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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Pengertian Sampah 

Sampah secara umum dapat diartikan sebagai bahan buangan yang tidak 

disenangi dan tidak diinginkan orang, dimana sebagian besar merupakan bahan 

atau sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi dan akan menimbulkan gangguan 

terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU No 18 Tahun 

2008 pasal 1 ayat 1). Dengan demikian, maka sampah dapat diartikan sebagai 

benda yang tidak disenangi yang berbentuk padat sebagai hasil dari aktivitas 

manusia yang secara ekonomi tidak mempunyai harga atau tidak mempunyai 

manfaat. 

2.2 Pengertian Lindi (Leachate) 

Menurut Direktur Pengembangan PLP 2011, Lindi atau leachate adalah 

limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan 

sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk juga materi 

organik hasil dekomposisi biologis. Dari sana dapat diramalkan bahwa kuantitas 

dan kualitas lindi akan sangat bervariasi dan berfluktuasi. Lindi dapat 

didefinisikan sebagai cairan yang menginfiltrasi melalui tumpukan sampah dan 

telah mengekstrasi material terlarut maupun tersuspensi (Tchobanoglous, 1993). 

Di kebanyakan landfill, leachate terbentuk dari cairan yang memasuki area 

landfill dari sumber-sumber eksternal, seperti drainase permukaan, air hujan, air 

tanah, dan cairan yang di produksi dari dekomposisi sampah, sedangkan leachate 

yang ditimbulkan dari kadar air yang terkandung dari dalam sampah dapat 

diabaikan dalam perhitungan, karena jumlahnya yang relatif kecil. Leachate 

memiliki karakteristik yang khas, yaitu tingginya kandungan organik, logam, 

asam, garam terlarut, dan mikroorganisme. Karakteristik tersebut dapat 
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menyebabkan leachate menjadi sangat berbahaya untuk lingkungan dengan 

potensial kontaminasi melebihi dari beberapa limbah industri (Orta et al, 1999). 

2.2.1 Karakteristik Lindi (Leachate) 

 Persoalan utama dalam pengolahan leachate adalah penentuan kualitas 

desain dari leachate yang akan diolah di IPAL (Instasi Pengolahan Air Lindi). 

Kualitas desain leachate sangat bergantung pada sampling leachate yang 

dilakukan. Pada umumnya karakteristik leachate adalah cairan berwarna coklat, 

mempunyai kandungan organik (BOD dan COD) tinggi, kandungan logam berat 

biasanya juga tinggi dan berbau septik. Komposisi zat kimia dari leachate 

berubah-ubah tergantung pada beberapa hal antara lain (Direktur Pengembangan 

PLP, 2011): 

1. Karakteristik dan komposisi sampah 

Secara alami, fraksi organik sampah dipengaruhi oleh degradasi sampah 

dalam landfill dan juga kualitas leachate yang diproduksi. Hadirnya zat-

zat beracun bagi bakteri akan memperlambat proses degradasi. 

2. Jenis tanah penutup landfill 

Porositas tanah penutup landfill akan mempengaruhi banyak tidaknya air 

hujan yang masuk ke dalamnya yang nantinya juga akan mempengaruhi 

jumlah leachate yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus 

bagi tanah penutup harian maupun tanah penutup akhir. 

3. Musim 

Pergantian musim akan memberikan dampak yang berbeda pada jumlah 

produksi leachate dan juga konsentrasinya. Pada musim penghujan jumlah 

leachate yang dihasilkan umumnya akan lebih besar namun memiliki 

konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan pada saat musim kemarau 

karena air hujan yang masuk ke dalam landfill akan berperan sebagai 

pengencer. 
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4.  pH dan kelembaban 

Nilai pH akan mempengaruhi proses kimia yang merupakan basis dari 

transfer massa dalam sistem leachate sampah. 

5. Umur timbunan (usia landfill) 

Usia landfill dapat tercermin dari variasi komposisi leachate dan jumlah 

polutan yang terkandung. Umur landfill berpengaruh pada penentuan 

karakteristik leachate yang akan diatur oleh proses stabilisasi. 

2.2.2 Mekanisme Pembentukan Lindi 

 Sampah yang dibuang ke landfill mengalami beberapa perubahan fisik, 

kima dan biologis secara simultan yang diantaranya menghasilkan cairan yang 

disebut leachate. Leachate bisa didefinisikan sebagai cairan yang telah melewati 

sampah yang telah mengekstrasi material terlarut / tersuspensi dari sampah 

tersebut (Tchobanoglous, 1993). Leachate diproduksi ketika cairan melakukan 

dengan kontak dengan sampah yang terutama berasal dari buangan domestik, 

dimana hal tersebut tidak dapat dihindari pada lahan pembuangan akhir. Leachate 

dihasilkan dari infiltrasi air hujan ke dalam tumpukan sampah di TPA dan dari 

cairan terdapat di dalam sampah itu sendiri. Apabila tidak terkontrol, landfill yang 

dipenuhi air leachate dapat mencemari air bawah tanah dan air permukaan. 

