan masalah keseimbangan atau kondisi permanen (tidak 

tergantung waktu dan penyelesaiannya memerlukan kondisi batas di sekeliling daerah 

tinjauan. Persamaan hiperbola biasanya berhubungan dengan getaran, atau permasalahan 

terjadi ketidak-kontinuan dalam kecepatan, tekanan dan rapat massa. Penyelesaian dari 

persamaan hiperbola mirip dengan penyelesaian persamaan parabola, yang menghitung nilai 

C untuk  dan x t  yang diberikan.  

        Penyelesaian persamaan diferensial parsial dengan kondisi awal dan batas dapat 

diselesaikan dengan metode beda hingga. Untuk itu dibuat jaringan titik hitungan pada 

daerah tinjauan. Sebagai contoh penyelesaian persamaan ellips pada daerah S yang dibatasi 

oleh kurve V seperti pada Gambar 19. Daerah tinjauan S dibagi menjadi sejumlah pias (titik 

hitungan P) dengan jarak antara pias adalah  dan . x y
 
Kondisi dimana variabel tidak bebas 
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(C) harus memenuhi di sekeliling kurve V disebut dengan kondisi batas. Penyelesaian 

persamaan diferensial merupakan perkiraan dari nilai C pada titik-titik hitungan 

11 12, ,..., ,...ijP P P  Perkiraan dilakukan dengan mengganti turunan dari persamaan diferensial 

dengan menggunakan perkiraan beda hingga. 

 0 

S

 Pi,j 

 P1,1 
 P2,1 

 P1,2 

 P1,3 

 V 

 

Gambar 19. Penyelesaian persamaan diferensial parsial 

3. Perkiraan Diferensial dengan Beda Hingga 

        Gambar 19. adalah jaringan titik hitungan pada bidang  - x y  yang dapat dibagi menjadi 

sejumlah pias segi empat dengan sisi  dan x y  . Panjang pias dalam arah x adalah x dan 

dalam arah y adalah y . Dengan menggunakan jaringan titik hitungan pada Gambar 20, 

semua diferensial ditulis pada titik hitungan ( , )i j . Bentuk turunan pertama dan kedua 

didekati oleh :  

1, ,i j i jC CC

x x

 


          
(2.80a) 

, 1,i j i jC CC

x x




          
(2.81a) 

1,

2

i j i jC CC

x x

 


          
(2.82a) 

2
1, , 1,

2 2

2i j i j i jC C CC

x x

  


         
(2.83a) 
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 x 
 i  i-1 

 i+1 

 j 

 j-1 

 j+1 

 
x 

 
y 

 
Gambar 20. Jaringan titik hitungan dalam bidang x y  

        Dalam bentuk beda hingga di atas superkrip  dan 1n n menunjukkan nilai C pada 

waktu  dan 1n n . Penulisan n sebagai superkrip, yang menunjukkan waktu, untuk 

membedakan dengan subkrip untuk ( , ) dan i j k yang menunjukkan notasi ruang. 

5. Penyelesaian Persamaan Parabola 

        Penyelesaian persamaan tipe parabola degan menggunakan metode beda hingga dapat 

dibedakan menjadi dua metode (skema) yaitu skema eksplisit dan skema implisit. Pada 

skema eksplisit, variabel (temperatur) pada suatu titik dihitung secara langsung dari variabel 

di beberapa titik di sekitarnya pada waktu sebelumnya, yang sudah diketahui nilainya. 

Dengan metode ini, penurunan persamaan diferensial parsial ke dalam bentuk beda hingga 

adalah mudah. Namun kendala utamanya adalah kemungkinan terjadinya ketidakstabilan 

hitungan, apabila digunakan langkah waktu yang besar. Dalam skema implisit, untuk 

menghitung variabel di suatu titik perlu dibuat suatu sistem persamaan yang mengandung 

variabel di titik tersebut dan titik di sekitarnya pada waktu yang sama.  

        Salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah ini 

adalah metode Crank-Nicholson, yang merupakan pengembangan dari skema eksplisit dan 

implisit. Penjelasan secara rinci dari ketiga skema ini diberikan berikut ini. 
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1) Skema Eksplisit 

        Metode beda hingga skema eksplisit banyak digunakan dalam penyelesaian persamaan 

parsial Skema ini sangat sederhana dan mudah untuk memahaminya. Penggunaan skema 

tersebut untuk menurunkan persamaan diferensial parsial menjadi persamaan beda hingga. 

