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BAB III 

METODE 

3.1. LOKASI STUDI 

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mempunyai Instalansi Pengolahan 

Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 5 unit, salah satunya di Kabupaten Sumbawa Barat 

yang selesai dibangun awal tahun 2017 ini. IPLT Batu Putih terletak di Desa Batu 

Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi studi adalah 

Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Batu Putih di Desa Batu Putih 

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat bisa dilihat di Gambar 3.1. 

Gambar 3.1- Lokasi studi perencanaan (sumber : maps.google.co.id) 

Unit IPLT ini melayani 8 Kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat 

antara lain :  
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1. Kecamatan Sekongkang

2. Kecamatan Jereweh

3. Kecamatan Maluk

4. Kecamatan Taliwang

5. Kecamatan Brang Ane

6. Kecamatan Brang Rea

7. Kecamatan Seteluk

8. Kecamatan Poto Tano.

3.2. TAHAPAN PERENCANAAN 

Tahapan dari perencanaan instalansi pengolahan lumpur tinja sistem kolam studi 

kasus IPLT Batu Putih ini antara lain : 

1. Permasalahan

2. Ide Studi

3. Pengolahan Data

4. Perhitungan Proyeksi Jumlah Penduduk

5. Penentuan Sistem Pengolahan

6. Perhitungan Debit

7. Perhitungan Desain Dimensi

8. Perhitungan Desain Struktur

9. Desain Gambar Bangunan IPLT

10. Estimasi Biaya

11. Kesimpulan dan Saran

Alur perencanaan instalansi pengolahan lumpur tinja sistem kolam studi kasus 

IPLT Batu Putih dapat di lihat di Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 - Diagram Alir Perencanaan IPLT Batu Putih 
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Gambar 3.2 - Diagram Alir Perencanaan IPLT Batu Putih (lanjutan) 
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3.3. PERMASALAHAN 

Keadaan lingkungan dapat  mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. 

Banyak aspek kesehatan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, dan banyak 

penyakit dapat  dimulai, didukung, ditopang atau dirangsang oleh faktor-faktor 

lingkungan. Bagi pengusaha yang belum sadar terhadap akibat buangan 

mencemarkan lingkungan, tidak punya program pengendalian dan pencegahan 

pencemaran. Oleh sebab itu bahan buangan yang keluar dari pabrik langsung 

dibuang ke alam bebas.  

Limbah membutuhkan pengolahan bila ternyata mengandung senyawa 

pencemaran yang berakibat menciptakan kerusakan terhadap lingkungan atau 

paling tidak potensial menciptakan pencemaran. Suatu perkiraan harus dibuat 

terlebih dahulu dengan jalan mengidentifikasi sumber pencemaran, kegunaan jenis 

bahan, sistem pengolahan, banyaknya buangan dan jenisnya, kegunaan bahan 

beracun dan berbahaya yang terdapat dalam pabrik. Dengan adanya perkiraan 

tersebut maka program pengendalian dan penanggulangan pencemaran perlu 

dibuat. Sebab limbah tersebut baik dalam jumlah besar atau sedikit dalam jangka 

panjang atau jangka pendek akan membuat perubahan terhadap lingkungan, maka 

diperlukan pengolahan agar limbah yang dihasilkan tidak sampai mengganggu 

struktur lingkungan. 

Seiring dengan bertambahnya tahun diikuti juga dengan pertambahan 

jumlah penduduk, volume lumpur tinja direncanakan tidak lagi sama dengan 

volume lumpur tinja yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Sumbawa Barat 

saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya perhitungan volume yang dihasilkan 

penduduk Kabupaten Sumbawa Barat dengan kapasitas atau daya tampung yang 

dapat di tampung oleh Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja Batu Putih serta 

perhitungan desain perencanaan dimensi Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja yang 

mengikuti peraturan teknis tentang tata cara perencanaan Instalansi Pengolahan 

Lumpur Tinja sistem kolam, perhitungan struktur kolam IPLT Batu Putih dan 

mengetahui estimasi biaya pembangunan IPLT Batu Putih. 
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3.4. STUDI LITERATUR 

