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ABSTRAK
TEKNOLOGI BIOFIL TER ANAEROB-AEROB TERCELUP UNTUK PENGOLAHAN AIR LlMBAH DOME8TIK.

Air limbah domestik merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang sangat potensial. Oleh karena itu air
limbah tersebut perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran umum. Masalah yang sering muncul dalam hal
pengelolaan limbah rumah adalah terbatasnya dana yang ada untuk membangun fasilitas pengolahan limbah serta
operasinya. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan teknologi pengolahan air limbah rumah domestik
yang murah, mudah operasinya serta harganya terjangkau. Makalah ini membahas tentang teknologi pengolahan air
limbah domestik dengan proses biofilter anaerob-aerob. Dari hasil uji coba di lapangan, dengan menggunakan teknologi
biofilter anaerob-aerob dapat menurunkan konsentrasi BOD, COD maupun padatan tersuspensi (88) lebih dari 90 %.

ABSTRACT
ANAEROB-AEROB SUBMERGED BIOFILTER TECHNOLOGY FOR DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT.

Water pollution in the big cities in Indonesia, especially in DKI Jakarta has shown serious problems. One of the potential
sources of water pollution is domestic wastewater that is wastewater from kitchens, laundry, bathing and toilets. These
problems have become more serious since the spreads of sewerage systems are still low, so that domestic, institutional
and commercial wastewater cause severe water pollution in many rivers or shallow ground water. Bases on the fact that
the progres of development of sewerage system is still low, it is important to develop low cost technology for individual
house hold or semi communal wastewater treatment such as using anaerobic and aerobic submerged biofilter. This
paper describes alternative technology for treatment of household wastewater or organic wastewater using anaerobic
and aerobic submerged biofilter. Using this technology can decrease BOD, COD and Suspended Solids (55)
concentration more than 90 %.

PENDAHULUAN
Masalah pencemaran lingkungan di

kota-kota besar di Indonesia, telah
menunjukkan gejala yang cukup serius,
khususnya masalah pencemaran air.
Penyebab dari pencemaran tadi tidak hanya
berasal dari buangan industri dari pabrik-
pabrik yang membuang begitu saja air
limbahnya tanpa pengolahan lebih dahulu ke
sungai atau ke laut, tetapi juga yang tidak
kalah memegang andil baik secara sengaja
atau tidak adalah masyarakat Jakarta itu
sendiri, yakni akibat air buangan rumah
tangga yang jumlahnya makin hari makin
besar sesuai dengan perkembangan
penduduk maupun perkembangan kota itu
sendiri. Ditambah lagi rendahnya kesadaran

sebagian masyarakat yang langsung
membuang kotoran/tinja maupun sampah ke
dalam sungai, menyebabkan proses
pencemaran sungai-sungai yang ada di
Jakarta bertambah cepat.

Dengan semakin besarnya laju
perkembangan penduduk dan industrialisasi
, telah mengakibatkan terjadinya penurunan
kualitas lingkungan. Padatnya pemukiman
dan kondisi sanitasi lingkungan yang jelek
serta buangan industri yang langsung
dibuang ke badan air tanpa proses

pengolahan telah menyebabkan
pencemaran sungai serta badan-badan air
yang ada, bahkan di beberapa wilayah telah
menyebabkan pencemaran air tanah
dangkal, misalnya di beberapa daerah di
wilayah OKI Jakarta.

Air limbah kola-kola besar di Indonesia
khususnya Jakarta secara garis besar dapat
dibagi menjadi tiga yaitu air limbah industri
dan air limbah domestik yakni yang berasal
dari buangan rumah tangga dan yang ke
tiga yakni air limbah dari perkantoran dan
pertokoan (daerah komersial). Saat ini
selain pencemaran akibat limbah industri,
pencemaran akibat limbah domestikpun
telah menunjukkan tingkat yang cukup
serius. Oi Jakarta misalnya, sebagai akibat
masih minimnya fasilitas pengolahan air
buangan kola (sewerage system)
mengakibatkan tercemarnya badan sungai
oleh air limbah domestik, bahkan badan
sungai yang diperuntukkan sebagai bahan
baku air minumpun telah tercemar pula.

