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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Air Limbah Domestik 

Pengertian air limbah domestik menurut [8] merupakan air buangan yang berasal 

dari rumah tangga, industri atau tempat umum yang sifatnya dapat membahayakan 

makhluk hidup dan menganggu kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan, menurut 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 air limbah 

domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia 

yang berhubungan dengan pemakaian air. 

2.2. Parameter Kualitas Air Limbah 

Parameter air limbah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pH, BOD, 

COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak dan total coliform.  

1. pH  

Menurut [9] pH merupakan konsentrasi ion hidrogen dalam air. Konsentrasi yang 

sesuai untuk adanya kehidupan biologis adalah 6 – 9. Air limbah dalam konsentasi 

ion hidrogen yang ekstrim sulit diolah dengan proses biologis, dan jika 

konsentrasinya tidak diubah sebelum dibuang, efluen air limbah akan mengubah 

konsentrasi pada badan air.  

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD)  

Menurut [9] BOD merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan 

mikroorganisme untuk oksidasi material karbon. Jika tersedia cukup oksigen, 

dekomposisi biologis zat organik secara aerobik dapat berlangsung hingga semua zat 

organik terdegradasi. Hasil uji BOD digunakan untuk menentukan kuantitas oksigen 

yang dibutuhkan untuk stabilisasi zat organik secara biologis, menentukan ukuran 

fasilitas pengolahan air limbah, sebagai parameter dalam baku mutu air limbah dan 

parameter pengukuran efisiensi beberapa proses pengolahan. 
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3. Chemical Oxygen Demand (COD)  

Menurut [9] COD menunjukkan jumlah oksigen yang setara dengan jumlah zat 

organik dalam air limbah. Kriteria desain rasio BOD/COD untuk air limbah domestik 

yang belum diolah adalah 0,3-0,8. Jika rasio dibawah 0,3 menandakan air limbah 

mengandung komponen berbahaya, sehingga dibutuhkan aklimatisasi 

mikroorganisme untuk stabilisasi. 

4. Total Suspended Solid (TSS)  

Menurut [9] TSS merupakan jumlah zat organik yang tidak larut dalam air 

(padatan tersuspensi). Hasil uji TSS digunakan sebagai parameter untuk menilai 

kinerja proses pengolahan konvensional dan proses filtrasi.  

5. Minyak dan lemak 

Menurut penelitian [10] minyak dan lemak dapat mengalami penguraian melalui 

proses fotooksidasi spontan dan oksidasi oleh mikroorganisme.  

6. Amonia (NH3) 

Menurut penelitian [8] amonia (NH3) merupakan salah satu nitrogen anorganik 

yang larut dalam air. Senyawa ini berasal dari nitrogen yang menjadi NH4 pada pH 

rendah dan disebut amonium. Amonia dalam air berasal dari air seni dan tinja, 

oksidasi zat organik secara mikrobiologis serta dari air buangan industri dan aktivitas 

masyarakat.  

7. Total Coliform 

Menurut [11] bakteri coliform adalah golongan bakteri intestinal, yaitu hidup 

didalam saluran pencernaan manusia. Bakteri coliform adalah bakteri indikator 

keberadaan bakteri patogenik lain. Lebih tepatnya, bakteri coliform fekal adalah 

bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fekal 

menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif 

dengan keberadaan bakteri patogen. coliform adalah indikator kualitas air. Makin 

sedikit kandungan coliform, artinya, kualitas air semakin baik. 
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2.3. Kriteria Baku Mutu Air Limbah 

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar atau 

jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan 

dibuang dan dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha. 

Baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor  68 Tahun  2016 [12] dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Baku Mutu Air Limbah Domestik [12] 

 

 

2.4. Sistem Pengolahan Air Limbah 

 Menurut [13] pengolahan air limbah dibagi menjadi 4 tahapan yaitu tahapan pra-

pengolahan (preliminary treatment), pengolahan primer (primary treatment), 

pengolahan sekunder (secondary treatment), dan pengolahan tersier (advanced 

treatment).  