Tahap studi literatur yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan 

yang berakitan dengan masalah-masalah yang diteliti guna untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu 

dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan 

ilmiah, jurnal, peraturan-peraturan, ensiklopedia dan lain-lain. Studi literatur ini 

menjadi salah satu tahapan awal yang harus dikerjakan dan diperdalam oleh peneliti 

sebelum mengerjakan penelitian. Sebab, informasi yang didapatkan akan 

mempengaruhi metode penelitian atau perencanaan hingga akan menghasilkan 

hasil yang tidak valid. 

3.5. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses 

penelitian atau perencanaan, karena tujuan utama dari penelitian atau perencanaan 

adalah mendapatkan data yang valid dan reliable. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kuantitatif. Bila dilihat dari 

sumbernya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sekunder. Dengan itu, beberapa data primer dan sekunder yang akan dikumpulkan 

yaitu antara lain : 

1. Data Sekunder 

a. Data jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat 

b. Data jumlah tangki septik di Kabupaten Sumbawa Barat 

c. Data harga satuan pekerja Kabupaten Sumbawa Barat 

2. Data Primer 

Dokumentasi Lapangan 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diolah untuk 

mendapatkan besaran-besaran, debit lumpur tinja, mendesain perencanaan dimensi 

IPLT Batu Putih yang sesuai dengan tata cara perencanaan IPLT Sistem Kolam, 

perencanaan struktur kolam IPLT dan estimasi biaya pembangunan IPLT. 



52 
 

3.6. ANALISA HASIL PENGOLAHAN DATA 

1. Perhitungan Proyeksi Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk mempengaruhi volume lumpur tinja yang masuk ke 

instalansi pengolahan lumpur tinja Batu Putih. Semakin besar volume yang 

masuk maka akan membutuhkan dimensi kolam yang lebih besar. Oleh karena 

itu, dalam studi kasus ini dibutuhkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk 

Kabupaten Sumbawa Barat. Persamaan yang digunakan dalam menganalisa 

adalah persamaan geometris.  

2. Penentuan Sistem Kolam 

Penentuan sistem kolam mengacu kepada perencanaan teknis dari 

Departemen Pekerjaan Umum-Direktorat Jenderal Cipta Karya tentang 

tata cara perencanaan instalansi pengolahan lumpur tinja sistem kolam. Sistem 

kolam terbagi menjadi 3 jenis sistem, dimana setiap sistem memiliki syarat-

syarat yang berbeda. Adapun, pengolahan lumpur tinja perlu 

mempertimbangkan beberapa hal utama (Joy Irman, 2012), yaitu : 

a. Efektif, murah dan sederhana dalam hal kontruksi maupun operasi dan 

pemeliharaannya 

b. Kapasitas dan efisiensi pengolahan yang sebaik mungkin 

c. Lokasi pembangunan IPLT 

d. Jumlah penduduk yang akan dilayani. 

3. Perhitungan Debit 

Setelah mendapatkan data jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat 

dan telah memperhitungkan proyeksi jumlah penduduk. Begitupun data jumlah 

tangki septik yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Maka, dapat dilakukan 

perhitungan debit lumpur tinja yang masuk ke IPLT Batu Putih. Jumlah 

penduduk berbanding lurus dengan jumlah debit yang masuk, artinya semakin 

besar jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat maka akan bertambah 

besar debit yang masuk ke IPLT Batu Putih. Dalam perhitungan debit, jumlah 
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penduduk terbesar di salah satu Kecamatanlah yang digunakan sebagai acuan, 

karena memperhitungkan segi ekonomis dari IPLT Batu Putih. 

