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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Tingkat pencemaran air yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia khususnya di 

Jakarta telah menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat. Tingginya laju 

perkembangan penduduk dan industrialisasi di Jakarta juga mengakibatkan terjadinya 

penurunan kualitas lingkungan sehingga menyebabkan tingginya tingkat pencemaran 

air tanah maupun air permukaan. Pencemaran air baik air tanah maupun air 

permukaan salah satunya disebabkan oleh air limbah domestik. [1] Pencemaran  air 

tanah maupun air permukaan dapat disebabkan oleh pembuangan air limbah domestik 

lebih dari 90% ke badan air tanpa melalui pengolahan, sehingga menimbulkan 

tingginya angka penyakit yang ditularkan dari air [2].                                    

Berdasarkan penelitian [1], kota DKI Jakarta memerlukan suatu sistem penyediaan 

sarana dan prasarana air limbah dengan sistem perpipaan dan instalasi pengolahan air 

limbah (IPAL). Penyediaan sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan dasar 

manusia yang memiliki tujuan utama yaitu memisahkan limbah manusia dari tempat 

tinggal untuk mencegah terjadinya penyakit [3].  

Dalam penyediaan sarana dan prasarana air limbah, maka dibutuhkan  suatu 

perusahaan yang melayani kebutuhan pengolahan air limbah di Kota DKI Jakarta 

yaitu Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL Jaya). Tugas pokok PD 

PAL Jaya sesuai dengan [4-5] adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulannya melalui 

sistem terpusat, sistem setempat serta pengolahan air limbah. PD PAL Jaya 

membangun sistem pelayanan perpipaan pertama kali yang disebut dengan zona nol, 

dimana cakupan area pelayanan berada di kecamatan Setiabudi, Tebet meliputi 

berbagai kegiatan yang mengahasilkan air limbah seperti rumah tangga, perkantoran, 
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mall, hotel, sekolah, industri dan lainnya yang membawa debit air limbah sebesar 250 

liter/detik menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah Setiabudi. Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) Setiabudi semula merupakan waduk penampungan banjir 

sebanyak 2 buah waduk dengan fungsi sebagai pengendali banjir dengan pemberian 

oksigen (surface aerator) pada  permukaan waduk. Dengan bertambahnya jumlah 

pelanggan, maka diperlukan IPAL yang dapat memenuhi kebutuhan dan standar baku 

mutu yang ditetapkan [6]. 

Saat ini IPAL Setiabudi telah menggunakan unit Moving Bed Biofilm Reactor 

(MBBR) dalam pengolahan air limbahnya. MBBR merupakan salah satu unit 

pengolahan biologis yang memanfaatkan biofilm yaitu dengan sistem fluidized 

attached growth (mikroorganisme yang tumbuh dan berkembangbiak pada media).  

MBBR adalah proses lumpur aktif yang dimodifikasi dengan adanya media [6]. 

Sistem pengolahan lumpur aktif adalah pengolahan dengan cara pembiakkan bakteri 

aerobik dalam tangki aerasi yang bertujuan untuk penurunan organik karbon atau 

organik nitrogen. 

Berdasarkan penelitian [4] mengganti sistem pengolahan air limbah menjadi cukup 

sulit di Jakarta karena lahan yang tersedia sangat terbatas. Menurut penelitian [2], 

para ahli menyarankan agar metode lumpur aktif  dapat dipilih sebagai unit 

pengolahan yang akan dipakai di PD PAL dikarenakan operasional dan perawatan 

yang lebih murah. Berdasarkan  hasil  penelitian [7] bahwa MBBR  mampu  

menurunkan TSS  sebesar  81,4%,  BOD  sebesar  83,6%. Sedangkan efisiensi MBBR 

di PD PAL Jaya saat ini belum optimal untuk parameter BOD yaitu sebesar 56,435% 

dan untuk parameter TSS sebesar 65,458%. Sehingga diperlukan penelitian tentang 

analisis perencanaan MBBR di PD PAL Jaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk  menganalisis kualitas dan kuantitas air limbah yang diolah PD PAL Jaya serta 

menganalisis desain perencanaan dan alasan pemilihan unit Moving Bed Biofilm 

Reactor (MBBR) dalam pengolahan air limbah dengan membandingkan unit lumpur 

aktif sebagai unit pembanding. Analisis perencanaan unit MBBR dilakukan untuk 

mengetahui adanya keterkaitan efisiensi pengolahan dengan desain unit. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas dari air limbah yang diolah pada IPAL 

Setiabudi?  

2. Mengapa unit Moving Bed Biofilm Reactor   (MBBR) dipilih untuk mengolah air 

limbah pada IPAL Setiabudi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah: 

1. Mengevaluasi kualitas dan kuantitas dari air limbah yang diolah pada IPAL 

Setiabudi. 

2. Menganalisis pemilihan unit dan evaluasi perencanaan Moving Bed Biofilm 

Reactor (MBBR) dalam pengolahan air limbah pada IPAL Setiabudi. 

1.4. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Menghitung kuantitas debit air limbah. 

2. Mengevaluasi kualitas air limbah yang diolah pada IPAL Setiabudi dari segi 

efisiensi penghilangan polutan. 

3. Menganalisis pemilihan MBBR dengan komparasi unit lumpur aktif. 

4. Menghitung perbandingan dimensi unit dan luas lahan yang dibutuhkan antara 

unit MBBR dan lumpur aktif.  

5. Membandingan kebutuhan oksigen dan jumlah lumpur yang dihasilkan oleh 

MBBR serta lumpur aktif. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang 

lingkup, serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari teori dasar, kajian pustaka serta ulasan penelitian-penelitian 

terdahulu terkait topik Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari diagram alir penelitian, tahap persiapan penelitian, alat, bahan 

dan lokasi penelitian, tahap penelitian, metode analisis data dan pembahasan.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari hasil-hasil terkait dengan parameter penelitian dan analisa 

lebih lanjut terhadap hasil-hasil tersebut. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini terdiri kesimpulan terkait dengan penelitian yang dilakukan dan saran 

yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. 


