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1.1  Latar Belakang 

 

PT. Phapros Tbk, merupakan industri farmasi yang berada di 

Simongan 131, Semarang. Kegiatan dari industri adalah memproduksi obat-

obatan. Selain menghasilkan produk berupa obat-obatan dihasilkan juga 

limbah baik berupa limbah padat maupun limbah cair. Sesuai dengan Perda 

Prov. Jateng No. 5 Tahun 2012, limbah cair tidak boleh dibuang langsung ke 

lingkungan. Untuk dapat dibuang ke lingkungan maka limbah cair tersebut 

harus memenuhi baku mutu lingkungan. Limbah cair yang tidak memenuhi 

baku mutu harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu untuk 

dibuang ke lingkungan sekitar. Pengolahan limbah cair setelah produksi ini 

bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan pencemar 

yang terkandung di dalamnya. Menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah 

(IPAL) yang sudah dimiliki, PT. Phapros telah mengolah limbahnya sehingga 

memenuhi baku mutu sesuai Perda tersebut. IPAL yang digunakan P.T 

Phapros untuk mengolah limbah terdiri dari pengolahan secara fisika 

(equalisasi, sedimentasi, aerasi dan filtrasi) serta pengolahan secara kimia 

(koagulasi dan flokulasi).  

Hasil monitoring terhadap effluent IPAL PT Phapros tanggal 22 Juni 

2012 diperoleh hasil TSS 23 mg/L, BOD5 36,10 mg/L, COD 69,77 mg/L, pH 

7,9, dan fenol sebesar 0,022 mg/L (BBTPPI: 2012). Nilai tersebut telah 

memenuhi baku mutu limbah industri kimia sesuai dengan Perda Prov. Jateng 

No. 5 Tahun 2011. Selama ini limbah cair dari PT Phapros yang telah diolah 

langsung dibuang ke sungai Kaligarang. Dengan debit sebesar 180 m3/hari 

maka limbah cair ini berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Hal ini 

menimbulkan pemikiran untuk memanfaatkan kembali limbah cair tersebut 
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untuk keperluan sehari-hari. Baku mutu lingkungan sesuai dengan Perda Prov 

Jateng No. 5 Tahun 2011 bukan merupakan baku mutu air untuk 

dimanfaatkan dalam keperluan sehari-hari. Seseuai peraturan tersebut, untuk 

daoat dimanfaatkan dalam keperluan sehari-hari perlu dilakukan pengolahan 

lebih lanjut sehingga limbah cair itu memenuhi baku mutu air bersih.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 

membagi kriteria air menjadi 4 (empat) kelas. Berdasarkan kriteria tersebut 

maka effluent limbah PT. Phapros untuk parameter COD termasuk dalam 

kelas empat. Amonia masih di bawah baku mutu kelas satu. Sedangkan 

parameter BOD dan nitrit juga masih di bawah baku mutu kelas empat. Oleh 

sebab itu agar limbah cair tersebut dapat digunakan kembali menjadi air 

bersih maka masing-masing parameter ditingkatkan kualitasnya.   

Metode pengolahan limbah cair yang sederhana, murah, efektif, 

efisien dan pengoperasionalan yang mudah mutlak diperlukan. Metode 

pengolahan limbah dengan menggunakan tumbuhan air dalam sistem 

constructed wetland (lahan basah buatan) telah banyak digunakan di 

beberapa Negara. Akan tetapi metode ini belum begitu populer di Indonesia 

karena kajian dan publikasi mengenai metode ini masih kurang (Supradata, 

2005).  

Teknologi lahan basah buatan untuk mengolah limbah cair sangat 

potensial untuk diaplikasikan di negara berkembang, akan tetapi 

perkembangan penggunaan dari teknologi ini di negara berkembang sangatlah 

lambat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kurang berkembangnya 

penggunaan teknologi lahan basah buatan untuk pengolahan limbah cair di 

negara berkembang karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya 

pengalaman dalam desain dan manajemen dari teknologi ini. Oleh karena 

besarnya potensi penggunaan dari lahan basah buatan untuk pengolahan 

limbah cair, secara internasional banyak pengembangan baru dari teknologi ini 

yang telah dilakukan. Salah satu satu bentuk publikasi dari pengembangan 

teknologi tersebut dapat dilihat pada International Conference on Wetland 
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Systems for Water Pollution Control yang diadakan setiap dua tahun sekali 

dan diselenggarakan oleh the International Water Association/IWA (UN-

HABITAT, 2008). 