 Pada umumnya leachate terdiri dari cairan yangmerupakan hasil 

dekomposisi buangan dan cairan yang masuk ke landfill dari luar, misalnya air 

permukaan, air tanah, air hujan, dll. Masuknya cairan tersebut dapat menambah 

volume leachate yang kemudian disimpan dalam rongga antar komponen sampah 

dan akan mengalir jika memungkinkan. Sehingga berdasarkan material balance 

dari leachate, sumber utama leachate berasal sumber eksternal, seperti permukaan 

drainase, air hujan, air tanah, dan air dari bawah tanah, sedangkan sumber internal 

adalah cairan yang diproduksi dari dekomposisi sampah. Lindi akan timbul ketika 

kemampuan maksimum sampah menyerap air (field capacity) terlampaui (Gambar 

2.1). 
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Gambar 2.1 Skema terjadinya lindi pada landfill tertutup (Damanhuri, 2008:7.2) 

 Lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke 

dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, 

termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis. Dari sana dapat 

diramalkan bahwa kuantitas dan kualitas lindi akan sangat bervariasi dan 

berfluktuasi (Lihat gambar 2.1). Dapat dikatakan bahwa kuantitas lindi yang 

dihasilkan akan banyak tergantung pada masuknya air dari luar, sebagian besar 

dari air hujan, disamping dipengaruhi oleh aspek operasional yang diterapkan 

seperti aplikasi tanah penutup, kemiringan permukaan, kondisi iklim, dan 

sebagainya. Kemampuan tanah dan sampah untuk menahan uap air kemudian 

menguapkannya bila memungkinkan, menyebabkan perhitungan timbulan lindi 

agak rumit untuk diprakirakan. (Damanhuri, 2008) 

 Dalam kaitannya dengan perancangan prasarana sebuah landfill, paling 

tidak terdapat dua besaran debit lindi yang dibutuhkan dari sebuah lahan urug, 

yaitu: 

• Guna perancangan saluran penangkap dan pengumpul lindi, yang 

mempunyai skala waktu dalam orde yang kecil (biasanya skala jam), 

artinya saluran tersebut hendaknya mampu menampung lindi maksimum 

yang terjadi pada waktu tersebut. 
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• Guna perancangan pengolahan lindi, yang biasanya mempunyai orde 

dalam skala hari, dikenal sebagai debit rata-rata harian. 

2.2.3   Sistem Pengelolaan Lindi 

 Secara teoritis leachate tidak akan keluar dari timbunan sampah sebelum 

kapasitas serap air dari sampah terlampaui. Kualitas dan kuantitas leachate 

tergantung dari banyak faktor, antara lain karakteristik dan komposisi sampah, 

jenis tanah penutup, iklim, kondisi kelembaban dalam timbulan sampah serta 

waktu penimbunan sampah. Tanah penutup yang baik dapat mencegah atau 

meminimasi air yang masuk kedalam lahan urug, terutama berasal dari air hujan. 

Penetrasi air yang masuk merupakan sumber terbentuknya leachate merupakan 

pencemar bagi lingkungan. Semakin banyak air yang masuk maka semakin 

banyak pula leachate yang ditimbulkan dan yang harus dikelola. Secara umum 

leachate mengandung zat organik dan anorganik dengan konsentrasi tinggi, 

terutama pada timbunan sampah yang masih baru. Oleh karena itu dalam 

pengelolaan sebuah TPA yang baik tidak terlepas dari pengelolaan leachatenya. 

Gambar 2.2 merupakan skema umum dalam memprediksi debit lindi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Metode Neraca Air dari Thornthwaite (Damanhuri, 2010:91) 
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 Untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan lindi, ada beberapa 

cara yang dapat digunakan, antara lain: 

- Penggunaan lapisan tanah penutup, baik lapisan tanah penutup harian, 

antara maupun akhir. 

- Pemakaian lapisan dasar/liner untuk mencegah lindi berinfiltrasi ke air 

tanah. 

- Penyediaan sarana pengolah lindi yang dihasilkan, termasuk diantaranya 

pemasangan saluran lindi di lapisan dasar, pembangunan saluran drainase, 

dan penerapan pengolah lindi. Pengolah lindi yang banyak di Indonesia 

hingga saat ini kontak stabilisasi, kolam oksidasi, yang dipilih berdasarkan 

kesederhanaan serta tersedianya sinar matahari. 

 Pengadaan sistem pengolahan leachate sangat diperlukan untuk mengurangi 

beban pencemaran terhadap badan air penerima. Lindi yang telah terkumpul 

diolah terlebih dahulu sehingga mencapai standar aman untuk kemudian dibuang 

ke dalam badan air penerima. Diharapkan setelah dilakukan pengolahan tidak 

terjadi pencemaran terhadap lingkungan sekitar, baik terhadap sungai maupun air 

tanah. Masalah yang dihadapi adalah bahwa debit lindi yang akan keluar dari 

timbunan sampah sangat berfluktuasi. 

2.2.3.1  Metode Neraca Air Thornthwaite 

 Menurut Damanhuri (2008) Lindi yang timbul setelah pengoperasian 

selesai, dapat diperkirakan dengan menggunakan suatu metoda yang disebut 

Metoda Neraca Air (Water Balance Method). Metode ini didasari oleh asumsi 

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

dalam timbunan sampah (perkolasi). Beberapa sumber lain seperti hasil 

dekomposisi sampah, infiltrasi muka air tanah, dan aliran air permukaan lainnya 

dapat diabaikan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kuantitas perkolasi 

dalam Metode Neraca Air ini adalah: 

- Presipitasi 

- Evapotranspirasi 
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- Surface run-off, dan 

- Soil moisture storage, 

Gambar 2.2 menggambarkan sistem input-output dari neraca air, dengan 

persamaan: 

 

   PERC = P – (RO) – (AET) – (ΔST).................................(2.1) 

   I = P – (R/O).............................................................(2.2) 

   APWL = ∑ NEG (I – PET)................................................(2.3) 

   AET = (PET) + [(I – PET) – (ΔST)]..............................(2.4) 

Dimana: 

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

akhirnya menjadi leachate (lindi) 

P  = presipitasi rata-rata bulanan dari data tahunan 

RO  = limpasan permukaan (runoff) rata-rata bulanan dihitung dari 

presipitasi serta koefisien limpasan 

AET  =  aktual evapotranspirasi, menyatakan banyaknya air yang hilang 

secara nyata dari bulan ke bulan 

ΔST  = perubahan simpanan air dalam tanah dari bulan ke bulan, yang 

terkait dengan 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 kumulasi 

I – PET = nilai infiltarsi dikurang potensi evapotranspirasi, nilai negatif 

menyatakan banyaknya infiltrasi air yang gagal untuk dipasok pada 

tanah, sedang nilai positif adalah kelebihan air selama periode 

tertentu untuk mengisi tanah 

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

bulanan dari data tahunan 
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 Dengan menganggap aliran air ke bawah sebagai sistem berdimensi satu, 

maka model neraca air yang dikembangkan oleh Thornthwaite, dapat digunakan 

untuk menghitung perkolasi air dalam tanah penutup menuju lapisan sampah 

dibawahnya. 