Pra-pengolahan (preliminary treatment) merupakan pengolahan limbah secara 

fisik yang bertujuan untuk menyisihkan benda-benda besar atau padatan kasar yang 

terdapat dalam air limbah. Pada umumnya pra-pengolahan berupa penyaringan kasar 

(bar screen) dan pengolahan bahan padatan seperti butiran pasir atau tanah (grit 

removal). Pengolahan primer merupakan pengolahan secara fisika atau kimia yang 

berguna untuk material tersuspensi dalam air limbah. Pada tahap pengolahan ini 

umumnya diterapkan pengolahan seperti koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi [13].  

Parameter Satuan  Kadar Maksimum 

pH  6-9 

BOD mg/L 30 

COD mg/L 100 

TSS mg/L 30 

Minyak & Lemak mg/L 5 

Amoniak mg/L 10 

Total Coliform Jumlah/100 ml 3000 

Debit L/orang/hari 100 
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Pengolahan sekunder bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi 

kandungan polutan tersuspensi atau terlarut. Hampir semua proses pengolahan 

sekunder menggunakan proses biologis. Prinsip pengolahan air limbah secara 

biologis adalah memanfaatkan kemampuan mikroorganisme seperti bakteri dan 

protozoa untuk mengkonsumsi polutan organik biodegradable [13]. 

Menurut [14] proses biologis dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu proses 

biologis dengan biakan tersuspensi, biakan melekat dan sistem lagoon/kolam. Proses 

biologis dengan biakan tersuspensi menggunakan mikroorganisme yang dibiakkan 

secara tersuspensi dalam suatu reaktor. Contoh proses pengolahan dengan sistem ini 

antara lain lumpur aktif, step aeration, contact stabilization, extended aeration, 

oxidation ditch dan lainnya. Sedangkan untuk proses biologis biakan melekat, 

mikroorganisme dibiarkan melekat pada permukaan media. Beberapa contoh proses 

pengolahan dengan sistem ini antara lain trickling filter, biofilter, rotating biological 

contactor, contact aeration. Proses pengolahan air limbah secara biologis 

menggunakan lagoon dengan menampung air limbah pada suatu kolam dengan 

waktu tinggal relatif lama sehingga mikroorganisme dapat tumbuh dengan alami dan 

senyawa polutan dapat terurai. Umumnya kolam aerasi atau kolam satabilisasi 

digunakan pada sistem ini. 

Pengolahan lanjutan dapat didefinisikan sebagai proses pengolahan yang 

dilakukan untuk memisahkan konstituen tertentu pada hasil olahan air limbah seperti 

nutrien, bakteri penyakit atau patogen, logam, sisa-sisa padatan tersuspensi, dan 

lainnya [15]. Pengolahan tersier dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas efluen. 

Pengolahan tersier secara umum dapat mengurangi lebih dari 99 % polutan dari air 

limbah dan dapat menghasilkan efluen dengan kualitas yang baik.  

2.4.1. Tahap Pengolahan Awal (Preliminary Treatment) 

Menurut [15] pada tahap pengolahan awal (Preliminary Treatment) limbah cair 

sebagian besar adalah proses pengolahan secara mekanik, hal ini diperlukan untuk 

menghilangkan pengotor tertentu atau untuk membuat air limbah dapat menerima 
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pengolahan berikutnya. Umumnya proses yang dilakukan dalam preliminary 

treatment adalah sebagai berikut: 

1. Penyaringan (Screening) limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan 

disaring menggunakan jeruji saring. Metode penyaringan merupakan cara yang 

efisien dan murah untuk menyisihkan bahan-bahan padat berukuran besar dari air 

limbah. Dalam proses pengolahan air limbah, proses screening merupakan tahap 

paling awal dan sangat dibutuhkan untuk menunjang proses-proses selanjutnya 

karena jika padatan seperti kayu, besi dan plastik tidak dipisahkan dapat 

menyebabkan gangguan hingga kerusakan pada sistem pemompaan pada valve, 

pompa dan juga pipa penyalur airnya. Beberapa contoh teknologi screening adalah 

bar screen dan unit pemisah grit removal.  