Keuntungan dari penggunaan lahan basah buatan untuk mengolah 

limbah cair adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatannya membutuhkan biaya yang lebih murah dibanding 

dengan sistem pengolahan yang lain 

2. Pemanfaatan proses alami 

3. Konstruksinya sederhana (dapat dibangun dengan menggunakan 

bahan-bahan lokal) 

4. Sistem pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah 

5. Efisiensi biayanya efektif (biaya pembuatan dan operasi murah) 

6. Prosesnya stabil.  

Sedangkan batasan dari sistem lahan basah buatan ini adalah kriteria desain 

yang belum dikembangkan untuk pengolahan limbah cair yang berbeda dan 

di daerah dengan iklim yang berbeda (Davis).   

Salah satu penelitian tentang pengolahan limbah dengan metode 

wetland dilakukan oleh Hidayah dkk (2010). Tumbuhan yang digunakan 

adalah Cattail (Typha Angustifolia), dengan pertimbangan sistem perakaran 

tumbuhan ini sangat banyak sehingga diperkirakan dapat menyerap zat 

organik limbah cair. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

metode ini dapat mengurangi COD dan BOD limbah serta dapat 

meningkatkan kandungan bahan organik pada tanah di lahan basah/wetland 

tersebut.    

Penelitian lain dengan menggunakan metode wetland dilakukan oleh 

Supradata (2005) untuk menurunkan kadar BOD, COD dan TSS dari limbah 

domestik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanaman hias 

Cyperus alternifolius memiliki kinerja yang cukup baik dalam pengolahan 

limbah cair rumah tangga dengan sistem lahan basah buatan. BOD dan COD 

dari limbah dapat diturunkan dengan laju penurunan yang bersifat 

eksponensial (Supradata, 2005). 
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Ada beberapa tipe dari sistem lahan basah buatan, di antaranya Sub 

Surface Flow Wetland, Surface Flow Weland dan Tidal Flow Wetland. Di 

antara ketiga tipe tersebut, pada penelitian ini dipilih Sub Surface Flow 

Wetland karena memiliki keunggulan kebutuhan lahan yang lebih kecil 

daripada jenis lahan buatan yang lain. Selain itu lahan basah tipe ini tidak 

ramah terhadap nyamuk karena tidak ada genangan air pada permukaannya. 

Sub Surface Flow Wetland sendiri ada dua macam, yaitu Vertical Sub Surface 

Flow Wetland dan Horizontal Sub Surface Flow Wetland (UN-HABITAT, 

2008). 

Penelitian dengan menggunakan sistem wetland untuk mengolah 

effluent limbah industri farmasi belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan 

mempertimbangkan keuntungan dari sistem Sub Surface Flow Wetland, maka 

perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan Vertical Sub Surface Flow 

Wetland dan Horizontal Sub Surface Flow Wetland untuk mengolah effluent 

limbah PT. Phapros Semarang.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan Vertical Sub Surface Flow 

Wetland dan Horizontal Sub Surface Flow Wetland dalam menurunkan 

parameter-parameter COD, BOD, nitrit dan bakteri (total coliform). Target 

dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan kelas dari masing-masing 

parameter tersebut minimal menjadi satu kelas di atasnya. Pemlilihan dari ke 

empat parameter tersebut berdasarkan uji pendahuluan terhadap effluent 

IPAL P.T Phapros dimana ke-empat parameter tersebut kadarnya masih 

cukup tinggi bila limbah cari tersebut digunakan sebagai air bersih. Adapun 

rumusan masalahnya (research question) adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas effluent IPAL PT. Phapros Semarang sebelum 

dilakukan pengolahan dengan menggunakan sistem wetland ? 
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2. Bagaimana peningkatan kualitas effluent IPAL PT. Phapros yang telah 

diolah dengan menggunakan sistem Vertical dan Horizontal Sub Surface 

Flow Wetland ? 

3. Sistem sub surface wetland yang manakah yang lebih efisien dalam 

mengolah kembali effluent IPAL PT. Phapros ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian (research 

question) yang muncul dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan di 

atas, yaitu : 

1. Menganalisis kualitas effluent IPAL PT. Phapros Semarang sebelum 

dilakukan pengolahan dengan menggunakan sistem wetland. 

2. Mengkaji peningkatan kualitas effluent IPAL PT. Phapros yang telah diolah 

dengan menggunakan sistem Vertical dan Horizontal Sub Surface Flow 

Wetland. 