Oari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Oinas PU OKI dan Tim JICA (1989), jumlah
unit air buangan dari buangan rumah tangga
per orang per hari adalah 118 liter dengan
konsentrasi BOD rata-rata 236 mg/lt dan
pad a tahun 2010 nanti diperkirakan akan
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meningkat menjadi 147 liter dengan
konsentrasi BOD rata-rata 224 mg/lt. Jumlah
air buangan secara keseluruhan
diperkirakan sekitar 1,3 juta M3/hari,
dimana 80 % lebih dari jumlah limbah
berasal dari air limbah domestik serta air
buangan perkantoran dan daerah komersial.
Sedangkan sisanya merupakan air limbah
yang berasal dari buangan industri.

Permasalahan yang ada sampai saat ini
adalah laju perkembangan pembangunan
sarana pengelolaan air limbah secara
terpusat sangat lambat (hanya sekitar 3,5 %
dari luas total daerah pelayanan), serta
teknologi pengolahan air limbah rumah
tangga individual (On Site treatment),
ataupun semi komunal yang ada tidak
memadai atau sangat kurang sekali,
sehingga pelaksanaan pengelolaan limbah
untuk wilayah yang belum terlayani oleh
jaringan air limbah belum dapat
dilaksanakan. Sistem penbuangan air
limbah yang umum digunakan masyarakat
yakni air limbah yang berasal dari toilet
dialirkan ke dalam tangki septik dan air
limpasan dari tangki septik diresapkan ke
dalam tanah atau dibuang ke saluran umum.
Sedangkan air limbah non toilet yakni yang
berasal dari mandi, cuci serta buangan
dapur dibuang langsung ke saluran umum.

Berdasarkan survey di Jakarta tahun
1989, tiap orang rata-rata mengeluarkan
beban limbah organik sebesar 40 gram BOD
per orang per hari, yakni dari limbah toilet 13

gram per orang per hari dan dari limbah non
toilet sebesar 27 gram BOD per orang per
hari. Jika hanya air limbah toilet yang diolah
dengan sistem tangki septik dengan efisiensi
pengolahan 65 %, maka hanya 22,5 % dari
total beban polutan organik yang dapat
dihilangkan, sisanya 77,5 % masih terbuang
keluar. Hal ini secara umum dapat
diterangkan seperti pada Gambar 1.

Untuk mengatasi masalah air limbah
rumah tangga, salah satu cara adalah
dengan merubah sistem pembuangan air
limbah yang lama, yakni dengan cara
seluruh air limbah rumah tangga baik air
limbah toilet maupun air limbah non toilet
diolah dengan unit pengolahan air limbah di
tempat (on site treatment), selanjutnya air
olahannya dibuang ke saluran umum. Jika
efisiensi pengolahan "On site treatment"
rata-rata 90 %, maka hanya tinggal 10 %
dari total beban polutan yang masih
terbuang keluar. Sistem pembuangan air
limbah dengan sistem "on site treatmet
"secara sederhana ditunjukkan seperti pad a
Gambar 2.

Salah satu teknologi pengolahan air
limbah rumah tangga dengan sistem " On

Site Treatment" adalah dengan
menggunakan proses kombinasi biofilter
anaerob dan aerob. Sistem ini dapat
diaplikasikan untuk tiap-tiap rumah tangga
maupun semi komunal yakni beberapa
rumah menggunakan satu unit alat
pengolahan air limbah.

TANGKI SEPTIK
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Gambar 1. Efisiensi pembuangan air limbah rumah tangga dengan sistem
"On Site Treatment " sederhana.
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selanjutnya masuk ke bak kontaktor khlor.
Selanjutnya air limpasan dari bak kontaktor
dibuang ke saluran umum.

