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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sampah 

Sampah adalah semua jenis limbah yang berbentuk padat dan berasal dari 

kegiatan manusia dan hewan, sampah tersebut dibuang karena tidak bermanfaat 

dan tidak diinginkan lagi kehadirannya. 

Menurut UU NO. 18 Tahun 2008, sampah merupakan komponen yang 

belum bisa lepas dari kehidupan manusia. Sampah merupakan sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan 

definisi sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan bahan yang 

terbuang yang belum memiliki nilai ekonomis. 

2.1.1 Jenis Sampah 

Menurut Damanhuri (2010: 7) Berdasarkan cara penanganan sampah dan 

pengolahannya, jenis sampah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis 

yaitu :  

a. Sampah basah (garbage), adalah sampah yang terdiri dari bahan organik,

sampah jenis ini memiliki sifat mudah membusuk apabila dibiarkan dalam

keadaan basah. Contoh dari sampah basah adalah sisa makanan, sayuran,

buah-buahan, dedaunan, tulang, sisa makanan ternak, dsb.

b. Sampah kering (rubbish), adalah sampah yang terdiri dari bahan anorganik

yang sebagian besar bagiannya susah membusuk. Sampah ini dibagi

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Sampah kering logam, terdiri atas : kaleng, seng, pipa besi tua, dan

segala jenis logam yang sudah usang.
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2. Sampah kering non logam, terdiri atas : sampah kering yang mudah 

terbakar misalnya kertas, karton, 

3.  dsb, dan sampah kering sulit terbakar misalnya pecahan gelas, botol, 

kaca, dsb. 

c. Sampah lembut, adalah sampah yang terdiri dari partikel-partikel kecil dan 

ringan. Sampah ini mudah beterbangan sehingga dapat membahayakan 

dan menggangu pernapasan dan mata. Sampah lembut tersebut terdiri atas:  

1. Debu, adalah partikel kecil yang berasal dari proses mekanis, 

Contohnya serbuk penggergajian kayu, debu yang berasal dari 

aktifitas pabrik, dll. 

2. Abu, adalah partikel yang berasal dari proses pembakaran,  

Contohnya abu kayu, abu gunung berapi, abu dari hasil pembakaran 

sampah, dll. 

2.1.2 Sumber Sampah 

Menurut Damanhuri (2010: 8) sumber sampah perkotaan yang dikelola 

oleh Pemerintah Kota di Indonesia dikategorikan dalam beberapa kelompok, 

yaitu : 

a. Sampah dari rumah tinggal, adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan 

rumah tangga dan sering disebut sebagai sampah domestik. Dari sumber 

ini biasanya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, kertas, plastik, kain, 

dsb. Dari rumah tinggal terkadang juga dihasilkan sampah golongan B3 

(bahan berbahaya dan beracun), misalnya beterei, lampu TL, dsb. 

b. Sampah dari daerah komersil, adalah sampah yang berasal dari pertokoan, 

pasar, pusat perdagangan, hotel, dsb. Dari sumber ini umumnya dihasilkan 

sampah berupa plastik, kertas, kayu, logam, kaca, dan juga sisa makanan. 

c. Sampah dari perkantoran/institusi, adalah sampah yang berasal dari 

perkantoran, rumah sakit, sekolah, lembaga permasyarakatan, dsb. Sampah 

yang dihasilkan umumnya sama dengan sampah yang dihasilkan oleh 

daerah komersial non pasar. 
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d. Sampah dari jalan/taman dan tempat umum, adalah sampah yang berasal 

dari taman, jalan kota, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dsb. Dari 

sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa daun, dahan pohon, pasir, 

lumpur,dsb. 

e. Sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis sampah kota, kegiatan 

dalam lingkungan industri dan rumah sakit tetap dapat menghasilkan 

sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan, plastik, dsb. 

2.1.3 Permasalahan Akibat Pencemaran Sampah 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011: 1) terdapat beberapa permasalahan 

yang sering ditemui dalam pengelolaan kebersihan seperti tidak tersedianya sarana 

dan prasarana, akibatnya pencemaran lingkungan menjadi meningkat. Berikut 

adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran akibat sampah 

adalah : 

1. Perkembangan vektor penyakit 

Wadah sampah yang didalamnya masih terdapat sisa makanan merupakan 

tempat yang sangat sesuai bagi pertumbuhan vektor penyakit seperti lalat, 

kecoa dan tikus, dsb. 

2. Pencemaran udara 

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut menjadi sumber bau 

yang tidak sedap. Proses dekomposisi sampah di TPA akan menghasilkan 

gas seperti CO, CO2, CH4, H2S dan lain-lain, gas tersebut secara langsung 

akan mencemari udara sehingga mendorong terjadinya pemanasan global. 

3. Pencemaran air 

Prasarana dan sarana pengumpulan sampah yang terbuka dapat 

menghasilkan air lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran air lindi 

yang mengalir ke badan tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya 

pencemaran air dan air tanah. 

4. Pencemaran tanah 
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Pengolahan sampah yang tidak dilakukan dengan baik dan benar akan 

menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya 

sampah organik dan mungkin juga mengandung bahan buangan berbahaya 

(B3). 

5. Gangguan estetika 

Lahan yang terisi sampah secara terbuka dan tidak dikelola dengan baik 

dapat menimbulkan kesan pandangan yang tidak sedap sehingga dapat 

mempengaruhi estetika lingkungan di sekitarnya. Sarana pengumpulan dan 

pengangkutan sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan sumber 

pandangan yang tidak baik. 

6. Kemacetan lalu lintas 

Lokasi pengumpulan sampah yang berdekatan dengan tempat seperti 

pasar, pertokoan dan lain-lain berpotensi menimbulkan gangguan terhadap 

arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan, karena disekitar tempat 

pembuangan sampah terdapat kegiatan bongkar muat sampah. 

7. Gangguan kebisingan 

Adanya kegiatan operasi kendaraan alat berat dalam TPA (baik angkutan 

pengangkut sampah maupun kendaraan untuk meratakan dan atau 

memadatkan sampah) dapat menyebabkan gangguan kebisingan, terutama 

bagi masyarakat yang tinggal disekitar pembuangan sampah.  