3. Mengkaji efisiensi kedua sistem sub surface wetland yang lebih efisien 

dalam mengolah effluent IPAL PT. Phapros. 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan alternatif pengolahan 

effluent limbah industri kimia dengan menggunakan sistem lahan buatan 

tipe Vertical Sub Surface Flow Wetland dengan Horizontal Sub Surface 

Flow Wetland. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemegang kebijakan dalam 

pemanfaatan kembali effluent IPAL industri farmasi.  
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1.4 Keterbatasan Penelitian 

 

Karena luasnya ruang lingkup permasalahan, keterbatasan waktu, biaya, dan 

tenaga, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Parameter pokok analisis adalah parameter effluent limbah PT. Phapros 

yang kadarnya masih melebihi ambang batas atau masih tinggi sesuai 

dengan uji pendahuluan untuk pemanfaatan kembali sebagai air bersih. 

2. Variasi yang dilakukan adalah variasi tipe pengolahan sistem lahan basah 

buatan yaitu Vertical Sub Surface Flow Wetland dan Horizontal Sub 

Surface Flow Wetland, serta variasi waktu tinggal di dalam kolam reaktor. 

3. Analisis yang dilakukan yaitu analisis sistem lahan basah buatan tipe 

Vertical Sub Surface Flow Wetland dan Horizontal Sub Surface Flow 

Wetland untuk menentukan tipe lebih efektif di antara kedua jenis tersebut. 

4. Penelitian tidak dilakukan dengan sistem kontinyu tetapi sistem batch. 

5. Penelitian dilakukan tanpa menggunakan reaktor kontrol. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 

Beberapa penelitian yang menggunakan sistem lahan basah buatan 

(constructed wetlads) adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang lain dilakukan oleh Supradata pada tahun 2005 dengan 

judul Pengolahan Limbah Domestik Menggunakan Tanaman Hias 

Cyperus alternifolius, L. Dalam Sistem Lahan Basah Buatan Aliran Bawah 

Permukaan (SSF-Wetlands). Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

tanaman rumput hias (Cyperus alterifolius) dan media pasir. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanaman hias Cyperus 

alternifolius memiliki kinerja yang cukup baik dalam pengolahan limbah 

cair rumah tangga dengan sistem lahan basah buatan. BOD dan COD dari 

limbah dapat diturunkan dengan menggunakan metode ini dimana laju 

penurunannya bersifat eksponensial. 
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2. Purwati dkk pada tahun 2006 melakukan penelitian HSSF-Wetland dan 

VSSF-Wetland dengan menggunakan tanaman mendong (Fimbristylis 

globulosa). Judul penelitiannya adalah Potensi dan Pengaruh Tanaman 

Pada Pengolahan Limbah cair Pulp dan Kertas dengan Sistem Lahan 

Basah. Lahan basah buatan ini digunakan untuk mengolah effluent limbah 

cair pabrik kertas sembahyang (joss papper). Purwati menggunakan 

tanaman mendong (Fimbristylis globulosa) dengan media berupa 

campuran pasir dan tanah dengan perbandingan 1:1. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa dengan menggunakan HSSF-Wetland dapat 

menurunkan TSS sebesar 84.31 %, BOD 71.05 %, COD 85.01 %, Lignin 

92.28 % dan Na 70.46 %. Sedangkan dengan menggunakan VSSF-Wetland 

dapat menurunkan TSS sebesar 80.39 %, BOD 67.79 %, COD 83.04 %, 

Lignin 93.36 % dan Na 64.65 %. Sistem pengolahan lahan basah ini juga 

dapat mereduksi kandungan logam berat Cd, Cr dan Co dalam limbah cair 

sebesar 22-50%. 

3. Kengne et al pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Vertical-

flow constructed wetlands as an emerging solution for faecal sludge 

dewatering in developing countries. Pada penelitian ini digunakan 

tumbuhan C. papyrus dan E. pyramidalis. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan, baik C. papyrus maupun E. pyramidalis 

mempunyai kinerja yang relatif baik untuk mengolah limbah yang bersifat 

padatan, nutrien dan bahan organik. Sedangkan untuk sistem lahan basah 

dengan menggunakan kedua tumbuhan ini, dapat menurunkan polutan 

NH4
+ dengan efisiensi 78 %, TSS dengan efisiensi 88 % dan COD dengan 

efisiensi 98 % 

4. Penelitian dengan menggunakan vertical SSF-Wetland dilakukan oleh 

Kurniadie pada tahun 2011 dengan judul Wastewater Treatment Using 

Vertical Subsurface Flow Constructed Wetland in Indonesia. Kurniadie 

menggunakan tumbuhan Phragmites karka yang ditanam dengan 

kerapatan 16 tanaman per m2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan Phragmites karka dapat digunakan secara efektif 
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untuk dekontaminasi limbah cair yang mengandung bahan organik, nutrien 

dan bakteri patogen. Nilai rata-rata COD, NO3-N, PO4-P dan bakteri coli 

total dari outlet lahan basah lebih rendah dari baku mutu air irigasi dan air 

untuk perikanan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. 