Namun skema ini mempunyai kelemahan, yaitu langkah waktu t dibatasi berdasarkan 

bilangan Courant yaitu dimana nilai dari ( ) /    1.rC U t x    Apabila nilai   1rC  maka 

hitungan menjadi tidak stabil. Penggunaan langkah waktu t  yang kecil tersebut 

menyebabkan prosedur dan waktu hitungan menjadi sangat panjang dan lama.  

a) Bentuk skema eksplisit 

        Pada skema eksplisit, variabel pada waktu 1n  dihitung berdasarkan variabel pada 

waktu n  yang sudah diketahui (Gambar 21.). Dengan menggunakan skema seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 22, fungsi variabel (temperatur) ( , )T x t  dan turunannya dalam 

ruang dan waktu didekati oleh bentuk berikut :  

 n 

 n-1 

 n+1 

Penyelesaian diketahui 

sampai waktu n

 i 
 i+1  i-1 

 
Gambar 21. Skema eksplisit 
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Gambar 22. Langkah-langkah hitungan dengan skema eksplisit. 

b) Stabilitas skema eksplisit  

        Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 23.  dalam skema eksplisit, n

iT  tergantung pada 

3 (tiga) titik sebelumnya yaitu: eksplisit 1 1 1

1 1,  dan n n n

i i iT T T  

  . Ketiga titik ini juga hanya 

bergantung pada 5 (lima) titik pada waktu sebelumnya. Bidang ketergantungan dari 

penyelesaian numerik (bidang A) lebih kecil dari pada bidang ketergantungan penyelesaian 

analitik (A+B). Misalnya penyelesaian analisis dari iT  tergantung diantaranya pada titik 

1

2 3 dan ,n n

i iT T 

  sedang pada hitungan numerik tidak bergantung pada titik-titik tersebut. 

Keadaan ini dapat menyebabkan ketidak stabilan dari skema tersebut, yang berupa terjadinya 

amplifikasi hasil hitungan dari kondisi awal.  

 t 

 n 

 n-1 

 n-2 

 i+2  i-2 
 i  i-1  i+1 

 A 

 B 

n

iT 2

n

iT

1

3





n

iT

 
Gambar 23. Stabilitas Numerik 
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2) Skema Implisit 

Gambar 24.  menunjukkan jaringan titik hitungan dari skema implisit.  

 n 

 n-1 

 n+1 

Penyelesaian diketahui 

sampai waktu n

 

Gambar 24. Skema Implisit 

3) Skema Crank-Nicholson 

      Gambar 25  merupakan salah satu pengembangan dari skema eksplisit dan implisit, yaitu 

skema Crank-Nicholson.  

 n 

 n-1 

 n+1 

Penyelesaian diketahui 

sampai waktu n

 i 
 i+1  i-1 

 
 Gambar 25. Skema Crank-Nicholson 

        Bentuk persamaan (2.80a), (2.81a), (2.82a), (2.83a) disebut dengan diferensial maju, 

mundur dan terpusat. Diferensial terhadap y juga dapat ditulis dalam bentuk berikut :  

, 1 ,i j i jC CC

y y

 


          

(2.80b) 

, , 1i j i jC CC

y y




          

(2.81b) 
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, 1 , 1

2

i j i jC CC

y y

 


          

(2.82b) 

2
, 1 , , 1

2 2

2i j i j i jC C CC

y y

  


         

(2.83b) 

 

        Bentuk diferensial melintang dapat didekati dengan :         

2
1, 1 1, 1 1, 1 1, 12

4

i j i j i j i jC C C CC

x y x y

         


         

(2.84) 

        Untuk persamaan yang mengandung variable  dan x t , perkiraan beda hingga diakukan 

dengan membuat jaringan titik hitungan pada bidang x t  (Gambar 26.), yang dibagi dalam 

sejumlah pias dengan interval ruang dan waktu adalah  dan .x t  Bentuk turunan pertama 

dan kedua terhadap waktu dan ruang adalah :  

1n n

i iC CC

t t

 


          
(2.85) 