8. Dampak sosial 

Hampir semua orang merasa resah dengan adanya pembangunan tempat 

pembuangan sampah di dekat permukimannya. Keresahan warga setempat 

diakibatkan oleh gangguan-gangguan yang telah disebutkan diatas. 

 

2.2 Timbulan Sampah 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011: 10) timbulan sampah adalah berat 

sampah atau volume sampah yang dihasilkan dari beberapa jenis sumber sampah 
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yang terdapat di wilayah tertentu oleh seseorang dalam satu hari. Ukuran timbulan 

sampah didasarkan kepada : 

 Berdasarkan berat, satuan berat ton, kg. 

 Berdasarkan volume, satuan volume liter, m
3
. 

Timbulan sampah dalam SNI 19-3964-1994 adalah banyaknya sampah 

yang diambil dari lokasi pengambilan, untuk diukur volumenya kemudian 

ditimbang beratnya dan diukur komposisinya. 

Data mengenai timbulan sampah merupakan hal yang sangat menunjang 

dalam menyusun sistem pengelolaan persampahan dalam suatu wilayah. Jumlah 

timbulan sampah biasanya akan berhubungan dengan faktor-faktor dalam 

pengelolaan sampah seperti: pemilihan peralatan misalnya wadah dan alat, 

pengumpulan dan pengangkutan sampah, perencanaan rute pengangkutan, 

fasilitas untuk daur ulang sampah, untuk menentukan luas tempat pengeloaan 

sampah, dsb. 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011: 17) besaran yang digunakan untuk 

timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota disajikan pada Tabel 2.1. 

Klasifikasi kota di bagi menjadi tiga kelompok yaitu kota besar, kota sedang dan 

kota kecil. Besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota seperti contoh 

kota besar memiliki volume berkisar 2,75 – 3,25 l/org/hari atau berat 0,70 – 0,80 

kg/org/hari. 

Tabel 2.1 Besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota 

No. Klasifikasi Kota 
Volume Berat 

(l/o/hari) (kg/o/hari) 

1. Kota Besar     (500.000 – 1.000.000 jiwa) 2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

2. Kota Sedang  (100.000 – 500.000 jiwa) 2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

3. Kota Kecil      (20.000 – 100.000 jiwa) 2,50 – 2,75 0,625 – 0,70 

  Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan   

     Permukiman, (2011) 
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Menurut Damanhuri (2010: 14) jumlah timbulan sampah akan bervariasi 

dari hari ke hari antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan antara satu negara 

dengan negara lainnya. Perbedaan variasi ini terutama disebabkan  antara lain: 

a. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk. 

b. Tingkat hidup: artinya makin tinggi tingkat hidup masyarakat, maka 

semakin besar jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. 

c. Musim: di negara barat, timbulan sampah akan mencapai angka minimum    

pada musim panas. 

d. Cara hidup penduduk dan mobilitas penduduk. 

e. Iklim: dinegara barat, debu hasil pembakaran alat pemanas akan 

bertambah pada musim dingin. 

f. Cara penanganan makanan. 

 

2.3 Sistem Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah merupakan semua kegiatan yang bersangkutan 

dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan 

transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir atau pembuangan sampah. 

Pengelolaan sampah mempertimbangkan beberapa faktor yaitu faktor kesehatan 

lingkungan, ekonomi, teknologi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya 

yang berkaitan dengan respon masyarakat. 

Menurut Damanhuri (2010), sistem pengelolaan sampah di Indonesia 

memiliki beberapa tahapan, yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan dan pembuangan akhir ke lahan TPA. 

1. Pewadahan sampah merupakan penampungan sampah sementara pada 

sumbernya. 

2. Pengumpulan sampah merupakan proses pengumpulan sampah dari 

masing-masing sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan 
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sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui 

proses pemindahan. 

3. Pemindahan sampah merupakan tahap pemindahan sampah hasil 

pengumpulan kedalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat 

pembuangan akhir sampah. 

4. Pengangkutan sampah merupakan proses mengangkut sampah dari lokasi 

pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju tempat 

pembuangan akhir sampah. 

5. Pengolahan sampah adalah upaya untuk mengurangi volume maupun 

merubah bentuk sampah, contoh dari pengolahan sampah antara lain 

dengan cara pemadatan, pengomposan, penghancuran, pengeringan, dan 

pendaur ulangan, pemanfaatan gas metan dan pengolahan lindi supaya 

bentuk sampah menjadi lebih bermanfaat. 

Skema teknik operasional pengelolaan persampahan dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1.Skema teknis operasional pengelolaan persampahan 

Sumber : Damanhuri (2010) 

              Timbulan sampah 

              Pewadahan/pemilahan 

Pengumpulan 

Pemindahan dan 

pengangkutan 

pengolahan 

Pembuangan akhir 

sampah 
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Pengelolaan sampah pada masyarakat bertambah kompleks dan 

membutuhkan keterkaitan dari beragam teknologi dan disiplin ilmu. Teknologi 

yang terkait dalam pengelolaan sampah adalah teknologi bagaimana mengontrol 

timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan dan pemrosesan sampah, 

dan pembuangan akhir sampah. Serangkaian proses tersebut dilakukan untuk 

melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya sampah dan pelestarian ekosistem 

makhluk hidup. 

 

2.4 Metode Pengolahan Akhir Sampah 

Beberapa tempat dan metode pembuangan sampah dengan penimbunan 

dan pengolahannya dibagi menjadi beberapa macam, antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Open Dumping 

Metode Open dumping adalah metode penimbunan sampah yang terbuka, 

metode ini sering disebut metode kuno. Pada metode ini sampah hanya 

dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam sebuah lubang tanah yang terdapat 

pada suatu lahan, sehingga memiliki banyak potensi pencemaran lingkungan yang 

sangat besar. 