5. Penelitian dengan menggunakan metode wetland yang lain dilakukan oleh 

Villar et al pada tahun 2012. Villar melakukan penelitian dengan judul 

Vertical subsurface wetlands for wastewater purification. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan tanaman Cyperrus alternifolius untuk 

mengolah effluent limbah industri pengelasan rel yang sebelumnya sudah 

dilakukan pengolahan dengan menggunakan IPAL. Polutan yang dapat 

diturunkan kadarnya meliputi BOD5, COD, total fospor, NH4 dan TSS 

dengan efisiensi berturut-turut 89.8 %, 84.9 %, 76.4%, 82.8 % dan 98.1%. 

Selain dapat menurunkan kadar polutan, pengolahan effluent limbah 

dengan metode ini juga berhasil menaikkan kadar DO dari 1.07 mg/l 

menjadi 5.45 mg/l 

Berikut ini adalah perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu yang 

menggunakan sistem cosntructed wetland untuk mengolah limbah cair. 

 
Tabel 1.1 

Perbandingan beberapa hasil penelitian dengan menggunakan sistem  constructed 
wetland. 

No 
Peneliti 

(th) 
Jenis wetland 

Limbah yang 
digunakan 

Tanaman 
yang 

digunakan 

Parameter 
limbah cair  

Hasil 

1 
Supradata 

(2005) 
SSF-Wetlands 

Limbah 
domestik 

Rumput hias 
(Cyperus 

alterifolius) 

BOD dan 
COD 

Laju penurunan COD 
dan BOD bersifat 
eksponensial 

2 
Purwati 

dkk (2006) 

HSSF-Wetland 
dan VSSF-
Wetland 

effluent limbah 
cair pabrik 

kertas 
sembahyang 
(joss papper) 

Mendong 
(Fimbristylis 
globulosa) 

TSS, COD, 
BOD, Lignin 

dan Na 

• HSSF-Wetland 
dapat menurunkan 
TSS sebesar 84.31 
%, BOD 71.05 %, 
COD 85.01 %, 
Lignin 92.28 % 
dan Na 70.46 % 

• VSSF-Wetland 
dapat menurunkan 
TSS sebesar 80.39 
%, BOD 67.79 %, 
COD 83.04 %, 
Lignin 93.36 % 
dan Na 64.65 % 
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No 
Peneliti 

(th) 
Jenis wetland 

Limbah yang 
digunakan 

Tanaman 
yang 

digunakan 

Parameter 
limbah cair  

Hasil 

3 
Kengne 

dkk (2011) 
VSSF-Wetland 

faecal sludge 
dewatering 

C. papyrus 
dan E. 

pyramidalis 

NH4
+, TSS 

dan COD 

Menurunkan NH4
+ 

dengan efisiensi 78 
%, TSS dengan 
efisiensi 88 % dan 
COD dengan 
efisiensi 98 % 

4 
Kurniade 

(2011) 
VSSF-Wetland Limbah cair 

Phragmites 
karka 

COD, NO3-
N, PO4-P dan 
bakteri coli 

total 

COD, NO3-N, PO4-P 
dan bakteri coli total 
lebih rendah dari 
baku mutu air irigasi 
dan air untuk 
perikanan yang 
ditetapkan oleh 
pemerintah Indonesia 

5 
Villar dkk 

(2012) 
VSSF-Wetland 

effluent limbah 
industri 

pengelasan rel 

Cyperrus 
alternifolius 

BOD5, COD, 
total fospor, 

NH4 dan TSS 

Dapat menurunkan 
BOD5, COD, total 
fospor, NH4 dan TSS 
dengan efisiensi 
berturut-turut 89.8 
%, 84.9 %, 76.4%, 
82.8 % dan 98.1%. 

 

Tabel 1.1 menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

mengolah limbah cair dengan menggunakan sistem constructed wetland. 

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem constructed 

wetland dapat digunakan untuk mengolah limbah cair mulai dari limbah 

domestik, influent limbah cair sampai effluent limbah cair dengan efisiensi 

yang baik. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitia-

penelitian terdahulu tersebut terletak pada jenis limbah yang digunakan yaitu 

effluent pabrik farmasi serta pada membandingankan antara sistem VSSF dan 

HSSF Wetland. 

 

 

 

 

 

 

 