2. Tangki Ekualisasi dan Stasiun Pompa Stasiun pompa dilengkapi oleh bak 

ekualisasi yang digunakan untuk menampung air limbah sebelum dipompakan. 

Pompa ditempatkan di luar bak ekualisasi dan memompakan air limbah melalui pipa 

untuk ke tahap proses selnjutnya. Pompa dan valve dbuat berdampingan agar seteah 

dipompa masuk dan terjadi kesalahan pada unit sensing maka air tidak akan 

mengalami aliran balik. Waktu detensi di bak ekualisasi maksimum 30 menit untuk 

mencegah terjadinya pengendapan dan dekomposisi air limbah, namun hal ini dapat 

diatasi dengan dipasangkan blower udara. Selain mengatasi pengendapan pada tangki 

ekualisasi, blower ini juga berfungsi untuk mengurangi shock loading pada saat 

pemeriksaan pH awal air limbah.  

2.4.2. Tahap Pengolahan Pertama (Primary Treatment) 

Pengolahan tahap pertama bertujuan untuk penghilangan bahan padat. Proses 

penghilangan bahan padat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengendapan atau 

pengapungan. Pada bak pengendap laju air limbah diperlambat agar pasir dan bahan 

organik dapat mengendap. Pasir dan lumpur yang mengendap harus dibuang secara 

berkala agar kapasitas pengendapan dapat bertambah. Sedangkan untuk menambah 

kecepatan flokulasi, maka perlu ditambahkan bahan kimia seperti lime (caOH) atau 

Alum Feri Oksida [16]. 
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Pada bak pengapungan, terdapat gelembung gas untuk meningkatkan daya 

apung bahan padat. Gas tersebut dapat membuat larutan menjadi kecil sehingga 

bahan padat dapat mengapung. Pada tahapan ini dapat mengurangi nilai BOD dan 

TSS sehingga beban ppengolahan pada tahapan selanjutnya dapat berkurang. Hasil 

pengolahan dari tahapan pertama dapat masuk ke dalam clarifier jika pengolahan 

bertujuan untuk menghasilkan buangan dengan sedikit partikel zat tercampur, namun 

jika pengolahan bertujuan untuk menghasilkan partikel padat yang jernih maka dapat 

menggunakan thickener [17]. 

 

2.4.3. Tahap Pengolahan Kedua (Secondary Treatment) 

Menurut [18] proses pengolahan sekunder terdiri dari sistem biakkan 

tersuspensi, sistem biakkan melekat dan sistem kolam atau lagoon.  

1. Sistem Biakkan Tersuspensi 

Sistem biakkan tersuspensi terdiri dari lumpur aktif, oxidation ditch, sistem aerasi 

bertingkat, sistem stabilisasi kontak. Sistem oxidation ditch terdiri dari bak aerasi 

berupa parit atau saluran yang berbentuk oval yang dilengkapi dengan satu atau lebih 

rotor rotasi untuk aerasi limbah. Sistem aerasi bertingkat memungkinkan limbah 

dapat masuk ke dalam tangki aerasi melalui beberapa lubang atau saluran, sehingga 

meningkatkan distribusi dalam tangki aerasi dan membuat lebih efisien dalam 

penggunaan oksigen. Sedangkan dalam sistem stabilisasi kontak, limbah dan lumpur 

bercampur dalam tangki reaktor kecil untuk waktu yang singkat (20-40 menit), aliran 

campuran tersebut dialirkan ke tangki penjernih dan lumpur dikembalikan ke tangki 

stabilisasi [14]. 

Pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif konvensional (standar) secara 

umum terdiri dari bak pengendap awal, bak aerasi dan bak pengendap akhir, serta 

bak khlorinasi untuk membunuh bakteri patogen. Secara umum proses 

pengolahannya adalah sebagai berikut [14]. 
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Gambar 2.1. Bak Lumpur Aktif [19] 

Air limbah ditampung ke dalam bak penampung air limbah. Bak penampung ini 

berfungsi sebagai bak pengatur debit air limbah, bak ini juga dilengkapi dengan 

saringan kasar untuk memisahkan kotoran dengan ukuran besar. Kemudian, air 

limbah dalam bak penampung di pompa ke bak pengendap awal. Lumpur yang 

berlebih dari bak pengendap awal maupun bak pengendap akhir akan ditampung ke 

dalam bak pengering lumpur, sedangkan air resapannya ditampung kembali di bak 

penampung air limbah. Lumpur aktif memiliki kelebihan yaitu dapat mengolah air 

limbah dengan beban BOD yang tinggi. Berikut kriteria desain lumpur akif menurut 

[20]: 

Tabel 2.2. Kriteria Desain Activated Sudge [20] 

No Parameter Kriteria Keterangan 

1 Sludge retention time (qc)  = 5 - 15 hari 

2 F/M ratio = 0.2 - 0.4 /hari 

3 Aerator loading = 0.3 - 0.7 kg/m
3
.hari 

4 MLSS = 1000 - 3000 mg/l 

5 Waktu aerasi = 4 - 8 jam 

6 Rasio resirkulasi (Qr/Q) = 0.25 - 0.75 

 7 Range dimensi tangki aerasi : 

    a). Kedalaman bak aerasi (H) = 3 - 5 m  
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No Parameter Kriteria Keterangan 

 b). Freeboard (fb) = 0.3 - 0.6 m 

 c). Lebar (W) = 3 - 11 m 

 d). W : H = 1 : 1 - 2.2 : 1 

 8 Kebutuhan kedalaman bak = 15 - 25 ft 

9 Power untuk completely mixed = 0.75 - 75 kW 

10 

 

= 1 - 100 hp 

11 Transfer rate O2 = 1.4 - 1.8 kg O2/kW.jam 

12 Faktor koreksi salinity-surface tension (b) = 1 

 13 Faktor koreksi untuk oksigen    transfer 

(a) = 0.8 - 0.85 

 14 Efisiensi BOD5 = 85 - 99 % 

15 Qr/Q = 0.25 - 1  

16 volumetric loading rate = 0.8 - 2 kg/m
3
.hari 

17 Surface aerator    

     Kedalaman  = 15 - 18 ft 

     Lebar = 45 - 75 ft 

 

2. Sistem Biakkan Melekat 

Sistem biakkan melekat terdiri dari trickling filter, rotating biological contactor, 

MBBR dan proses biofilter. Pengolahan air limbah dengan proses Trickilng Filter 

adalah proses pengolahan dengan cara menyebarkan air limbah ke dalam suatu 

tumpukan media. Dengan cara demikian maka pada permukaan media akan tumbuh 

lapisan biologis (biofilm), dan lapisan biologis tersebut akan kontak dengan air 

limbah dan akan menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah [14]. 

Rotating Biological Contactor (RBC) Prinsip kerja pengolahan air limbah dengan 

RBC yakni air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan dengan 

lapisan biofilm yang melekat pada permukaan media berupa piringan (disk)di dalam 

suatu reaktor. Media disusun sehingga membentuk suatu modul, selanjutnya modul 

tersebut diputar secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam air limbah 
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yang mengalir secara kontinyu ke dalam reaktor tersebut. Dengan cara tersebut 

mikroorganisme akan menguraikan atau mengambil senyawa organik [14]. 

 

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) adalah jenis pengolahan yang banyak 

dikembangkan secara biologis yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk 

mendegradasi senyawa organik serta untuk menurunkan kandungan nitrogen di 

dalam air limbah. Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) merupakan salah satu unit 

pengolahan biologis yang memanfaatkan biofilm yaitu dengan sistem fluidized 

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

Selama proses pengolahan berlangsung, MBBR memanfaatkan proses aerobik- 

anoksik yang berpotensi untuk menurunkan kandungan nitrogen melalui proses 

nitrifikasi dan denitrifikasi [7]. 