2

1 1

2 2

2n n

i i iC C CC

x x

  


         
(2.86) 

 i  i-1 
 i+1 

 
x  

x 

 t 
 n+1 

 n 

 n-1 

 
t 

 
t 

 

Gambar 26. Jaringan titik hitungan dalam bidang x t  

        Dalam bentuk beda hingga di atas superkrip  dan 1n n menunjukkan nilai C pada 

waktu  dan 1n n . Penulisan n sebagai superkrip, yang menunjukkan waktu, untuk 

membedakan dengan subkrip untuk ( , ) dan i j k yang menunjukkan notasi ruang dan untuk 
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menyelesaikannya digunakan metode Crank Nichlson, dengan penyelesaiannya dipecah 

menjadi dua step yaitu :   

-  Step pertama dicari ke arah y tertentu. 

 

1/2 1/2 1/2 1/2

, , 1, , 1, , 1 , , 1

2 2

2 2

/ 2

n n n n n n nn

i j i j i j i j i j i j i j i jC C C C C C C C
D

t x y

   

   

 
     

 
    
 

                   (2.87) 

- Step kedua dicari ke arah x  tertentu 

1 1/2 1/2 1/2 1 1 11/2

, , 1, , 1, , 1 , , 1

2 2

2 2

/ 2

n n n n n n nn

i j i j i j i j i j i j i j i jC C C C C C C C
D

t x y

      

   

 
     

 
    
 

                   (2.88) 

Kedua persamaan (2.88) dan (2.89) dapat ditulis dalam bentuk tridiagonal, dengan :  

  
2 2

          
2 2

D t D t

x y
 

 
 

 
 

        
1/2 1/2 1/2

1, , 1, , 1 , , 1(1 2 ) (1 2 )n n n n n n

i j i j i j i j i j i jC C C C C C       

          
           (2.89a)

 

1 1 1 1/2 1/2 1/2

, 1 , , 1 1, , 1,(1 2 ) (1 2 )n n n n n n

i j i j i j i j i j i jC C C C C C          

          
         (2.89b) 

4. Mekanisme Adveksi 

        Untuk mendukung permodelan diperlukan teori yang berkaitan dengan proses 

transportasi massa dalam kolam stabilisasi. Model ini berupa aliran terbatas pada dua 

mekanisme umum yang diakomodir untuk mengembangkan model yaitu mekanisme adveksi 

dan dispersi yang diuraikan sebagai berikut.   

        Banyak tipe gerak angkutan materi air di dalam badan-badan air alami. Energi angin 

dan gaya berat memberi gerakan pada air yang berujung pada proses transport massa. 

Konteks gerakan di dalam sistem dapat dibagi menjadi  dua katagori umum yaitu adveksi  

dan difusi. Adveksi dihasilkan oleh aliran yang bersifat unidirectional dan tidak mengubah 

identitas dari substansi yang sedang mengalir atau terpindahkan. Menurut Fischer and Hugo 

B, 1979; Nila Yudhita, 2008, besar nilai mass flux (J) suatu angkutan massa akibat adveksi 

secara matematis dituliskan sebagai berikut :  
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 cuJ .                               (2.90) 

dengan  )T(MLx -arah dalamflux  mass : -1-2J  

   )T(Lx -arah dalamaliran kecepatan besar  : -1u  

   )(ML inflowdebit  ikonsentrasbesar  : -3c  

      Adveksi menggerakkan suatu zat atau materi dari satu posisi ke posisi lain dalam ruang, 

sedangkan difusi merujuk pada pergerakan massa akibat gerak acak dari molekul air (yang 

dikenal dengan Gerak Brown) atau akibat proses mixing. Sejenis gerak acak yang mirip akan 

muncul pada skala yang lebih besar akibat pusaran arus (eddies) dan dikenal dengan nama 

difusi turbulen. Kedua jenis difusi tersebut memiliki kecenderungan untuk meminimalisir 

gradient, yaitu perbedaan konsentrasi dengan memindahkan massa suatu materi dari daerah 

dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah. Terdapat 2 (dua) 

bentuk jenis gerakan yang teridealisasikan dari adveksi dan difusi yang dipengaruhi oleh 

besarnya skala dari suatu fenomena yang sedang dimodelkan. Dalam banyak kasus, 

mekanisme transport dipertimbangkan sebagai kombinasi dari kedua gerak, dengan 

penentuan tersebut bergantung pada skala permasalahan yang terjadi (Chapra, 1997). 