2. Metode Controlled Landfill 

Metode controlled landfill adalah pengembangan dari metode sebelumnya 

yaitu metode open dumping, pada metode ini timbunan sampah secara bertahap 

ditutup dengan lapisan tanah guna untuk mengurangi kemungkinan gangguan 

pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, penutup sampah dengan lapisan 

tanah dilakukan setelah mencapai pada tahapan tertentu, sehingga masih memiliki 

potensi pencemaran lingkungan pada saat timbunan sampah masih belum ditutup 

dengan lapisan tanah. 
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3. Metode Sanitary Landfill 

Sanitary landfill adalah metode terbaru yang banyak diterapkan, karena 

metode ini memiliki sistem penimbunan sampah secara sehat dibandingkan 

dengan metode sebelumnya. Pada metode ini sampah dibuang ditempat yang 

rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah, setelah itu sampah  

ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sehingga sampah tidak 

berada dialam terbuka. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya bau dan 

tempat bersarangnya binatang. Material yang baik untuk dijadikan lapisan 

penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang 

mengandung batuan kecil, karena jenis tanah yang mengandung lempung tinggi 

secara umum memiliki kualitas yang buruk apabila digunakan sebagai material 

penutup. 

 

2.5 Analisa Timbulan Sampah 

Analisa timbulan sampah dilakukan dengan cara mengukur langsung 

satuan timbulan sampah dari sejumlah sampel (rumah tangga dan non rumah 

tangga) yang ditentukan secara random-proporsional selama 8 hari berturut-turut. 

Metode ini sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang pengambilan dan 

pengukuran contoh timbulan sampah perkotaan. 

Perhitungan jumlah contoh jiwa dan kepala keluarga (KK) yang dihitung 

berdasarkan rumus Persamaan 2.1 dan Persamaan 2.2. 

 

S = Cd . √   ……….……….……….……….……….......... (2.1) 

Dimana : 

       S = Jumlah contoh (jiwa) 

     Cd = Koefisien perumahan  

    1.0  = Kota Besar 
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    0.5 = Kota kecil / Kota sedang 

     Ps = Populasi (jiwa) 

 

Kemudian hasil S dimasukkan dalam persamaan berikut: 

K = 
 

 
 ...........……….……….……….……….………………. (2.2) 

Dimana : 

    

K = Jumlah contoh (KK) 

        N = Jumlah jiwa per keluarga (5) 

Jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan. 

1. contoh dari perumahan permanen = (S1 × K) keluarga 

2. contoh dari perumahan semi permanen = (S2 × K) keluarga 

3. contoh dari perumahan non permanen = (S3 × K ) keluarga 

dimana: 

S1 = Proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam (25%) 

S2 = Proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam (30%) 

S3  = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam (45%) 

S  = Jumlah contoh jiwa 

N  = Jumlah jiwa per keluarga 

K  = Jumlah KK. 

Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk dan laju produksi sampah per orang per harinya. Sehingga untuk 

memperkirakan volume timbulan sampah sampai akhir periode desain perlu 

memperkirakan jumlah penduduk yang dilayani hingga akhir tahun periode desain 

tersebut yaitu selama 20 tahun kedepan. 
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Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011: 11) untuk proyeksi jumlah penduduk ada tiga 

metode yang sering digunakan yaitu : 

 

a. Metode Aritmatika 

Metode Aritmatik adalah metode yang digunakan untuk 

memproyeksikan penduduk pada suatu daerah dimana pertumbuhan 

penduduknya terjadi secara linear, persamaan matematis yang digunakan 

pada metode aritmatika adalah menggunakan Persamaan 2.3. 

 

  Pn = Po + r.(dn) .................................................................(2.3) 

Dimana : 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar, 

r   = rata-rata pertambahan penduduk pertahun, 

dn = periode waktu proyeksi 

 

b. Metode Geometri 

Metode Geometri adalah metode yang digunakan untuk 

memproyeksikan penduduk pada suatu daerah dimana pertambahan 

penduduknya terjadi secara eksponensial, persamaan matematis yang 

digunakan pada metode geometri adalah menggunakan Persamaan 2.4. 

Pn  = Po (1+r)
 dn

 .................................................................(2.4) 

Dimana : 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar, 

r   = rata-rata pertambahan penduduk pertahun, 

dn = periode waktu proyeksi 
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c. Metode Least Square 

Dengan menggunakan asumsi bahwa Y adalah jumlah penduduk 

tahun ke-n, dan x adalah nomor data tahun ke-n. Metode ini menganggap 

garis regresi yang dibuat memberikan penyimpangan nilai data atas 

penduduk masa lalu dan juga karakteristik perkembangan penduduk di 

masa lalu, berlaku pula untuk masa mendatang, persamaan matematis 

yang digunakan adalah menggunakan Persamaan 2.5. 

 

Pn = a + bt .................................................................(2.5) 

Dimana : 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

t = beda yang dihitung pada tahun dasar, 

a/b = dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.6 dan 

Persamaan 2.7. 

  a = 
∑  ∑    ∑  ∑     

  ∑    ∑   
 .....................................................(2.6) 

 

  b = 
  ∑     ∑  ∑   

  ∑    ∑   
 .....................................................(2.7) 

 

Penentuan metode yang dipakai untuk proyeksi penduduk, terlebih dahulu 

mencari nilai Standart Deviasi (S) untuk tiap-tiap motode. Pada metode yang 

mempunyai nilai Standart Deviasi (S) paling kecil, maka metode tersebut 

digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk, persamaan matematis yang 

digunakan untuk mencari nilai Standart Deviasi (S) adalah menggunakan 

persamaan 2.8. 

 

S = √ 
∑                

      
 ....................................................(2.8) 
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2.5.1 Densitas Sampah 

Densitas sampah merupakan berat sampah yang diukur dibagi dengan 

volume sampah yang diukur tersebut. Satuan dari densitas sampah adalah kg/m3.  

Tata cara mendapatkan nilai densitas sampah adalah dengan cara 

menimbang sampah yang telah dilakukan survey. Kemudian sampah dimasukan 

ke dalam kotak berukuran 20 x 20 x 100 cm dan kemudian dilakukan 

penggentrokan selama 3 kali. Setelah itu dihitung bepara volume sampah nya. 