 Salah satu keuntungan penggunaan tanah penutup akhir dalam mengurangi 

timbulnya lindi adalah dari kemampuan penyerapan airnya. Air akan tertahan 

dalam tanah sampai menyamai angka field capacity-nya. Air yang terkandung 

oleh tanah bergantung pada jenis tanah dan berkurang dengan adanya 

evapotranspirasi dan bertambah kembali akibat infiltrasi. Tanpa adanya tanaman, 

setelah periode yang lama tanah akan mempunyai kandungan air setinggi field 

capacity. Bila terdapat tanaman, maka akar mengambil air dan menguapkannya 

sehingga air akan berada dibawah field capacity tersebut. Pada saat air mencapai 

wilting points, maka akar tidak dapat lagi mengambil air dalam tanah tersebut 

(Gambar 2.3). Porositas, field capacity, dan wilting point mempunyai nilai antara 

0 hingga 1. Porositas harus lebih besar dari wilting point. Wilting point harus 

lebih besar dari nol. Nilai dari porositas, field capacity dan wilting point tidak 

digunakan untuk linear, kecuali nilai untuk nilai awal kadar air dari linear ke nilai 

porositas (Damanhuri, 2008). 

 Gambar 2.3 menggambarkan bahwa air akan tertahan dalam tanah sampai 

menyamai angka field capacity-nya. Air yang terkandung oleh tanah bergantung 

pada jenis tanah dan berkurang dengan adanya evapotranspirasi dan bertambah 

kembali akibat infiltrasi. Tanpa adanya tanaman, setelah periode yang lama tanah 

akan mempunyai kandungan air setinggi field capacity-nya. Bila terdapat 

tanaman, maka akar mengambil air dan menguapkan sehingga air akan berada di 

bawah field capacity tersebut. Pada saat air mencapai wilting points, maka akar 

tidak dapat lagi mengambil air dalam tanah tersebut. Di bawah titik ini kandungan 

air dikenal sebagai air higroskopis (Hygroscopic water) yaitu air yang terikat pada 

partikel-partikel tanah dan tidak dapat dikurangi oleh transpirasi. Dengan 

demikian, air tersedia (available water) berkisar antara wilting points dan field 

capacity. Air inilah yang akan mengalami pergerakan kapiler dan jumlah ini 
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berubah karena evapotranspirasi dan infiltrasi. Tabel 2.1 di bawah ini adalah 

jumlah air yang tersedia pada berbagai jenis tanah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Konsep kandungan air dalam tanah (Sumber : Damanhuri, 2008:7.4) 

 

Tabel 2.1 Jumlah air yang dapat diserap oleh beberapa jenis tanah (mm/m) 

(Sumber : Damanhuri, 2008:7.4) 

 Satuan yang digunakan dapat berupa milimeter-air per meter tinggi media. 

Contoh, bila yang digunakan untuk penutupan sebuah landfill adalah silty clay 

dengan ketebalan 0,5 m, maka diperkirakan jumlah air yang dapat diserap pada 

field capacity-nya adalah 0,5 m x 250 mm/m = 125 mm. 

 Beberapa nilai karakteristik tambahan yang perlu dicatat adalah (HD 

Sharma and SP Lewis) 

a. Total Porosity : 

• Sampah kota = 0,67 

• Tanah dikompaksi = 0,40 

• Fly ash dari electric plant = 0,541 

• Bottom ash = 0,578 
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• Slag fine copper = 0,375 

b. Moisture content : sampah kota = 15 - 40% 

c. Field capacity : 

• Sampah = 224 

• Clay liner dikompaksi = 356 

• Fly ash dari electric plant =187 

• Slag fine copper = 55 

d. Wilting point : 

• Sampah kota = 84,1 

• Liner tanah clay dikompaksi = 290 

• Fly ash dari electric plant = 47,1 

• Bottom ash = 64,9 

• Slag fine copper = 20 

e. Saturated hydraulic conductivity : 

• Sampah kota = 1 x 10-3 s/d 4 x 10-1 cm/det 

• Liner tanah clay dikompaksi = 1 x 10-7 s/d 4 x 10-8 cm/det 

• Fly ash dari electric plant = 5 x 10-5 cm/det 

• Bottom ash = 4 x 10-3 cm/det 

• Slag fine copper = 4 x 10-2 cm/det 

 Evapotranspirasi terjadi karena adanya penguapan dari tanah, dan 

transpirasi, yaitu pernafasan tumbuhan yang terdapat pada lapisan tanah penutup. 