5. Mekanisme Dispersi  

        Dispersi merupakan salah satu mekanisme yang dapat menyebabkan polutan atau suatu 

materi tertentu menyebar di dalam air.  Berbeda dengan difusi yang merupakan gerak acak 

molekul air, sedangkan dispersi merupakan produk dari terbentuknya perbedaan kecepatan di 

dalam dimensi ruang. Untuk lebih mudah dimengerti dengan mengambil contoh tinta yang 

diteteskan pada aliran air yang mengalir dalam suatu pipa, maka molekul tinta di dekat 

dinding pipa akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan molekul tinta yang berada 

tepat di tengah pusat aliran dalam pipa.  

        Efek dari perbedaan kecepatan aliran terhadap dimensi ruang inilah yang menyebabkan 

tinta atau suatu materi terlarut akan menyebar atau tercampur di sepanjang sumbu yang 
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sejajar arah aliran. Fenomena dispersi ini, dengan pemberian dimensi waktu yang 

mencukupi, dapat direpresentasikan dalam bentuk proses difusi Fickian atau secara umum 

dikenal dengan Hukum Fick pertama yang menyatakan hubungan antara mass flux dan 

gradient konsentrasi (Fisher and Hugo B., 1979; Nila Yudhita, 2008).  Difusi Fickian dapat 

dituliskan secara matematis dalam bentuk sebagaimana yang ditulis berikut :  

 
dx

dc
DJ             (2.91)  

dengan  )T(ML -arah dalamflux  mass : -1-2xJ  

             )T(L DifusiKoefisien  : -12D  

        Persamaan ini merupakan perumusan Hukum Fick pertama yang menyatakan bahwa 

mass flux akibat difusi berbanding lurus atau proporsional terhadap gradient konsentrasi 

yaitu turunan konsentrasi terhadap jarak. Pada persamaan tersebut tanda negatif dimasukkan 

untuk memastikan bahwa mass flux berpindah dalam arah  yang  benar, yaitu dari daerah 

dengan konsentrasi tinggi menuju daerah yang konsentrasinya lebih rendah.  

6.  Penurunan Persamaan Mass Balance 

 

        Berikut ini diberikan contoh penurunan persamaan mass balance untuk parameter yang 

digunakan untuk menentukan efisiensi perombakan bahan organik yang dominan terkandung 

dalam air buangan domestik adalah BOD. Untuk aliran sistem berupa BOD pada suatu 

kontrol volume dengan sifat aliran 1-dimensi dan unsteady (besarnya 
dt

dc
 BOD di dalam 

kontrol volume tidak sama dengan nol), berlaku hukum kekekalan massa sebagai berikut :  

0),(   dAnvdV
dt

d

AvcVvc



                             (2.92) 

0),(   dAnv
dt

dm

Avc



                              (2.93)

 

(Potter, et al, 1997)        
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        Density )(  adalah massa per satuan volume, dinyatakan sebagai 
V

m
  dengan m 

adalah massa dan V adalah volume, satuan density (kg/m
3
); Konsentrasi menyatakan kadar 

suatu komponen dalam campuran atau larutan, dinyatakan sebagai massa atau mol persatuan 

volume : 
V

m
C   dengan satuan (kg/m

3
). Laju massa adalah massa yang mengalir per satuan 

waktu: 
t

m
W   dengan satuan (kg/detik); Laju alir volumetrik )(Q  adalah volume (V) yang 

mengalir per satuan waktu, dengan satuan (m
3
/detik) : 

t

V
Q  . Hubungan antara laju massa 

dan laju volumetrik adalah :  
t

V

t

m
W


    maka    QW   atau   CQW  .  

Mekanisme transportasi yang terjadi dapat digambarkan seperti Gambar 22 berikut ini. 