 

2.6 Prediksi Timbulan Sampah 

Menurut Damanhuri (2010: 14) Timbunan sampah baik untuk sekarang 

maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan 

pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Apabila pengamatan lapangan 

belum tersedia, maka untuk menghitung besaran timbulan sampah dapat 

digunakan angka timbulan sampah adalah sebagai berikut: 

1. Satuan timbulan sampah pada kota besar = 2-2,5 l/orang/hari, atau 0,4-0,5 

kg/orang/hari. 

2. Satuan timbulan sampah pada kota sedang/kecil = 1,5-2 l/orang/hari, atau 

0,3-0,4 kg/orang/hari 

Ukuran kota di klasifikasikan atas ukuran kecil, sedang dan besar. Kota 

kecil adalah kota dengan penduduk kurang dari 100.000 jiwa, kota sedang dengan 

penduduk lebih besar dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa dan kota 

besar adalah kota dengan penduduk lebih dari 500.000 jiwa. 

Persamaan matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah sampah 

adalah menggunakan Persamaan 2.9. 

  

Jumlah sampah = 
                           

           
 ...............(2.9) 

Dimana:  
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Jumlah sampah = total jumlah sampah (ton/hari) 

 Timbulan sampah = total timbulan sampah (kg/orang/hari) 

 

Besar volume sampah yang dihasilkan dapat dihitung dengan Persamaan 

2.10 

 

Volume sampah = 
                                

                     
  

Dimana:  

Volume sampah = total volume sampah (m
3
/hari) 

 Densitas sampah = berat satuan sampah per volum (kg/m
3
) 

 

Area yang dibutuhkan = 
                             

                
    ...............(2.10)  

 

2.7 Limbah Lindi 

Lindi dihasilkan dari infiltrasi air hujan ke dalam timbunan sampah di 

TPA dan dari cairan yang terdapat pada sampah itu sendiri. Lindi diproduksi 

ketika adanya kontak antara cairan dengan sampah. Air lindi dapat merembes 

melalui tanah dan dimungkinkan pula akan mencemari air tanah yang ada di 

lokasi Tempat Pembuangan Akhir. Dari sana dapat diramalkan bahwa kuantitas 

dan kualitas lindi akan sangat bervariasi dan berfluktuasi ( Lihat Gambar 2.2).   

Adanya tumpukan sampah pada TPA, menyebabkan pencemaran 

lingkungan salah satunya adalah air lindi yang dihasilkan oleh sampah. Hingga 

saat ini lindi masih menjadi permasalahan lingkungan karena lindi adalah sumber 

pencemaran air tanah dan air permukaan. Hal tersebut memberikan dampak yang 

negatif terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem di sekitar TPA. 

Kuantitas lindi yang dihasilkan akan banyak tergantung pada masuknya air 

dari luar, sebagian besar dari air hujan, disamping dipengaruhi oleh aspek 
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operasional yang diterapkan seperti aplikasi tanah penutup, kemiringan 

permukaan, kondisi iklim, dan sebagainya. 

 

 

     Gambar 2.2 Skema terjadinya lindi 

Sumber : Damanhuri ( 2008) 

2.7.1 Kualitas Lindi 

Menurut Damanhuri (2008: 12) kualitas lindi yang keluar dari tumpukan 

sampah tergantung dari beberapa hal, seperti variasi dari komponen sampah yang 

ditimbun, banyaknya jumlah curah hujan yang turun, musim, umur timbunan, pola 

operasional, dan kapan waktu dilakukannya sampling.  Lindi tersebut mempunyai 

karakter yang khas, yaitu: 

- Lindi pada landfill yang masih muda : Mudah bersifat asam karena lindi 

tersebut memiliki kandungan organik yang tinggi, serta kandungan  

BOD/COD relatif tinggi 

- lindi dari landfill yang sudah tua : Kualitas lindi pada landfill sudah 

mendekati netral, memiliki kandungan mineral dan karbon organik dan 

yang sudah relatif menurun serta kandungan BOD/COD relatif menurun 

Lindi landfill sampah kota yang berumur di atas 10 tahun ternyata 

mempunyai BOD dan COD yang tetap relatif tinggi. 
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2.8 Analisa Curah Hujan Rancangan 

Hujan rencana merupakan hujan terbesar yang mungkin terjadi dalam 

suatu daerah pada periode ulang tertentu Hujan rencana merupakan dasar untuk 

menghitung rencana ukuran suatu bangunan. Jatuhnya hujan di suatu daerah, baik 

menurut waktu maupun pembagian geografisnya tidak tetap, melainkan berubah-

ubah. Pada musim penghujan pun dari hari ke hari, dari jam ke jam hujannya tidak 

sama. Demikian pula dari tahun ke tahun banyaknya hujan tidak sama dan juga 

hujan maksimum dalam suatu hari untuk berbagai tahun tidak sama. 

2.8.1 Distribusi Gumbell 

Menurut Hadisusanto, N., (2010: 44) sebaran Gumbel umumnya 

digunakan pada perhitungan hujan harian maksimum guna menentukan kejadian 

yang ekstrem. Persamaan matematis yang digunakan adalah menggunakan 

Persamaan 2.9 – Persamaan  2.12. 

Adapun rumus yang dipakai adalah: 

 

1. Menghitung nilai standar deviasi dengan Persamaan 2.11. 

S = √ 
∑             

      
 ...............................................................(2.11) 

 

 2. Menghitung Koefisien Variasi dengan Persamaan 2.12. 

 Cv = 
 

   
 ..........................................................................(2.12) 

 

3. Menghitung Koefisien Kemencengan dengan Persamaan 2.13. 

Cs = 
 

              
 ∑         ....................................(2.13) 

    

 4. Menghitung Koefisien kortusis dengan Persamaan 2.14 
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Ck = 
 

                   
 ∑          ...................................(2.14) 

    

 Selanjutnya untuk penyebaran lebih lanjut pada sebaran Gumbel memiliki 

nilai kemencengan (skewness) = 1,1396 dan nilai kurtosis = 5,4004 

2.8.2 Distribusi Log Pearson Type III 

Menurut Hadisusanto, N., (2010: 43) sebaran Log Pearson type III sering 

digunakan pada perhitungan hujan harian maksimum. Sebaran Log Pearson type 

III digunakan untuk menghitung besarnya banjir rencana yang terjadi pada 

periode ulang tertentu. Persamaan matematis yang digunakan adalah 

menggunakan persamaan : 

1. Menghitung harga standar deviasi dengan Persamaan 2.15. 

S = √ 
∑             

      
     ...........................................................(2.15) 

 

 2. Menghitung Koefisien Variasi dengan Persamaan 2.16. 

   Cv = 
 

   
     ..........................................................................(2.16) 

3. Menghitung Koefisien Kemencengan dengan Persamaan 2.17. 

Cs = 
 

              
 ∑               .......................................(2.17)

     

 4. Menghitung Koefisien kortusis dengan Persamaan 2.18. 

   Ck = 
 

                   
 ∑         ......................................(2.18) 

 

5. Menghitung logaritma curah hujan dengan kala ulang T tahun dan 

menghitung Log rata-rata. 
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6. Menghitung anti Log dari Log X untuk mendapatkan curah hujan 

rencana dengan kala ulang t tahun.  