Gambar 2.2. Proses MBBR [21] 

Tabel 2.3. Kriteria Desain MBBR [22-23] 

No Parameter Kriteria Satuan 

1 Anoksik HRT 0,5-2 jam 

2 Aerobik HRT 1-4 jam 

3 Luas Permukaan Media 50-1200 m
2
/m

3
 

4 Biomassa per unit luas 

permukaan 

5-25 g TS /m
2
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No Parameter Kriteria Satuan 

5 BOD Surface Area 

Loading Rate  

7,5-25 g/m
2
.hari 

6 COD Surface Area 

Loading Rate 

15-20 g/m
2
.hari 

7 NH4-N Surface Area 

Loading Rate 

0,45-1 g/m
2
.hari 

 

3. Sistem Kolam dan Lagoon 

Sistem pengolahan sekunder dengan kolam terdiri dari kolam dangkal, kolam 

dalam, kolam fakultatif dan lagoon. Pada kolam dangkal terdapat oksigen terlarut 

(disolved oxygen) pada setiap kedalaman air sehingga air limbah berada pada kondisi 

aerobic [14]. 

Pada kolam dalam air limbah dalam kondisi anaerobik. Sistem ini sering disebut 

sebagai kolam anaerobik (anaerobic pond). Sedangkan dalam sistem kolam 

fakultatif, air limbah berada pada kondisi aerobik dan anaerobik. Zona aerobik 

terdapat pada lapisan atas atau permukaan, sedangkan zona anaerobik berada pada 

lapisan bawah atau dasar kolam. Sistem ini sering digunakan untuk pengolahan air 

limbah rumah tangga atau air limbah domestik [14]. 

Lagoon merupakan reaktor dengan pencampuran sempurna (completely mixed 

reactor) tanpa sirkulasi biomassa. Air limbah dialirkan kedalam lagoon dan 

dikelurakan dekat dasar kolam [14]. 

2.4.4. Proses Pengolahan Lanjutan (Tertiary Treatment) 

Proses pengolahan tersier yang dapar diterapkan antara lain penghilangan 

fosfor (secara kimia maupun biologis), penghilangan nitrogen (nitrifikasi dan 

denitrifikasi), perbaikan efluen dengan koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan 

desinfeksi untuk menghilangkan bakteri patogen [13]. 
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a. Disinfeksi 

Disinfeksi bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogenik yang dapat 

menimbulkan penyakit. Upaya disinfeksi dapat secara signifikan mencegah penyakit 

melalui media perantara air (waterborne diseases) seperti disentri, kolera, diare dan 

enteritis serta tifus dan paratifus [24]. Kriteria dalam memilih disinfektan yaitu 

kemampuan menghancurkan bakteri patogen secara cepat dalam berbagai kondisi, 

mampu menghilangkan bau dan rasa, tidak membentuk senyawa beracun, dan biaya 

terjangkau [25]. 

b. Pressure Filter 

Saringan pasir dengan tekanan (pressure sand filter) prinsipnya serupa dengan 

pasir penyaring secara cepat. Bedanya pada sistem ini bahan-bahan penyaring 

ditempatkan di dalam suatu wadah atau tangki tertutup yang terbuat dari baja, dalam 

bentuk vertikal atau horisontal.  

Unit ini berfungsi menyaring partikel kasar yang berasal dari air baku. Unit filter 

berbentuk silinder dan terbuat dari plat besi. Unit ini dilengkapi dengan keran multi 

purpose (multiport), sehingga untuk proses pencucian balik dapat dilakukan dengan 

sangat sederhana, yaitu dengan hanya memutar keran tersebut sesuai dengan 

petunjuknya. Tinggi bangunan filtrasi ini dapat mencapai 120 cm dan berdiameter 

sekitar 1,25 m. Media penyaring yang digunakan berupa pasir silika dan terdiri dari, 

yaitu lapisan dasar dari kerikil dan kerikil halus, lapisan penyaring terdiri dari lapisan 

pasir silika dan pasir silika halus. Unit filtrasi ini juga di desain secara khusus, 

sehingga memudahkan dalam hal pengoperasiannya dan pemeliharaannya karena  

dilengkapi oleh manhole, maka penggantian media filter dapat dilakukan dengan 

mudah[26]. 