Reaksi
inQC

nPengendapa

outQC

)(tW

VK

 
 

Gambar 27. Mekanisme transportasi materi yang terjadi dalam volume kontrol pada kolam 

 

 Persamaan mass balance dari BOD pada suatu aliran kolam, bentuk hukum 

kekekalan massa secara lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :  

 Akumulasi – Inflow + Outflow + Reaksi + Pengendapan = 0                (2.94) 

 Akumulasi = Inflow – outflow - Reaksi - Pengendapan                  (2.95) 

        Persamaan di atas, untuk suatu volume kontrol dengan detail dimensi yang diketahui, 

dapat ditulis secara matematis sebagai berikut :  

CAvCkQCQCtW
dt

dm
ssoutin ...)(                                 (2.96)

 

dengan m = V.C , sehingga :  

 
CAvCkQCQCtW

dt

VCd
ssoutin ...)(

)(
                                         (2.97)
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        V adalah volume sistem yang memenuhi ruang volume kontrol, yang besarnya sama 

dengan volume dari volume kontrol itu sendiri, maka nilai V bersifat konstan sehingga 

persamaan diatas dapat dituliskan menjadi :  

 CAvCkQCQCtW
dt

Cd
V ssoutin ...)(

)(
                  (2.98)

                

        Mass flux terlarut dalam arah sumbu x yang diangkut melalui dua mekanisme pembawa, 

yaitu adveksi dan dispersi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikuantifikasikan 

sebagai berikut :  

Transformasi mass flux dengan adveksi  : u.C                            (2.99) 

Transformasi mass flux dengan dispersi : 
t

C
D




                                 (2.100)  

dengan  D merupakan koefisien dispersi dalam arah sumbu x 

        Mekanisme reaksi dan pengendapan diasumsikan memiliki nilai yang sangat kecil 

sehingga diabaikan. Dengan mengalikan kedua ruas pada persamaan (2.100) dengan faktor 

1/V, maka persamaan menjadi :  

 
V

QC

V

QC

V

tW

dt

dC outin 
)(

                             (2.101)
 

        Pada suku  








V

Qin dan 








V

Qout  masing-masing merupakan inflow dan outflow yang 

mempertimbangkan mekanisme adveksi dan dispersi. Semua suku dalam mass balance 

diarahkan menjadi bentuk mass flux dengan dimensi [M/L
-2

T], sehingga suku dari inflow dan 

outflow masing-masing harus dikalikan dengan dx terlebih dahulu yang membentuk 

persamaan  : 
 











































 dx

x

C
D

xx

C
Ddx

x

uC
uCdx

V

QCout )(
                           (2.102) 

 

        Faktor dx merupakan panjang volume kontrol arah sumbu x, atau bisa disebut juga 

dengan interval jarak anbtara satu volume kontrol dengan volume kontrol lainnya, sehingga 

mass balance suatu materi terlarut dapat dituliskan sebagai berikut :  
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x
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dx
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C )(
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)(
    (2.103)                

dx
x

C
D

x
dx

x

uC
dx

V

tW
dx

t

C

























 )()(
                            (2.104)  

        Karena kedua ruas mempunyai faktor panjang dx, maka faktor tersebut dapat diabaikan 

sehingga persamaan di atas menjadi :  




























x

C
D

xx

uC

V

tW

t

C )()(
                            (2.105)  

        Parameter kecepatan (u) dan nilai koefisien dispersi (D) adalah besaran yang konstan 

sehingga dapat dikeluarkan dari tanda kurung, maka persamaan tersebut dapat 

disederhanakan untuk mempermudah penyelesaian menjadi bentuk sebagai berikut : 

2

2)()(

x

C
D

x

C
u

V

tW

t

C














                             (2.106) 

        Kuantitas adveksi maupun dispersi yang keluar dan masuk melalui penampang volume 

kontrol dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

dx
x

C
D

xx

C
D 






















dx
x

uC
Cu






)(
.

x

C
D




.

Cu.

)(  tWLoading

VK

 dx  

Gambar  28. Kuantitas adveksi maupun dispersi yang keluar dan masuk melalui penampang 

volume kontrol 

 

        Persamaan yang diturunkan secara teoritis dari hukum kekekalan massa menjadi bentuk 

persamaan (2.109) inilah yang disebut dengan model adveksi-dispersi. Model dengan bentuk 

persamaan differensial parsial tersebut merupakan persamaan matematis satu-dimensi yang 

diselesaikan dengan pendekatan metode numerik beda hingga. 