 

Untuk metode Log Pearson Tipe III  tidak ada sifat khas. 

 

2.9 Intensitas Hujan 

Menurut Hadisusanto, N., (2010: 28) intensitas hujan merupakan jumlah 

hujan per satuan waktu. Satuan intensitas hujan dinyatakan dalam mm/jam. 

Intensitas hujan merupakan kelebatan hujan yang jatuh pada daerah pelayanan 

sistem drainase (catchment area). 

Intensitas hujan bisa ditentukan dengan data curah hujan dengan durasi 

tertentu. Bila data ini tidak diperoleh, cara yang umum dilakukan adalah dengan 

mencari hubungan antara curah hujan dengan durasi hujan. Metode yang umum 

digunakan adalah metode Bell.   

2.9.1 Metode Bell 

Pada metode ini, curah hujan yang digunakan adalah curah hujan dengan 

durasi 1 jam dengan kala ulang 10 tahun. Persamaan matematis yang digunakan 

adalah menggunakan persamaan 2.17. 

 

I = ( 0,2 ln T + 0,52 ) (0 ,54 t
0,25 

– 0,5) . R     ...........................(2.17) 

Dimana : 

R = curah hujan dengan kala ulang 10 tahun (mm) 

T = Periode ulang (tahun) 

t = durasi hujan (menit) 
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2.9.2 Metode Monotobe 

Untuk perhitungan intensitas hujan dengan metode Monotobe disajikan 

pada Persamaan 2.18. 

It  = 
 

  
 x 

  

  

   
 ....................………………………………..(2.18) 

       

Dimana : 

  It = Intensitas hujan (mm/jam). 

         R = durasi, curah hujan. 

         tc = waktu konsentrasi. 

Dalam perhitungan waktu konsentrasi (tc) disajikan pada Persamaan 2.19 – 

Persamaan 2.21. 

tc = to + td  .........…………………………………………..(2.19) 

Dimana : 

        to = waktu limpas permukaan (menit). 

         td = waktu limpas saluran (menit). 

        to = 60 x 0,0195  
  

√ 
      …………………………………………..(2.20) 

        to = waktu limpas permukaan (menit). 

       Lo = jarak dari titik terjauh ke fasilitas drainase (m). 

          s = kemiringan daerah pengaliran (0,005-0,02). 

         td = 
 

 
 ........………..…...……………………………………..(2.21) 

          L = panjang aliran sampai control dihilir, 

         v = kecepatan aliran air di saluran (table), 
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2.10 Perhitungan Debit Rencana Maksimum  

Dalam area TPA wajib direncanakan sistem drainase, fungsi sistem 

drainase sendiri adalah sebagai wadah untuk air hujan yang yang jatuh di atas 

daerah TPA yang bukan landfill. Drainase permukaan menampung limpasan air 

hujan sehingga air hujan tidak menggenangi landfill. Apabila tidak direncanakan 

sistem drainase permukaan, maka air limpasan dari hujan akan masuk ke dalam 

timbunan sampah dan mengakibatkan semakin bertambahnya volume lindi yang 

dihasilkan landfill tersebut. Daerah yang harus dilayani oleh sistem drainase 

adalah : jalan pada TPA, kantor, taman, halaman, dan fasilitas-fasilitas penunjang 

lainnya. 

Metode Rasional merupakan metode yang sering digunakan untuk 

memperkirakan debit puncak. Jika curah hujan dengan intensitas I terjadi secara 

terus menerus, maka laju limpasan langsung akan bertambah sampai mencapai 

waktu konsentrasi tc. Metode ini berfungsi untuk menghitung debit banjir 

rancangan, yang berupa debit banjir. 

Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011: 20) Apabila digunakan rumus matrik, maka 

rumus rasional menjadi seperti pada Persamaan 2.22  berikut : 

 

Q = 0,278 x C x I x A  ..................................................(2.22) 

Dimana : 

Q = debit limpasan (m
3
/detik) 

 C = koefisien pengaliran 

 I  = Intensitas hujan maksimum (mm/jam) 

 A = Luas Daerah (ha) 

0,2778 = faktor konversi, 

*0,2778 merupakan faktor konversi agar satuan menjadi m
3
/det. Hujan 

selama 1 jam dengan intensitas 1 mm/jam di daerah seluas 1 km
2
, maka debit 

banjirnya 0,2778 m
3
/dtk, dan debit banjir sebesar 0.278 m

3
/detik akan melimpas 
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merata selama 1 jam. Luas daerah pelayanan tiap saluran merupakan daerah 

dimana semua air hujan di daerah tersebut mengalir masuk kedalam saluran 

tertentu atau yang diinginkan. 