4. Perhitungan Desain Dimensi 

Tahap selanjutnya adalah perhitungan desain perencanaan dimensi IPLT 

Batu Putih. Perhitungan dimensi menggunakan persamaan-persamaan yang 

telah didapatkan pada tahap studi literatur. Dimensi yang telah didapatkan dari 

perhitungan akan berdampak pada perhitungan struktur beton bertulang dan 

estimasi biaya yang diperlukan. 

5. Desain Gambar Bangunan IPLT 

Tahap berikutnya yaitu desain gambar bangunan IPLT Batu Putih. Gambar 

kerja akan didesain menggunakan aplikasi Autocad. Adapun gambar kerja akan 

menperlihatkan bentuk fisik kolam IPLT Batu Putih secara 2D (dua dimensi) 

berserta detailing penulangan pada beton bertulang. Biasanya dalam 

perencanaan kontruski, gambar kerja yang menjadi pegangan dalam 

pelaksanaan kontruksi tentunya tidak muncul begitu saja. Ada tahapan-tahapan 

sehingga gambar kerja bisa di kerjakan. Gambar kerja ini menjadi alat 

komunikasi yang paling penting dalam dunia kontruksi. Oleh karena itu, 

kualitas sebuah gambar perencanaan bukan pada banyaknya jumlah lembar 

gambar kerja tersebut, melainkan pada seberapa komunikatif gambar tersebut. 

Artinya setiap lembar gambar harus mudah dibaca dan sekaligus memuat 

sebanyak mungkin informasi yang diperlukan bagi pelaksana dalam lapangan. 

6. Estimasi Biaya 

Estimasi biaya adalah proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dan 

pengaruh penyebab biaya tersebut. Estimasi biaya terbagi menjadi 2 yaitu 

estimasi biaya langsung dan estimasi biaya tidak langsung. Estimasi biaya 

langsung dihitung berdasarkan perkalian harga satuan penawaran dengan 

volume pekerjaan yang mengacu pada gambar dan spesifikasi teknis, sedangkan 

perkiraan biaya tidak langsung tidak mudah dilakukan karena tidak adanya 
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rujukan informasi yang akurat sebagaimana halnya dengan gambar dan 

sfesifikasi teknis.  

Estimasi biaya proyek atau RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek 

diperlukan sebagai pedoman atau pegangan ketika proyek mulai dijalankan. 

Metode RAB yang digunakan saat ini mengacu pada SNI (Standar Nasional 

Indonesia) ABK (Analisa Biaya Kontruksi) yang dalam penyusunan harga 

satuan diperlukan suatu analisa yang biasa disebut Analisa Harga Satuan 

(AHS). Dalam menganalisa harga satuan, diperlukan harga satuan daerah 

tempat pekerjaan dilakukan, dikarenakan perencanaan IPLT berada di 

Kabupaten Sumbawa Barat maka harga satuan yang digunakan adalah 

sekurang-kurangnya harga satuan dari Kabupaten Sumbawa Barat yang terbaru, 

namun jika harga satuan tidak didapatkan maka digunakan harga satuan 

Kabupaten terdekat, seperti Kabupaten Sumbawa. 

Dengan mengetahui satuan harga pekerja di Kabupaten Sumbawa Barat, 

dimensi kolam berserta bahan yang digunakan, maka estimasi biaya 

pembangunan IPLT Batu Putih dapat di analisa. Selain efisien dan ramah 

lingkungan, segi ekonomis juga sangat perlu diperhitungkan dalam merancang 

kontruksi. 

7. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan akan menjelaskan tentang intisari dari perencanaan IPLT Batu 

Putih. Adapun kesimpulan akan mengikuti rumusan masalah yang ada, 

sehingga dapat diketahui secara cepat hasil-hasil perencanaan. Begitupula 

dengan saran, dimana saran berfungsi untuk memberikan masukan jika ada 

sesuatu hal yang kurang valid terkait perencanaan instalansi pengolahan lumpur 

tinja sistem kolam. 
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