97 
 

I. Variabel dan Parameter  

        Variabel keadaan (state variables) adalah kuantitas yang menggambarkan kondisi 

komponen dalam sistem yang nyata seperti proses pengolahan air limbah dalam kolam 

stabilisasi dan dapat berubah dengan waktu sebagaimana sistem berinteraksi dengan 

lingkungan. Suatu model dapat mempunyai satu atau banyak variabel keadaan dengan 

menggambarkan sifat air limbah yang berubah terhadap waktu. Variabel keadaan sangat 

penting dalam model untuk memprediksi kualitas air limbah, karena sifat dinamiknya.   

        Variabel keadaan bersifat masukan pada model, seperti faktor lingkungan yang 

mempengaruhi tingkah laku dalam sistem yang dikenal sebagai variabel penggerak (driving 

variables). Jika suatu sistem tidak mempunyai masukan, berarti tidak dipengaruhi oleh 

lingkungan dan diacu sebagai sistem tertutup (closed sistem), sedangkan sistem terbuka 

(open sistem) mempunyai satu atau lebih masukan yang dapat berubah terhadap waktu.  

        Parameter adalah karakteristik dari unsur model atau variabel laju (rate variables) dari 

persamaan yang digunakan dalam model dan biasanya bersifat tetap (konstan) selama masa 

simulasi (Eriyanto, 2003). Sebagai contoh, parameter dapat membatasi tanggapan fungsi 

fotosintesis pada cahaya dan respirasi dalam sintesis biomassa. Parameter dapat dibuat 

sebagai masukan, sehingga kadang-kadang perbedaan antara masukan dan parameter tidak 

selalu jelas. Umumnya masukan tergantung pada waktu, sementara parameter adalah relatif 

konstan tergantung pada keadaan sistem.  

J. Proses 

        Hubungan timbal balik diantara komponen dalam suatu sistem, dan karenanya diantara 

variabel keadaan terjadi sebagai hasil dari berbagai proses. Misalnya, variabel keadaan 

biomassa alga berubah sebagai hasil dari proses fotosistesis dan respirasi, suatu model alga 

adalah serangkaian hubungan matematik yang menggambarkan perubahan dalam variabel 

keadaan sebagai hasil dari berbagai proses yang terjadi (Eriyanto, 2003). 



98 
 

        Pada umumnya sistem lebih banyak dilihat dari produk yang dihasilkan dengan 

masukan yang diberikan, sedang perhatian terhadap proses sangat terbatas. Hal ini tercermin 

dari hubungan empiris antara suatu variabel dengan variabel lain baik dalam bentuk 

kualitatif maupun kuantitatif yang banyak digunakan tanpa pemahaman yang memadai 

landasan proses dari hubungan tersebut. Produk sebagai tujuan akhir adalah hasil dari proses 

yang bekerja dalam sistem mengolah masukan di bawah kendali sistem lingkungan. Dengan 

pengetahuan yang baik akan proses, suatu tindakan yang diambil akan memberikan hasil 

yang mendekati kenyataan.  

K. Validasi Model 

        Model yang baik adalah model yang dapat mempresentasikan keadaan yang 

sebenarnya. Untuk menguji kebenaran suatu model dengan kondisi obyektif dilakukan uji 

validasi (Muhammadi et al, 2001). Sejalan dengan hal ini (Wahid, 2007) menyatakan bahwa 

validasi melibatkan penentuan apakah hasil benar-benar mempresentasikan proses fisik yang 

diinginkan untuk daerah kondisi yang spesifik.  Apakah  model merepresentasikan data yang 

cukup, sehingga model tersebut dapat diaplikasikan.  

        Ada dua validasi dalam model yaitu validasi struktur dan validasi kinerja. Validasi 

struktur dilakukan untuk memproleh keyakinan konstruksi model valid secara ilmiah, 

sedangkan validasi kinerja untuk memperoleh keyakinan sejauhmana model sesuai dengan 

kinerja sistem nyata atau sesuai dengan data empirik. Validasi struktur meliputi dua 

pengujian, yaitu validasi konstruksi dan validasi kestabilan. Validasi konstruksi melihat 

apakah konstruksi model yang dikembangkan sesuai dengan teori.  