Jumlah air yang hilang atau kembali ke atmosfer lebih besar pada transpirasi 

dibandingkan pada evaporasi. Tumbuhan berfungsi untuk menahan air agar air 

tidak diteruskan ke lapisan sampah, dan bagian daun akan menguapkan air 

tersebut. Evapotranspirasi yang sebenernya terjadi (Actual Evapotranspiration = 

AET) tergantung persediaan air dalam tanah (soil moisture storage). Angka AET 

ini tidak sama dengan data ET dari stasiun meteorologi. Angka ET ini terjadi pada 

kondisi air yang selalu tersedia. Angka ET stasiun meteorologi ini disebut 

Pontential Evapotranspiration (PET) atau evapotranspirasi maksimum yang dapat 

terjadi. 
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 Bila soil moisture storage mendekati field capacity, ET mencapai nilai 

maksimumnya, tetapi bila soil moisture mendekati wilting point, ketersediaan air 

yang terbatas itu akan mengurangi laju ET. Metode untuk mengetahui air yang 

dapat diserap setelah terjadi PET tertentu telah dikembangkan oleh Thornthwaite. 

PET dihitung dengan eksperimen maupun dengan metode empirik. 

 Umumnya tidak tersedianya data evapotranspirasi, maka nilai PET 

dikembangkan dari nilai evaporasi hasil pengukuran dilapangan dengan 

evaporiameter, yang memerlukan suatu faktor koreksi tertentu. Faktor koreksi ini 

dihitung dengan menggunakan perbandingan antara evapotranspirasi tanah 

berumput yang terairi dengan baik, dengan Pan evaporasi klas A, yaitu Pan yang 

terletak pada tanah berumput. Cara lain adalah dengan pendekatan empirik, 

seperti metode-metode Thornthwaite, Blaney-Criddle, Penmann atau metode 

Christiansen. Berikut ini diberikan contoh metode neraca air dengan Thornthwaite 

dengan parameter PET yang dihitung dengan pendekatan Thornthwaite. 

Contoh perhitungan metode Thornthwaite: 

Uraian dibawah ini menunjukkan penerapan dari cara perhitungan tinggi perkolasi 

(lindi) dengan menggunakan metode neraca air. Data Klimatologi yang digunakan 

sebagai input pada Neraca Air Thornthwaite: 

• Data Presipitasi (rata – rata bulanan tahunan) 

• Data temperatur udara (rata – rata bulanan tahunan) 

• Posisi geografis stasiun meteorologi setempat 

Diketahui data desain Landfill adalah sebagai berikut: 

- Tanah yang digunakan sebagai penutup akhir adalah: 60% sand, 10% 

clay, 30% silt. 

-  Ketebalan tanah penutup 0,6m dan memiliki 2% slope datar pada 

permukaannya. 

- Sampah, tanah penutup, dan tanaman penutup ditempatkan pada saat 

bulan pertama yaitu pada permulaan hitungan. Jadi, perkolasi yang 

terjadi sebelum penempatan tanah penutup akhir diabaikan. 
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- Permukaan ditanami tanaman rumput dengan akar sedang. 

 

Tabel 2.2 Nilai empiris untuk menentukan koefisien run-off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Damanhuri, 2008:7.8) 

2.2.3.2  Pengolahan Lindi 

 Menurut Permen PU no 3 Lampiran 3 Tahun 2003, Beberapa pilihan 

alternatif teknologi yang diterapkan di Indonesia adalah: 

a. Kolam Anaerobik, Fakultatif, Maturasi, dan Biofilter (alternatif I) 

b. Kolam Anaerobik, Fakultatif, Maturasi, dan Landtreatment/Wetland 

(alternatif 2). 

c. Anaerobik Baffled Reactor (ABR) dengan Aerated Lagoon (alternatif 3) 

d. Proses Koagulasi, Flokulasi, Sedimentasi, Kolam Anaerobik atau ABR 

(alternatif 4) 

e. Proses Koagulasi, Flokulasi, Sedimentasi I, Aerated Lagoon, 

Sedimentasi II (alternatif 5) 
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Tabel 2.3 Alternatif I Pengolahan Lindi 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Permen PU No 3 Lampiran 3, 2003:11)  

 

Tabel 2.4 Alternatif 2 Pengolahan Lindi 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Permen PU No 3 Lampiran 3, 2003:11)  
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Tabel 2.5 Alternatif 3 Pengolahan Lindi 

 

 

 

 

 

(Sumber : Permen PU No 3 Lampiran 3, 2003:12)  

Tabel 2.6 Alternatif 4 Pengolahan Lindi 

 

 

 

 

 

(Sumber : Permen PU No 3 Lampiran 3, 2003:12) 

Tabel 2.7 Alternatif 5 Pengolahan Lindi 

 

 

 

 

 

(Sumber : Permen PU No 3 Lampiran 3, 2003:13)  
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 Pengolahan lindi yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia adalah 

menggunakan sistem kolam stabilisasi (kombinasi proses anaerobik – aerobik), 

namun hal ini hanya mampu mengolah beban organik lindi <40%. Ambang batas 

kualitas olahan yang diperkenankan dibuang ke badan air penerima diatur oleh 

masing-masing daerah. Semakin ketat nilai ambang batasnya, maka dituntut 

efisiensi pengolahan lindi yang semakin tinggi (Permen PU no 3 Lampiran 3 

Tahun 2003). 