2.10.1 Koefisien Limpasan (C) 

Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011: 20) Koefisien Limpasan (C) ditentukan 

berdasarkan penutupan lahan di daerah perencanaan. Penentuan nilai C disajikan 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Nilai koefisien limpasan (C) 

Penutupan Lahan C 

Lahan terbuka :   

Tanah berpasir, lahan datar, 2% 0,05-0,10 

Tanah berpasir, lahan landai, 2%-7% 0,10-0,15 

Tanah berpasir, lahan miring, >7% 0,15-0,20 

Tanah berat, lahan datar, 2% 0,13-0,17 

Tanah berat, lahan landai, 2%-7% 0,18-0,22 

Tanah berat, lahan miring, >7% 0,25-0,35 

Taman 0,10-0,40 

Kantor, rumah jaga, bengkel, gudang, garasi, 

bangunan tertutup lainnya 
0,6-0,75 

Jalan lingkungan, lahan parkir:   

Aspal 0,70-0,95 

Beton 0,80-0,95 

Batu bata/paving stone 0,60-0,85 
Sumber : Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan Lingkungan   

Permukiman (2011) 

2.10.2 Perencanaan Saluran Drainase Permukaan 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) sistem drainase dibuat mengikuti 

hirarki semakin ke hilir saluran semakin besar. Aliran air diarahkan ke hilir untuk 
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bertemu dengan saluran yang melayani daerah lainnya di dalam lokasi TPA. 

Persamaan matematis yang digunakan adalah menggunakan Persamaan 2.23. 

 

 

V  = 1/n . R 
2/3

 . I 
0.5  

…..……….……………………….......(2.23) 

Dimana : 

        n = koefisien kekasaran manning 

        R  = jari-jari hidrolis (m) = A/P, 

       S  = kemiringan garis energi (m/m), 

 

        Aliran memiliki kecepatan konstan di setiap titik saluran, kecepatan aliran 

dipengaruhi oleh koefisien kekasaran saluran yang di sajikan pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Nilai koefisien kekasaran Manning 

No Bahan Saluran n 

1 Pasangan batu bata diplester halus 0,01 - 0,015 

2 Pasangan batu bata tidak diplester 0,012 - 0,018 

3 Pasangan batu kali dihaluskan  0,017 - 0,03 

4 Pasangan batu kali tidak dihaluskan 0,023 - 0,035 

5 Beton dihaluskan (finished) 0,011 - 0,015 

6 Beton cetak tidak dihaluskan (unfinished) 0,014 - 0,02 

7 Beton pada galian beton yang rapi 0,017 - 0,02 

8 Beton pada galian beton yang tidak dirapikan 0,022 - 0,027 

9 Tanah galian yang rapi 0,016 - 0,02 

10 Tanah galian berbatu yang dirapikan 0,022 - 0,03 

11 Tanah galian yang sedikit ditumbuhi rumput 0,022 - 0,033 

12 Galian pada batuan keras 0,025 - 0,04 

      Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

        Lingkungan Permukiman 
 

Untuk mengantisipasi adanya fluktuasi debit aliran air dan ketinggian air 

akibar peningkatan curah hujan maupun pengaruh gelombang. Tinggi jagaan bisa 

diperkirakan dengan Persamaan 2.24. 
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F               = c. h………………….…………………………………(2.24) 

Dimana : 

        F   = Tinggi jagaan (m), 

        h   = kedalaman air dalam saluran (m), 

        c   = koefisien yang nilainya 0,5 – 0,3 

 

2.11 Perhitungan Debit Lindi 

Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011: 3) lindi yang timbul dapat diperkirakan dengan 

metode Water Balance atau metode Neraca Air. Metode ini didasari oleh asumsi 

bahwa lindi hanya dihasilkan dari curah hujan yang berhasil meresap masuk ke 

dalam timbulan sampah (perkolasi).  Faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

metode ini adalah: 

1. Air dari atas, yaitu hujan yang jatuh ke permukaan lapisan sanitary landfill 

sehingga terjadi infiltrasi ke dalam landfill. Besarnya infiltrasi tergantung 

pada koefisien pengaliran pada tanah penutup.  

2. Air dari sampah, yaitu air dari kelembaban sampah yang berasal dari 

absorbsi kandungan air dalam udara atau dari hujan. 

3. Air lapisan penutup, yaitu  kelembaban lapisan penutup yang tergantung 

terhadap jenis, sumber bahan penutup  dan musim tiap tahunnya. 

4. Air yang terpakai selama proses dekomposisi bahan – bahan organik 

dalam sampah. 

5. Air yang keluar dari bawah permukaan lindi yang dihasilkan oleh sanitary 

landfill. 

6. Air yang hilang akibat penguapan gas landfill. 

 

 

 



 

 
33 

2.11.1 Metode Neraca Air dari Thorntwaite 

Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011), Metode neraca air dari Thorntwaite berasumsi 

bahwa lindi hanya dihasilkan dari curah hujan yang berhasil meresap masuk ke 

dalam timbulan sampah. Berikut sistem input-output dari neraca air disajikan pada 

Persamaan 2.25 – Persamaa 2.28. 

 

PERC  = P – (RO) – (AET) – (ΔST) ..................................(2.25) 

I  = P – (R/O)  ..........................................................(2.26) 

APWL = ∑ NEG (I – PET)  ..............................................(2.27) 

AET  = (PET) + [( I-PET) - (ΔST)] .................................(2.28) 

 

Dimana : 

PERC = Perlokasi, air yang keluar dari sistem menuju lapisan di bawahnya, 

akhirnya menjadi lindi. 

P = Presipitasi rata-rata bulanan dari data tahunan. 

RO = Limpasan permukaan (runoff) rata-rata bulanan dihitung dari presipitasi 

serta koefisien limpasan 

AET = Aktual evapotranspiras, menyatakan banyaknya air yang hilang secara 

nyata dari bulan ke bulan 

ΔST = Perubahan simpanan air dari dalam tanah dari bulan ke nulan, yang 

terkait soil moisture storage 

ST = soil moisture storage, merupakan banyaknya air yang tersimpan dalam 

tanah pada saat keseimbangan 

I = Infiltrasi, jumlah air terinfiltrasi ke dalam tanah 

APWL = Accumulated potential water loss, merupakan nilai negatif dari (I-PET) 

yang merupakan kehilangan air secara akumulasi 
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I-PET = nilai infiltrasi dikurangi potensi evapotranspirasi, nilai negatif yang 

menyatakan banyaknya infiltrasi air yang gagal untuk dipasok pada tanah, 

sedang nilai positif adalah kelebihan air selama periode tertentu 

PET = Potensial evapotranspirasi, dihitung berdasarkan atas nilai rata-rata 

bulanan dari data tahunan 

 

Selanjutnya skema input – output akan ditampilkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Input – output konsep neraca air 

Sumber : Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang  

Penyehatan Lingkungan   Permukiman (2011) 

 

2.12 Perencanaan Sistem Drainase Bawah Permukaan  

2.12.1 Kecepatan Resapan Sampah 

Kecepatan resapan sampah merupakan perbandingan dari daya resap 

sampah dan kadar porositas sampah. Langkah pertama adalah menghitung nilai 

gradien hidraulis dengan menggunakan Persamaan 2.29. 

i 
 

 
      ........................................................(2.29) 

Dimana : 

  i = gradien hidrolis. 