        Menurut Eriyanto (2003), validasi kestabilan merupakan fungsi waktu. Model yang 

stabil akan memberikan output yang memiliki pola yang hampir sama antara model agregat 

dengan model yang lebih kecil (disagregat). Validasi kinerja atau output model bertujuan 

untuk memperoleh keyakinan sejauhmana kinerja model sesuai (compatible) dengan kinerja 

sistem nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah yang sesuai dengan fakta.  
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BAB III 

KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN 

HIPOTESIS 

 

 

A. Kerangka Teori 
 

        Berdasarkan tinjauan pustaka pada disertasi ini dapat disusun kerangka teori seperti 

yang disajikan pada Gambar 29. Pada kerangka teori ini dapat dilihat bahwa dalam 

kehidupan saat ini, tempat pemukiman lebih terpusat pada sebuah kawasan perumahan. Hal 

ini menimbulkan masalah–masalah baru terutama pada sistem saluran pembuangan dan 

sampah. Cara pembuangan alamiah sebelumnya yaitu mengalirkannya ke sungai pernah 

dianggap berhasil dan mula-mula tidak menimbulkan permasalahan oleh karena jumlah 

sampah tersebut kecil dibandingkan dengan aliran sungai. Namun dengan meningkatnya 

pembuangan limbah, pencemaran makin meningkat sehingga mencemari lingkungan. 

Permukiman yang terpusat menjadikan pengumpulan limbah rumah tangga dalam aliran 

pembuangan sangat tinggi. Hal itu dapat menurunkan kualitas air sungai bila limbah tersebut 

dialirkan tanpa pengolahan lebih dahulu.  

        Untuk menyelesaikan masalah tersebut, air limbah perlu mengalami proses pengolahan 

lebih dahulu. Salah satu proses pengolahannya adalah menggunakan unit IPAL.  Air limbah 

domestik dialirkan melalui jaringan riol kota untuk kemudian dialirkan menuju IPAL. 

Prinsip proses ini umumnya tidak menggunakan penambahan bahan kimia khusus, sehingga 

proses pengolahan air limbah diutamakan secara biologi. Pada pengolahan secara biologi 

dipergunakan untuk mereduksi atau menurunkan kadar pencemaran bahan organik dalam air 

limbah dengan menggunakan dan memanfaatkan keaktifan mikroorgnisme.  

        Prinsip dasar dari kolam stabilisasi adalah menyeimbangkan dan menjaga fluktuasi 

beban organik dan beban hidrolis limbah air, mengendapkan partikel padatan dari air limbah 
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di kolam pertama, memanfaatkan proses fotosintesis yang dilakukan oleh alga sebagai 

sumber utama oksigen, proses degradasi bahan organik secara biologis yang dilakukan oleh 

mikroorganisme (baik secara aerobik maupun anaerobik). Jenis kolam stabilisasi adalah 

kolam anaerob, kolam fakultatif, kolam maturasi, lagoon fakultatif dan lagoon aerob dengan 

melalui proses anaerob dan proses aerob.  

       Pada kondisi anaerob terdapat proses sedimentasi terjadilah pengendapan partikel yang 

berupa sedimen di dasar kolam. Untuk memahami dan mengetahui pengaruh kondisi air 

limbah terhadap proses degradasi bahan organik yaitu kemampuan kolam dalam 

mendegradasi bahan organik yang terjadi di dalam kolam, maka dikembangkan permodelan 

lingkungan.  Dalam permodelan ini diasumsikan dasar kolam tidak aktif.  Oleh karena itu  

proses aerob digunakan dalam permodelan keadaan steady state dan model dinamik.  

       Dengan menggunakan laju reaksi kimia dan laju reaksi biokimia sebagai dasar untuk 

menurunkan permodelan dengan sistem persamaan diferensial non linier secara simultan 

yang berupa laju perubahan/pertumbuhan yang berupa persamaan mass balance untuk model 

dinamik dan pada keadaan steady state state, derivatif waktu adalah nol. Selanjutnya proses 

distribusi polutan organik pada kolam direpresentasikan sebagai model aliran dispersi dan 

adveksi yang diwujudkan dengan model difusi satu-dimensi.  