2.2.4  Saluran Pengumpul Lindi 

 Menurut Permen PU No 3 tahun 2003, Saluran pengumpul lindi terdiri dari 

saluran pengumpul sekunder dan primer. 

a. Kriteria saluran pengumpul sekunder adalah sebagai berikut : 

1. Dipasang memanjang ditengah blok / zona penimbunan 

2. Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan 

dengan kemiringan minimal 2% 

3. Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa PVC 

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

 b. Kriteria saluran pengumpul primer : 

  Menggunakan pipa PVC/HDPE dengan diameter minimal 3’00 

mm, berlubang (untuk pipa ke bak pengumpul lindi tidak berlubang 

saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak 

kontrol, yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang dikombinasikan 

dengan pengumpul gas vertikal). 

 c. Syarat pengaliran lindi adalah : 

    Pengaliran lindi dilakukan seoptimal mungkin dengan metode 

gravitasi, dengan kecepatan pengaliran 0,6-3 m/det. Kedalaman air dalam 

saluran / pipa (d/D) maksimal 80%, dimana d = tinggi air dan D = diameter 

pipa. 
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Gambar 2.4 Contoh Pola Jaringan Pipa (Sumber: Permen PU No 3 Lampiran 4, 2003:42) 

 d. Perhitungan desain debit lindi adalah menggunakan model atau dengan 

perhitungan yang didasarkan atas asumsi. Hujan terpusat pada 4 jam 

sebanyak 90% (Van Breen), sehingga faktor puncak = 5,4. Maksimum hujan 

yang jatuh 20-30% diantaranya menjadi lindi. Dalam 1 bulan, maksimum 

terjadi 20 hari hujan. Data presipitasi diambil berdasarkan data harian atau 

tahunan maksimum dalam 5 tahun terakhir. 

 

2.2.5  Sistem Penyaluran Lindi 

  Menurut Tchobanoglous, dkk (1993), sistem penyaluran lindi 

berdasarkan arah pengaliran dan letak outlet saluranya terdapat beberapa bentuk, 

diantaranya seperti dalam Tabel 2.7. Dalam perencanaan bentuk sistem 

penyaluran lindi harus melihat berbagai aspek, seperti kondisi geometri lahan, 

kemudian dalam instalasi dan perawatan, dan pertimbangan-pertimbangan lain 

dalam perencanaan. 

 Dalam perencanaan, pipa pengumpul (ukuran lebih kecil, mengumpulkan 

lindi di seluruh landfill) disebut pipa lateral, sedang pipa penyalur (ukuran lebih 

besar, mengumpulkan lindi dari pipa lateral) disebut pipa manifold. 
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Tabel 2.8 Bentuk Sistem Saluran Lindi Berdasarkan Arah Aliran dan Letak Outlet Saluran 

Sistem Layout Sistem Keterangan 

Drain Layout I 

(Tulang Ikan) 

 

 

 

 

 

 

- Arah aliran 

menuju bagian 

atas sistem 

 

 

- Outlet terletak 

pada bagian atas 

sistem 

Drain Layout II 

 

 

 

 

 

 
- Arah aliran 

menuju bagian 

bawah sistem 

- Outlet  terletak 

sejajar  

Drain Layout III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arah Aliran 

menuju bagian 

tengah sistem 

 

- Outlet terletak 

pada bagian tepi 

sistem 

Drain Layout IV 

 

 

 

 

 

 

 - Arah menuju 

semua bagian sisi 

sistem 

- Outlet pada semua 

bagian sistem 

- Arah aliran saluran 

pengumpul 
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2.3 Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah 

 Kolam penampung adalah kolam yang hanya menampung air lindi dari 

setiap sel. Pada perencanaan untuk TPA Manggar direncanakan dua kolam 

penampung yang masing-masing memiliki waktu detensi. 

Lindi yang mengalir dan saluran primer pengumpul lindi dapat ditampung 

pada bak penampung lindi dengan kriteria teknis sebagai berikut: 

- Bak penampung lindi harus kedap air dan tahan asam. 

- Ukuran bak penampung disesuaikan dengan kebutuhan. 

 Lindi dapat keluar dari timbunan sampah lama secara lateral. Dibutuhkan 

sistem penangkap, misalnya dengan menggali sisi miring timbunan sampah yang 

mengeluarkan lindi sekitar 0,5 m ke dalam, lalu ditangkap dengan pipa 100 mm, 

diarahkan menuju drainase pengumpul untuk dialirkan ke IPL. 

 Jika lahan TPA luas, maka IPL yang dibuat terdiri dari serangkaian kolam 

stabilisasi anaerob, kolam fakultatif dan kolam maturasi serta lahan sanitasi.  

Kolam biologis tanpa bantuan aerasi mempunyai waktu detensi yang lama dan 

mempunyai dimensi yang besar, sehingga untuk memperkecil ukuran dan 

mempersingkat waktu detensi maka dapat digunakan kolam biologis dengan 

bantuan aerasi. Hanya saja aerasi memerlukan biaya untuk energi listrik pada 

operasionalnya (Permen PU N0. 3, 2013). 

 Perbandingan parameter desain Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL) 

mempunyai parameter ukuran yang berbeda-beda seperti contoh pada kolam 

anaerobik memiliki ukuran kedalaman berkisar 2,5 – 5,0 m dan parameter desain 

selanjutnya akan ditampilkan pada Tabel 2.9. 
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Tabel 2.9 Perbandingan parameter desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (Sumber: Permen PU No.3 Lampiran 3, 2013:49) 

 

Tabel 2.10 Kriteria Teknis Pengolahan Leachate 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Alfiandy Devri, 2003:21) 

 Dari segi komponen, kandungan pada lindi tidak berbeda dengan air 

buangan domestik. Namun zat organik yang terkandung pada lindi dari timbunan 

sampah domestik sangat tinggi konsentrasinya. Hal ini ditunjukkan dari sangat 

tingginya kadar BOD₅ pada lindi yaitu sekitar 2000-30.000. Sistem pengolahan 

lindi dibagi menjadi dua tingkat, yaitu pengolahan sekunder dan pengolahan 

tersier. Untuk pengolahan sekunder akan diuraikan gambaran singkat tentang unit 

kolam stabilisasi (fakultatif dan anaerob) dan kolam aerasi. Adapun pengolahan 
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tersier akan diuraikan gambaran singkat tentang land treatment dan intermitten 

sand filter. 

 

2.3.1 Kolam Anaerob 

 Kolam anaerob berfungsi untuk menguraikan kandungan zat organik 

(BOD) dan padatan tersuspensi (SS) dengan cara anaerob atau tanpa oksigen. 