Setelah proses berjalan selama dua
sampai empat minggu pad a permukaan
media sarang tawon akan tumbuh lapisan
mikro-organisme, yang akan menguraikan
senyawa polutan yang ada dalam air limbah.

PROTOTIPE ALAT
Prototipe alat ini dibuat dari bahan fiber

glas (FRP) dan dibuat dalam bentuk yang
kompak dan langsung dapat dipasang
dengan ukuran panjang 310 cm, lebar 100
cm dan tinggi 200 cm. Ruangan di dalam
alat tersebut dibagi menjadi beberapa zona
yakni ruangan pengendapan awal, zona
biofilter anaerob, zona biofilter aerob dan
ruangan pengendapan akhir. Media yang
digunakan untuk biofilter adalah media
plastik sarang tawon. Air limbah yang ada di
dalam ruangan pengendapan akhir sebagian
disirkulasi ke zona aerob dengan
menggunakan pompa sirkulasi.

Prototipe alat tersebut dirancang untuk
dapat mengolah air limbah sebesar 6
m3/hari, atau untuk melayani sekitar 40-50
orang. Desain alat dapat disesuaikan
dengan kapasitas air limbah yang akan
diolah atau disesuaikan dengan luas lahan
yang tersedia. Untuk kapasitas pengolahan
yang lebih besar atau lebih kecil dapat
dirancang sesuai dengan kebutuhan.
Gambar rancangan sistem pengolahan air
limbah dengan kombinasi proses biofilter
anaerob-aerob tersebut ditunjukkan seperti
pada Gambar 3 dan Gambar 4.

PENGOLAHAN DENGAN SISTEM
BIOFIL TER ANAEROB-AEROB

Air limbah rumah tangga yang akan
diolah dikumpulkan dari beberapa rumah
dengan cara mengalirkannya melalui pipa
PVC. Jenis air limbah yang diolah yakni
seluruh air limbah rumah tangga yang
berasal dari air bekas cucian, buangan
dapur, buangan kamar mandi dan buangan
(Iimbah) tinja.

Air limbah dialirkan ke alat pengolahan
melalui lubang pemasukan (inlet) masuk ke
ruang (bak) pengendapan awal. Selanjutnya
air limpasan dari bak pengendapan awal air
dialirkan ke zona anaerob. Zona anaerob
tersebut terdiri dari dua ruangan yang diisi
dengan media dari bahan plastik sarang
tawon untuk pembiakan mikroba. Pada
zona anaerob pertama air limbah mengalir
dengan arah aliran dari atas ke bawah,
sedangkan pad a zona anaerob ke dua air
limbah mengalir dengan arah aliran dari
bawah ke atas. Selanjutnya air limpasan dari
zona anaerob ke dua mengalir ke zona
aerob melalui lubang (weir).

Oi dalam zona aerob tersebut air limbah
dialirkan ke unggun media plastik sarang
tawon dengan arah aliran dari bawah ke
atas, sambil dihembus dengan udara. Air
limbah dari. zona aerob masuk ke bak
pengendapan akhir melalui saluran yang
ada di bagian bawah.

Air limbah yang ada di dalam bak
pengendapan akhir tersebut disirkulasikan
ke zona anaerob pertama, sedangkan air
limpasan dari bak pengendapan akhir
tersebut merupakan air hasil olahan dan
keluar melalui lubang pengeluaran,

Gambar 2. Efisiensi pembuangan air limbah rumah tangga dengan sistem
"On Site Treatment".
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Gambar 3. Penampang unit alat pengolahan air limbah rumah tangga
dengan proses biofilter anaerob-aerob dari bahan Fiberglas.

Gambar 4. Penampang unit alat pengolahan air limbah rumah tangga
dengan proses biofilter anaerob-aerob dari bahan Beton-
Semen.
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nitrogen (NH4-N);, deterjen (MBAS), dan
phospat (PO ). Skema proses
pengolahannya ditunjukkan seperti pada
Gambar 5.