B. Kerangka Konsep 
 

         Pada kerangka konsep ini terlihat variabel-variabel yang diamati dan diukur selama 

penelitian, yaitu meliputi: variabel bebas, variabel terikat dan confounding variabel. 

Variabel-variabel ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu untuk beban air limbah dan 

permodelan dalam keadaan steady state dan model dinamik.   

        Variabel yang diamati dan diukur dimulai dengan menentukan beban bahan organik 

pada unit IPAL sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan rumus dari Mara (2004) 

berdasarkan debit air limbah masuk.  
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Gambar 29.  Diagram Alur Kerangka Teoritis 
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        Pada permodelan lingkungan variabel bebas (independent variable) yaitu waktu ( )t , 

dan jarak ( )x , sedangkan variabel terikat  (dependent  variable) adalah Bakteri, Alga, 

Zooplankton, Organik Matter, Detritus, NH3, Organik Nitrogen, Organik Fosfor, Soluble 

Fosfor, DO, Total Coliform, Faecal Coliforms, BOD serta confounding variabel adalah 

reaerasi, fotosintesis, laju pertumbuhan sel, laju respirasi, laju mortalitas dan laju sedimentasi 

serta 44 (empat puluh) parameter model. 

        Permodelan lingkungan diperlukan sebagai alat prediksi yang mampu mengakomodir 

berbagai parameter yang berpotensi menyebabkan perubahan pada kualitas air kolam 

stabilisasi fakultatif. Dalam permodelan ini, pada proses degradasi bahan organik dengan   

model biokimia yang terdapat 13 variabel terikat yang sangat berperan dan 44 (empat puluh 

empat) parameter, sehingga dapat diketahui besaran nilai konsentrasi hitung yang kemudian 

dibandingkan dengan nilai data observasi/terukur, sehingga dapat diketahui nilai kesalahan 

(error) nya yang minimal.  Selanjutnya besarnya nilai polutan yang diakumulasikan menjadi 

sumber pencemar organik dan melalui model satu dimensi distribusi polutan pada  proses 

dispersi dan adveksi pada kolom kolam direpresentasikan sebagai model difusi. Dengan 

mengoptimalkan parameter-parameter model, maka dihasilkan nilai error minimal dan 

model divalidasi dengan data observasi. Selanjutnya dapat diketahui apakah kinerja IPAL 

masih efisien dan memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Surat Keputusan 

Gubernur Istimewa Yogyakarta No. 214/KPTS/1991 tentang baku mutu lingkungan daerah, 

air pada Badan Air menurut peruntukannya digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, dalam 

hal ini termasuk golongan B, yaitu air yang diperuntukkan bagi air baku untuk diolah 

menjadi air minum dan keperluan rumah tangga dan tidak memenuhi syarat Golongan A dan 

Baku mutu air limbah domestik menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 112 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domesti. Kerangka konsep penelitian 

disajikan pada diagram atau bagan Gambar 30 berikut ini.    
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Gambar 30. Diagram Alur Kerangka Konsep 
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C. Hipotesis 

C.1. Hipotesis Mayor 

     Dengan permodelan lingkungan kualitas air limbah domestik dapat digunakan untuk alat 

evaluasi terhadap kinerja unit pengolahan air limbah (IPAL) dalam mendegradasi bahan 

organik pada kolam stabilisasi fakultatif.  

C.2. Hipotesis Minor 

1)  Ho : model steady state dan model dinamik dapat menggambarkan proses degradasi 

bahan organik pada sistem pengolahan air limbah unit IPAL. 

H1: model steady state dan model dinamik tidak dapat menggambarkan proses degradasi 

bahan organik pada sistem pengolahan air limbah unit IPAL. 

2)  Ho : model steady state dan model dinamik sebagai alat evaluasi terhadap unit IPAL 

sesuai dengan kondisi lapangan. 

H1 : model steady state dan model dinamik tidak dapat sebagai alat evaluasi terhadap 

unit IPAL sesuai dengan kondisi lapangan. 

3)  Ho : model distribusi polutan organik dapat merepresentasikan model difusi satu-dimensi 

sepanjang kolam stabilisasi fakultatif. 

H1 : model distribusi polutan organik tidak dapat merepresentasikan model difusi satu-

dimensi sepanjang  kolam stabilisasi fakultatif. 

  

  