Kolam dapat dikondisikan menjadi anaerob dengan cara menambahkan beban 

BOD yang melebihi kemampuan fotosintesis secara alami dalam memproduksi 

oksigen. Proses fotosintesis yang terjadi didalam kolam dapat diperlambat dengan 

mengurangi luas permukaan dan menambah kedalaman kolam. Kolam anaerob 

biasanya digunakan sebagai pengolahan pendahuluan (pretreatment) dan cocok 

untuk air limbah dengan konsentrasi BOD yang tinggi (high strength wastewater). 

Oleh karena itu, kolam anaerob diletakkan sebelum kolam fakultatif dan berfungsi 

sebagai pengolahan awal / pendahuluan. Selain itu, reaksi penguraian (degradasi) 

yang terjadi di dalam kolam anaerobik lebih cepat terjadi pada wilayah dengan 

temperatur yang panas/hangat. Oleh karena itu, kolam anaerob cocok bila 

diaplikasikan di Indonesia mengingat temperatur yang panas dan relatif konstan 

sepanjang tahun. 

• Kelebihan kolam anaerob : 

1. Dapat membantu memperkecil dimensi / ukuran kolam fakultatif dan 

maturasi 

2. Dapat mengurangi penumpukan lumpur pada unit pengolahan 

berikutnya 

3. Biaya operasional murah 

4. Mampu menerima limbah dengan konsentrasi yang tinggi 

• Kelemahan kolam anaerob : 

1. Menimbulkan bau yang dapat mengganggu 

2. Proses degradasi berjalan lambat 

3. Memerlukan lahan yang luas 
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2.3.2 Kolam Fakultatif 

  Kolam fakultatif berfungsi untuk menguraikan dan menurunkan 

konsentrasi bahan organik yang ada di dalam limbah yang telah diolah pada 

kolam anaerob. Proses yang terjadi pada kolam ini adalah campuran atara proses 

anaerob dan aerob. Secara umum kolam fakultatif terstratifikasi menjadi tiga zona 

atau lapisan yang memiliki kondisi dan proses degradasi yang berbeda. Lapisan 

paling atas disebut zona aerob karena pada bagian atas kolam kaya akan oksigen. 

Kedalaman zona aerob ini sangat bergantung pada beban yang diberikan pada 

kolam, iklim, banyaknya sinar matahari, angin dan jumlah algae yang 

berkembang di dalamnya. Oksigen yang berlimpah berasal dari udara pada 

permukaan kolam, proses fotosintesis algae dan adanya agitasi atau pengadukan 

akibat tiupan angin. Zona aerob juga berfungsi sebagai penghalang bau hasil 

produksi gas dari aktivis mikroba pada zona dibawahnya. 

 Zona tengah kolam disebut zona fakultatif atau zona aerob-anaerob. Pada 

zona ini, kondisi aerob dan anaerob ditemukan bergantung pada jenis mikroba 

yang tumbuh. Zona paling bawah disebut zona aerob dimana oksigen sudah tidak 

ditemukan lagi. Pada zona ini ditemukan lapisan lumpur yang terbentuk dari 

padatan yang terpisahkan dan mengendap pada dasar kolam. Proses degradasi 

material organik dilakukan oleh bakteri dan organisme mikroskopis (protozoa, 

cacing dan lain sebagainya). 

• Kelebihan kolam fakultatif : 

1. Sangat efektif menurunkan jumlah atau konsentrasi bakteri patogen 

hingga (60-99)% 

2. Mampu menghadapi beban yang berfluktuasi 

3. Operasi dan perawatan mudah sehingga tidak memerlukan keahlian 

tinggi 

4. Biaya operasi dan perawatan murah 

• Kelemahan kolam fakultatif : 

1. Kolam fakultatif ini memerlukan luas lahan yang besar 

2. Waktu tinggal yang lama, bahkan beberapa literatur menyarankan 

waktu tinggal antara 20-150 hari 



26 
 

3. Jika tidak dirawat dengan baik, maka kolamdapat menjadi sarang bagi 

serangga seperti nyamuk 

4. Berpotensi mengeluarkan bau 

5. Memerlukan pengolahan lanjutan terutama akibat pertumbuhan algae 

pada kolam 

 

2.3.3 Kolam Aerob (Aerasi) 

 Kolam aerob atau aerasi biasanya diperlukan 2atau 3 kolam untuk 

menurunkan konsentrasi BOD. Proses pengolahan menggunakan proses aerobik 

sehingga membutuhkan tambahan oksigen ke dalam kolam. Penambahan oksigen 

ke dalam kolam dapat dilakukan dengan cara membuat undakan pada kolam atau 

meninggikan pipa inlet dari muka air dalam kolam. Pada saat air jatuh ke kolam 

berikutnya yang lebih rendah, maka terjunan dan golakan air yang terjadi dapat 

membantu menambah oksigen pada air dalam kolam. 

2.3.4 Kolam Maturasi 

 Kolam maturasi digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal 

dari kolam fakultatif dan biasanya disebut sebagai kolam pematangan. Kolam ini 

merupakan rangkaian akhir dari proses pengolahan aerobik air limbah sehingga 

dapat menurunkan konsentrasi padatan tersuspensi (SS) dan BOD yang masih 

tersisa didalamnya. Fungsi utama kolam maturasi adalah untuk menghilangkan 

mikroba patogen yang berada di dalam limbah melalui perubahan kondisi yang 

berlangsung dengan cepat serta pH yang tinggi. Proses degradasi terjadi secara 

aerobik melalui kerjasama antara mikroba aerobik dan algae. Algae melakukan 

fotosintesis membantu meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam air olahan 

yang digunakan oleh mikroba aerob. 