Presipitasi (P) 

Evapotranspirasi (E) 

PERC= P- (RO) – (AET) – (ΔST) 

Leachate 

Run Off (RO) 

Moisture Storage 
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  h = tinggi phase (m). 

  l = panjang tanah (m). 

Menghitung kecepatan aliran air dirumuskan seperti pada Persamaan 2.30. 

 

q = k . i . A .................................................................(2.30) 

Dimana : 

q = kecepatan aliran tanah (m
3
/detik)  

k = koefisien rembesan (m/detik) 

i = gradien hidrolis 

A = luas area (m
2
) 

 

 

Menghitung daya resap tanah dirumuskan seperti pada Persamaan 2.31. 

 

q = ρ . v atau 

 v = 
 

 
 ............................................................................(2.31) 

Dimana: 

v = kecepatan resapan ( m/detik). 

ρ = porositas tanah. 

q = kecepatan aliran tanah (m
3
/detik).  

 

Waktu yang diperlukan lindi untuk sampai ke pipa drain dirumuskan pada 

Persamaan 2.32. 

 

T = 
 

 
 .........................................................................................(2.32) 

 

Volume air tanah terisi selama T dirumuskan seperti pada Persamaan 2.33. 

 

I = 0,80 . ρ . H          .....................................................................(2.33) 
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Jarak air hujan yang turun dipermukaan sehingga menjadi lindi yang 

sampai pada drain secara diagonal. Kapasitas pipa drain dirumuskan seperti pada 

Persamaan 2.34 – 2.37. 

 

Menghitung sudut α 

Tan α = H / 0,50 r ..................................................................(2.34) 

 

Menghitung  S 

S = H / sin α  ..................................................................(2.35) 

 

 

Waktu yang diperlukan lindi sampai pada pipa drain 

 

Td = 
 

       
   ..................................................................(2.36) 

Kapasitas pipa drain bawah tanah 

Q = I / Td  ..................................................................(2.37) 

 

 

2.13 Instalasi Kolam Penampung Air Lindi 

Pengolahan Lindi merupakan pengolahan kombinasi antara fisik-kimia 

dan biologi. Pengolahan fisik bertujuan mengurangi zat padat baik tersuspensi 

maupun terlarut. Pengolahan ini biasanya digabungkan dengan pengolahan kimia 

dan biologis. Pengolahan secara kimiawi bertujuan mengurangi kandungan ion – 

ion di dalam lindi. Proses pengolahan biologis terutama gabungan dan pengolahan 

anerobik dan aerobik bertujuan mengurangi kandungan bahan organik dalam lindi. 

Parameter yang digunakan dalam merencanakan kolam IPAL akan disajikan 

dalam Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Perbandingan Parameter Desain 

No. Kriteria 
Proses Pengolahan 

Anaerobik Fakultatif Maturasi 

1 Fungsi 

Penyisihan BOD yang 

relatif tinggi(> 

1000mg/L), 

sedimentasi, stabilisasi 

influen 

Penyisihan 

BOD 

Penyisihan 

mikroorganisme, 

pathogen nutrien 

2 Kedalaman (m) 2,5-5 1-2 1-1,5 

3 
Penyisihan BOD 

(%) 
50-85 70-80 60-89 

4 
Waktu Detensi 

(hari) 
20-50 5-30 7-20 

5 
Beban Organik 

(kg/Ha hari) 
224 – 560 56 -135 <17 

6 pH 6,5-7,2 6,5-8,5 6,5-10,5 

7 Material Pasangan batu 
Pasangan 

batu 

Pasangan 

batu 

Sumber : Permen PU No.3 (2013) 

 

Pengolahan tersebut dilakukan di kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air 

Limbah) yang terdiri dari serangkaian kolam stabilisasi anaerob, kolam fakultatif, 

dan kolam maturasi.  

2.13.1 Saluran Pengumpul Lindi 

Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011: 48) Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran 

pengumpul sekunder dan primer. 

a. Kriteria saluran pengumpul sekunder adalah sebagai berikut: 

 1. Dipasang memanjang ditengah blok/zona penimbun.  

2. Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan 

kemiringan minimal 2%. 

 3. Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa HDPE. 

 4. Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner (lapisan kedap air) 

b. Kriteria saluran pengumpul primer adalah sebagai berikut: 
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Menggunakan pipa HDPE berlubang (untuk pipa ke bak pengumpul lindi 

tidak berlubang), saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder 

oleh bak kontrol, yag berfungsi pula sebagai ventilasi yang dikombinasikan 

dengan pengumpul gas vertikal. 

Fasilitas-fasilitas pengumpulan lindi dengan menggunakan pipa secara 

umum menurut Tchobanoglous, Theisen, dan Vigil (1993: 437) adalah sebagai 

berikut:  

1. Slope teras  

Untuk mencegah akumulasi lindi di dasar lahan urug, maka dasar 

lahan urug ditata menjadi susunan teras-teras dengan kemiringan tertentu 

(1-5%) sehingga lindi akan mengalir ke saluran pengumpul (0,5-1%). 

Untuk mengalirkan lindi ke unit pengolahan atau resirkulasi setiap saluran 

pengumpul dilengkapi dengan pipa berlubang. Kemiringan dan panjang 

maksimum saluran pengumpul dirancang berdasarkan kapasitas fasilitas 

saluran pengumpul. Untuk memperkirakan kapasitas fasilitas saluran 

pengumpul dipergunakan persamaan Manning. 

2. Piped Bottom  

Dasar lahan urug dibagi menjadi beberapa persegi panjang yang 

dipisahkan oleh pemisah tanah liat. Lebar pemisah tersebut tergantung dari 

lebar sel. Pipa-pipa pengumpul lindi ditempatkan sejajar dengan panjang 

sel dan diletakkan langsung pada geomembran. 