Kondisi Operasi :
-Waktu Tinggal Total = 1-3 hari.

-Air yang ada di dalam bak pengendapan
akhir sebagian disirkulasikan ke zona
anaerob pertama dengan mengglJnakan
pompa sirkulasi.

-Ratio Sirkulasi Hidrolis (hydraulic
Recycle Ratio, HRR) = 1

-Pengambilan contoh dilakukan setelah 4
minggu (satu bulan) operasi, dan
setelah 5 (lima) minggu operasi.

UJI COBAALAT
Air limbah rumah tangga yang akan

diolah dikumpulkan dari beberapa rumah
dengan cara mengalirkannya melalui pipa
PVC. Jenis air limbah yang diolah yakni
seluruh air limbah rumah tangga yang
berasal dari air bekas cucian, buangan
dapur, buangan kamar mandi dan buangan
(Iimbah) tinja.

Air limbah dialirkan ke alat pengolahan
melalui lubang pemasukan (inlet) masuk ke
ruang (bak) pengendapan awal. 8elanjutnya
air limpasan dari bak pengendapan awal air
dialirkan ke zona anaerob. Zona anaerob
tersebut terdiri dari dua ruangan yang diisi
dengan media dari bahan plastik tipe sarang
tawon. Pada zona anaerob pertama air
limbah mengalir dengan arah aliran dari atas
ke bawah, sedangkan pada zona anaerob
ke dua air limbah mengalir dengan arah
aliran dari bawah ke atas. 8elanjutnya air
limpasan dari zona anaerob ke dua mengalir
ke ke zona aerob melalui lubang (weir).

Di dalam zona aerob terse but air limbah
dialirkan ke unggun media dari bahan plastik
tipe sarang tawon dengan arah aliran dari
bawah ke atas, sambil dihembus dengan
udara. Air limbah dari zona aerob masuk ke
bak pengendapan akhir melalui saluran
yang ada di bagian bawah.

Air limbah yang ada di dalam bak
pengendapan akhir tersebut disirkulasikan
ke zona anaerob pertama, sedangkan air
limpasan dari bak pengendapan akhir
tersebut merupakan air hasil olahan dan
keluar melalui lubang pengeluaran,
selanjutnya masuk ke bak kontaktor khlor.
8elanjutnya air limpasan dari bak kontaktor
dibuang ke saluran umum.

8etelah proses berjalan selama dua
minggu pada permukaan media (batu
pecah) akan tumbuh lapisan mikro-
organisme, yang akan menguraikan
senyawa polutan yang ada dalam air limbah.
Analisa kualitas air limbah dilakukan secara
periodik dengan cara mengambil contoh air
limbah yang masuk, air limbah pada tiap-tiap
zona dan air olahan, sedangkan parameter
yang akan diperiksa yakni BOD, COD,
padatan tersuspensi (88), ammonium

HASIL ANALISA KUALITAS AIR
Dari hasil uji coba prototipe alat

pengolah air limbah rumah tangga
uKombinasi Biofilter Anaerob-Aerob"
tersebut di alas dapat disimpulkan bahwa :
dengan waktu tinggal antara 1- 3 hari, dan
proses sirkulasi dengan rasio resirkulasi
hidrolik, HRR = 1 didapatkan efisiensi

pengolahan yang cukup tinggi yakni BOD
84,7 -91 %, COD 79,6 -95,3 %, SS 94,1 -

95 %, Ammonia (NH4-N) 89,3 -89,8 %,
Deterjen (MBAS) 83 -87 % dan Phospat
(P04) 44,4 -47,3 %.

Efisiensi pengolahan khususnya

penghilangan senyawa organik (BOD, COD)
dan SS cukup stabil meskipun debit dan
konsentrasi polutan dalam air limbah sangat
berfluktuasi. Unit alat pengolah air limbah
rumah tangga dengan sistem kombinasi
biofilter anaerob-aerob ini dapat dibuat
dengan skala kecil ataupun skala besar
sesuai dengan kebutuhan. Untuk
pengolahan air limbah rumah tangga
dengan kapasitas 40 orang (5-6 M3 per hari)
memerlukan energi listrik sekitar 65 watt.