• Kelebihan kolam maturasi : 

1. Biaya operasi rendah karena tidak menggunakan aerator 

2. Mampu menyisihkan nitrogen hingga 80% dan amonia hingga 95% 

3. Mampu menyisihkan mikroba patogen 
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• Kelemahan kolam maturasi : 

1. Hanya mampu menyisihkan BOD dalam konsentrasi yang kecil 

 

2.3.5 Kolam Biofilter 

 Kolam biofilter adalah kolam yang berfungsi sebagai penyaring efluent 

sebelum dibuang ke badan air. Metoda pengolahan lindi dengan cara meresapkan 

cairan lindi pada suatu lahan yang ditanami tumbuhan tertentu. Tumbuhan yang 

dipilih adalah tumbuhan yang memiliki kriteria sebagai berikut : 

• Tumbuhan berbuluh, tumbuhan ini lebih efektif meresap air dan 

kemudian mengevapotranspirasikannya lebih besar. 

• Memiliki nilai ekonomis atau murah dalam pengadaanya karena 

tumbuhan tersebut akan menjadi media yang “dikorbankan”. 

 Bahan yang bisa digunakan untuk menyaring efluent antara lain : batu 

kerikil, ijuk, pasir, jerami, tanaman (rumput gajah dan eceng gondok). Kedalaman 

kolam biofilter berkisar 2 meter dan waktu detensi 3 – 5 hari. 

 

2.4 Penentuan Kapasitas dan Dimensi Unit IPAL 

 Instalasi Pengolah Limbah Lindi terdiri dari kolam penampung, kolam 

stabilisasi, kolam aerasi mekanis dan kolam maturasi. Kolam penampung adalah 

kolam yang menampung air lindi dari setiap sel. Pada TPA Manggar, Instalasi 

Pengolahan Lindi (IPL) utama yang diusulkan adalah kolam anaerobik, 

dilanjutkan dengan kolam fakultatif, kemudian kolam aerob (aerasi), setelah itu 

kolam maturasi dan yang terakhir kolam biofilter atau lahan sanitasi. 

 Sistem perpipaan pengumpulan lindi juga berfungsi sebagai pengumpul 

aliran air hujan pada saat lahan belum beroperasi (masih kosong) untuk kemudian 

dialirkan menuju sungai. Sedangkan bila lahan sudah dioperasikan, saluran pipa 

pembuangan ke sungai ditutup, kemudian lindi dialirkan menuju instalasi 
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pengolahan lindi. Penentuan kapasitas dan dimensi untuk masing-masing unit 

instalasi pengolahan lindi adalah sebagai berikut : 

a) Kolam Anaerob 

 Kolam anaerob yang direncanakan adalah dari jenis stabilisasi. 

Dimensi kolam ditetapkan dengan rumus 2.9 : 

  V = Q x t ..................................................................................(2.9) 

 Dimana : 

  V = volume kolam (m3) 

  Q = debit lindi (m3/hari) 

  t = waktu detensi atau waktu kontak (hari) 

 Kriteria desain kolam anaerob adalah : 

- Waktu detensi 20 – 50 hari 

- Kedalaman kolam 1,8 – 2,5 m 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

b) Kolam Fakultatif 

Kolam fakultatif yang direncanakan adalah dari jenis stabilisasi.  

Dimensi kolam ditetapkan dengan rumus 2.10 : 

  V = Q x t ..................................................................................(2.10) 

 Dimana : 

  V = volume kolam (m3) 

  Q = debit lindi (m3/hari) 

  t = waktu detensi atau waktu kontak (hari) 
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 Kriteria desain kolam fakultatif adalah : 

- Waktu detensi 12 – 33 hari 

- Kedalaman kolam 1,2 – 2,8 m 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

c) Kolam Aerob atau Aerasi 

 Kolam aerasi yang direncanakan adalah dari jenis aerob. 

Kriteria desai kolam aerasi adalah : 

- Waktu detensi 3 – 12 hari 

- Kedalaman 1,8 – 2,5 meter 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

d) Kolam Maturasi 

 Kolam maturasi yang direncanakan adalah dari jenis aerob. 

Dimensi kolam ditetapkan sama seperti pada rumus 2.11 : 

  V = Q x t.......................................................................(2.11) 

 Dimana : V = volume kolam (m3) 

   Q = debit lindi (m3/hari) 

   t = waktu detensi 

 Kriteria desain kolam maturasi adalah : 

- Waktu detensi 7 - 10 hari 

- Kedalaman kolam 0,8 – 1,2 m 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 
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e) Kolam Biofilter 

Guna menyisihkan logam berat yang kurang dapat tersisihkan di 

pengolahan sebelumnya, maka diusulkan pengolahan tambahan 

dengan lahan sanitasi. Lahan sanitasi ini dapat memanfaatkan sifat-

sifat tanah dalam mengabsorpsi substansi (termasuk sifat-sifat 

penukar ion), dikombinasikan dengan penyerapan logam berat oleh 

tanaman tertentu seperti rumput gajah dan sebagainya. Sebagai 

pengolah pelengkap, dan dirancang tiak hanya sebagai lahan 

sanitasi, tetapi juga sebagai bio-filter. Susunan lahan sanitasi adalah 

sebagai berikut : 

- 0,50 meter top soil dengan rumput gajah atau tanaman yang 

tahan genangan air limbah 

- 0,50 meter batu marmer (batu kapur) 

- 0,50 meter tanah dengan kelulusan 1 x 10-2 sampai 1 x 10-3 

cm/detik. 

Konstruksi kolam dapat dibuat dari konstruksi beton atau batu kali. 

Setelah penggalian, seluruh dasar dan dinding kolam dilapisi beton 

dengan ketebalan tertentu. Jenis ini memiliki resiko kebocoran 

kecil, namun memerlukan biaya cukup tinggi. 