2.13.2 Syarat Pengaliran Lindi 

 Menurut Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011: 49) Syarat pengaliran air lindi dilakukan 

semaksimal mungkin menggunakan metode gravitasi, dengan kecepatan 

pengaliran 0,6 – 3 m/det. Kedalaman air dalam saluran / pipa (D) maksimal 80% 

dimana d = tinggi air dan D = diameter pipa. Desain alternatif untuk pola pipa 

pengumpul lindi disajikan pada Gambar 2.4. 
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Pola Garis Lurus         Pola Tulang Ikan     Pola Tangga        

    Gambar 2.4 Skema terjadinya lindi (Damanhuri, 2008) 

Sumber : Dikjen Cipta Karya, Direktorat Pengembang Penyehatan 

Lingkungan   Permukiman (2011) 

       

2.13.3 Kriteria Desain Pipa Lindi 

Menurut Tchobanoglous, Theisen, dan Vigil (1993: 438) menuliskan 

kriteria desain instalasi pipa yang bisa digunakan:  

1. Slope saluran 1,2 – 1,8 %  

2. Slope tanah 1 – 5%  

3. Jarak antar pipa 15 – 120 m. 

4. Pengaturan pada pipa harus memberikan ketinggian air (head) lindi 

maksimum 30,5 cm dari atas liner (geomembran).  

5. Kecepatan aliran 0,6 – 1,2 m/dtk.  

6. Diameter pipa minimal 4 in (lateral) dan 6 in (manifold).  

7. Pembuatan perforasi pipa harus mempertimbangkan kekuatan (daya 

tahan pecah) dan kapasitas pipa. Dimensi lubang yang sering 

digunakan adalah 1 – 2 cm dengan kecepatan luas perforasi 150 – 200 

cm
2
/m. 

2.13.4 Kolam Penampung Lindi 

Kolam penampung berfungsi untuk menampung produksi lindi yang 

dihasilkan dari TPA, dimana dikolam ini terdapat beberapa phase untuk 

menetralisirkan air lindi supaya tidak langsung meluap ketanah.  
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Sebelum masuk ke perencanaan kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air 

Limbah), air harus dipompa terlebih dahulu  dari kolam penampung sementara 

agar air dapat menuju ke kolam stabilisasi. Pompa submersible adalah jenis 

pompa air yang dirancang khusus karena di letakkan di dalam cairan untuk 

mendorong cairan melalui pipa menuju permukaan. Dalam perencanaan, pompa 

ini memiliki daya dorong hingga 33 meter dengan diameter 4 inci dan 

kemampuan untuk memindahkan debit air sebesar 33 liter/menit atau 1,980 

liter/jam.  Spesifikasi pompa disajikan pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Spesifikasi pompa 

2.13.5 Kolam Stabilisasi 

Kolam Stabilisasi atau anaerob menurut Alfiandy (2003: 57) berfungsi 

sebagai kolam oksidasi, dimana pada bak tersebut diharap kadar oksigen 

bertambah sehingga kandungan BOD, COD lindi mengalami penurunan. Kolam 

stabilisasi yang dipilih adalah jenis kolam fakultatif.  

Kolam stabilisasi atau kolam oksidasi merupakan suatu kolam yang terdiri 

atas tanggul dengan aliran air buangan (influen) yang laminer sehingga 

menyebabkan terjadinya aktivitas mikroorganisme. Pengaplikasian kolam ini jika 

luas area terpenuhi dan tempat di lokasi memungkinkan adanya sinar matahari 

masuk ke dalam kolam untuk proses fotosintesis akan sangat menguntungkan. Hal 
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ini disebabkan konstruksi yang dibutuhkan kolam ini relatif sederhana dan biaya 

operasi relatif lebih murah. 

Persamaan yang digunakan menurut Alfiandy (2003: 44) di tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) adalah menggunakan Persamaan 2.38. 

 

V = Q . td ...............................................................................(2.38) 

Dimana : 

V = volume kolam (m
3
) 

Q = Debit lindi (m
3
/hari) 

Td = waktu detensi atau waktu kontak (hari) 

 

Kriteria desain kolam stabilisasi adalah : 

- Waktu detensi : 20-50 hari. 

- Kedalaman kolam : 2,5-5 meter. 

Dengan debit timbulan lindi yang dihasilkan m
3
/hari, dan waktu detensi 

20-50 hari, dan kedalaman kolam diambil 5 meter, maka untuk penentuan dimensi 

kolam adalah menghitung debil timbulan lindi yang dihasilkan perhari kemudian 

dikalikan dengan lamanya waktu detensi.  

 

2.13.6 Kolam Aerasi 

Kolam aerasi atau kolam fakultatif merupakan kolam yang berfungsi 

mengoksidasi air buangan yang mana kebutuhan oksigennya dipenuhi dengan 

proses aerasi. Pada prinsipnya, fungsi pengolahan ini adalah mengkonvensi air 

buangan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dengan cara 

oksidasi.  

Untuk memenuhi kebutuhan oksigen, kolam aerasi dilengkapi dengan 

aerator yang mempunyai fungsi mensuplai oksigen yang diperlukan untuk 

menurunkan kadar BOD/COD.  

Persamaan yang digunakan menurut Alfiandy (2003: 44) di tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) adalah menggunakan Persamaan 2.38. 
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V  = Q . td ...............................................................................(2.38) 

Dimana : 

V = volume kolam (m
3
) 

Q  = Debit lindi (m
3
/hari) 

Td  = waktu detensi atau waktu kontak (hari) 

2.13.7 Kolam Maturasi 

Kolam Maturasi menurut Alfiandy (2003: 57) berfungsi sebagai pengikat 

partikel – partikel yang mengapung. 

Persamaan matematis yang digunakanadalah menggunakan Persamaan 

2.38. 

 

V  = Q . td ...............................................................................(2.38) 

Dimana : 

V = volume kolam (m
3
) 

Q  = Debit lindi (m
3
/hari) 

Td  = waktu detensi atau waktu kontak (hari) 

 

 