Grafik penurunan konsentrasi dan
efisiensi penghilangan BOD, COD, SS,
Ammonia (NH4-N), deterjen (MBAS) dan
phospat (P04), di tiap titik pengambilan
contoh ditunjukkan seperti pada Gambar 6
sampai dengan Gambar 11.
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Gambar 5. Bagan aliran air limbah dan proses pengolahan yang
digunakan untuk percobaan.

~0

Gambar 6. Penurunan konsentrasi dan efisiensi penghilangan
BOD pada tiap titik pengambilan contoh

Keterangan :
Ci) Air Baku Limbah,
<2> Setelah Bak Pengendap Awalt
(3) Setelah zona Anaerob, dan
@ Air Olahan
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Gambar 7. Penurunan konsentrasi dan efisiensi penghilangan
COD pada tiap titik pengambilan contoh

Keterangan :
(j) Air Baku Limbah,
@ Setelah Bak Pengendap Awal,
@ Setelah zona Anaerob, dan
@ Air Olahan
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Gambar 8. Penurunan konsentrasi dan efisiensi penghilangan 55
pada tiap titik pengambilan contoh

Keterangan :
0) Air Baku Limbah,
@ Setelah Bak Pengendap Awal
@ Setelah zona Anaerob, dan
@ Air Olahan
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Gambar 9. Penurunan konsentrasi dan efisiensi penghilangan
Ammonia (NH4) pad a tiap titik pengambilan contoh.

Keterangan :
CD Air Baku Limbah,
@ Setelah Bak Pengendap Awal
@ Setelah zona Anaerob, dan
@ Air Olahan
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Gambar 10. Penurunan konsentrasi dan efisiensi penghilangan
Deterjen (MBAS) pada tiap titik pengambilan contoh.

Keterangan :
(j) Air Baku Limbah,
@ Setelah Bak Pengendap Awal
@ Setelah zona Anaerob, dan
@ Air Olahan
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Gambar 11. Perubahan konsentrasi dan efisiensi penghilangan
Phospat (PO4) pad a tiap titik pengambilan contoh.

Keterangan :
(j) Air Baku Limbah,
@ Setelah Bak Pengendap Awal
@ Setelah zona Anaerob, dan
@ Air Olahan

Pengolahan Air Limbah Rumah tangga

(domestik).
Pengolahan Air Limbah Perkantoran
Skala Kecil sampai Besar.
Pengolahan Air Limbah Permukiman
Kumuh.
Pengolahan limbah Puskesmas, rumah
bersalin, limbah rumah sa kit.
Pengolahan Air Limbah Organik Untuk
Industri Kecil misalnya industri kecil
tahu-tempe, industri makanan.
Pengolahan limbah MCK dan lain lain.

Kapasitas disain dapat dirancang sesuai
dengan kebutuhan .

PENUTUP
Berdasarkan hasil pengamatan selama

percobaan, pengolahan air limbah domestik
dengan sistem kombinasi proses biofilter
Anaerob-Aerob tercelup mempunyai
beberapa keunggulan antara lain yakni :
-Efisiensi penghilangan BOD, COD dan

padatan tersuspensi (55) cukup tinggi,
yakni lebih dari 90

-Pengelolaannya sangat mudah.
-Biaya operasinya rendah.

-Oibandingkan dengan proses lumpur
aktif, lumpur yang dihasilkan relatif
sedikit (selama empat bulan operasi
belum terjadi ekses lumpur).

-5uplai udara untuk aerasi relatif kecil,
untuk kapasitas kira-kira 50 orang hanya
membutuhkan listrik 65 watt.

-Oapat digunakan untuk air limbah
dengan beban BOD yang cukup besar.

-Tahan terhadap perubahan beban
pengolahan secara mendadak.
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