  Kriteria desain kolam biofilter adalah : 

- Waktu detensi 3 – 5 hari 

- Kedalaman kurang lebih 2 meter 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Panjang 7 – 30 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 
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2.5 Stabilitas Kolam Limbah Lindi 

2.5.1  Gaya-gaya yang Bekerja Pada Kolam 

 Gaya-gaya yang bekerja pada bangunan kolam lindi dan memiliki nilai 

penting dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 

1. Berat bangunan 

2. Reaksi pondasi 

 

2.5.1.1 Berat Bangunan 

 Berat bangunan bergantung kepada bahan yang dipakai untuk membuat 

bangunan itu. Untuk tujuan-tujuan perencanaan pendahuluan, boleh dipakai 

harga-harga berat volume di bawah ini. 

pasangan batu   22 kN/m3 (≈ 2.200 kgf/m3) 

beton tumbuk   23 kN/m3 (≈ 2.300 kgf/m3) 

beton bertulang  24 kN/m3 (≈ 2.400 kgf/m3) 

 Berat volume beton tumbuk bergantung kepada berat volume agregat serta 

ukuran maksimum kerikil yang digunakan. Untuk ukuran maksimum agregat 

150 mm dengan berat volume 2,65, berat volumenya lebih dari 24 kN/m3 (≈ 

2.400 kgf/m3). 

 

2.5.1.2  Reaksi Pondasi 

 Reaksi pondasi boleh diandaikan berbentuk trapesium dan tersebar secara 

linier. Tekanan vertikal pondasi pada ujung bangunan ditentukan dengan rumus: 

  e  =  
L

2
  –   

∑MT − ∑MG

∑V
   

 

  P  =  
∑V

L
  x  (1 ±  

6 𝑥 e

L
) 

Dimana : 

P  = reaksi pondasi/tegangan, ton/m2 

e  = eksentrisitas, m 

L  = panjang pondasi, m 

V   = total gaya/reaksi vertikal, ton 
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MG = momen guling, ton.m 

MT = momen tahan, ton.m 

 

2.5.2  Kebutuhan Stabilitas 

 Ada tiga penyebab runtuhnya bangunan gravitasi, antara lain yaitu: 

1. gelincir (sliding) 

a. sepanjang sendi horisontal atau hampir horisontal di atas pondasi. 

b. sepanjang pondasi, atau 

c. sepanjang kampuh horisontal atau hampir horisontal dalam pondasi. 

2. guling (overturning) 

a. di dalam bendung 

b. pada dasar (base), atau 

c. pada bidang di bawah dasar. 

 

2.5.2.1 Ketahanan Terhadap Gelincir/Geser 

 Tangen θ, sudut antara garis vertikal dan resultante semua gaya, termasuk 

gaya angkat, yang bekerja pada bendung di atas semua bidang horisontal, harus 

kurang dari koefisien gesekan yang diizinkan pada bidang tersebut. 

 

  Sf  =  
∑V 𝑥 f

∑H
 

Dimana : 

Sf = faktor keamanan 

V   = total gaya/reaksi vertikal, ton 

H  = total gaya/reaksi horisontal, ton 

f = faktor gesekan  =  tan θ° 

 Untuk bangunan-bangunan kecil, seperti bangunan-bangunan yang 

dibicarakan di sini, di mana berkurangnya umur bangunan, kerusakan besar dan 

terjadinya bencana besar belum dipertimbangkan, harga-harga faktor keamanan 

(Sf) yang dapat diterima adalah: 1,50 untuk kondisi pembebanan normal dan 

1,20 untuk kondisi pembebanan ekstrem/gempa. 
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 Untuk bangunan-bangunan yang terbuat dari beton, harga yang aman 

untuk faktor gelincir yang hanya didasarkan pada gesekan saja ternyata 

terlampaui, maka bangunan bisa dianggap aman jika faktor keamanan dari 

rumus itu yang mencakup geser sama dengan atau lebih besar dari harga-harga 

faktor keamanan yang sudah ditentukan. 

 

  Sf  =  
c 𝑥 𝐴 + ∑V 𝑥 tg Ø

∑H
 

Dimana : 

V   = total gaya/reaksi vertikal, ton 

H  = total gaya/reaksi horisontal, ton 

c = kekuatan geser bahan, ton/m2 

A = luas dasar yang dipertimbangkan, m2 

 Harga-harga faktor keamanan jika geser juga dicakup, sama dengan harga-

harga yang hanya mencakup gesekan saja, yakni 1,50 untuk kondisi normal dan 

1,20 untuk kondisi ekstrem. Untuk beton, c (satuan kekuatan geser) boleh 

diambil 1.100 kN/m2. 

 

2.5.2.2  Ketahanan Terhadap Guling 

 Agar bangunan aman terhadap guling, maka resultante semua gaya yang 

bekerja pada bagian bangunan di atas bidang horisontal, termasuk gaya angkat, 

harus memotong bidang ini pada teras. Tidak boleh ada tarikan pada bidang 

irisan mana pun. Besarnya tegangan dalam bangunan dan pondasi harus tetap 

dipertahankan pada harga-harga maksimal yang dianjurkan. 

 

  Sf  =  
∑MT

∑MG
 

Dimana : 

MG = momen guling, ton.m 

MT = momen tahan, ton.m 
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2.6  Rencana Anggaran Biaya 

 Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya 

yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya – biaya lain yang berhubungan 

dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. Anggaran biaya merupakan harga dari 

bahan bangunan yang dihitung dengan teliti dan memenuhi syarat. Anggaran 

biaya pada bangunan yang sama akan berbeda – beda di masing masing daerah 

disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. 


