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ABSTRACT 
 

Leachate has organic substances potentially harmful to health so high that the human race, because it can serve as a 
medium for the growth and development of pathogenic microorganisms. This study aimed to determine the effect of 
coagulant Aluminum Sulfate concentration in the coagulation-flocculation, membrane resistance, flux and rejection 
percentages. In the coagulation-flocculation process coagulant Aluminum Sulfate concentration was varied to 20 ppm, 40 
ppm and 60 ppm. In the process the process is done quickly stirring 200 rpm for 5 min and slow stirring 60 rpm for 15 
minutes, then floc-floc formed precipitated for 30 minutes. The precipitate formed is separated and the clear liquid is fed 
to the ultrafiltration membrane. The survey results revealed allowance for BOD5, COD and TSS leachate with 
coagulation-flocculation process is effective at a concentration of 60 ppm which was 38.36% BOD5, 38.79% COD and  
81.96%  TSS.  Likewise, the membrane resistance and membrane flux in ultrafiltration processes that produced the 
greatest concentration of 60 ppm. As well, the percentage of rejection of the largest ultrafiltration membranes produced at 
a concentration of 60 ppm is 48.88% BOD5, 48.21% COD and 36.36% TSS. 
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1 Pendahuluan 

Sampah merupakan limbah domestik yang 
penting untuk ditangani. Semakin hari kapasitas sampah 
yang dihasilkan semakin meningkat seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan tingkat 
perekonomian. Inilah salah satu persoalan rumit yang 
dihadapi oleh pengelola kota dalam menyediakan sarana 
dan prasarana perkotaan. 

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya 
merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun 
setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 53 tahun 
1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 
(dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan 
Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya 
berkedudukan di Teluk Kuantan. Kuantan singingi 
menghasilkan sampah sebanyak 68.324 kg per hari yang 
berasal dari 12 kecamatan. Sampah yang dihasilkan dari 
rumah tangga ditampung pada Tempat Penampungan 
Sementara (TPS) lalu dibawa ke Tempat Penampungan 
Akhir (TPA) Sentajo. Di TPA Sentajo inilah seluruh 
sampah Kuantan Singingi dikumpulkan.Data jumlah 
sampah yang masuk TPA Sentajo dapat dilihat pada 
Tabel 1.1 .     

 
 
 
 
 

Tabel 1.1 Data Jumlah Sampah yang Masuk TPA 
Sentajo 

Bulan Total sampah 
keseluruhan (kg) 

Rata-rata 
perhari (kg) 

Januari 2.152.120 69.423 
Februari 1.980.415 68.290 
Maret  2.084.543 67.243 
April 2.112.960 70.432 
Mei  2.273.695 73.345 
Juni 2.264.616 75.487 
Juli 2.165.197 69.854 
Agustus 2.370.043 76.453 
September 2.137.265 71.242 
Oktober 2.066.274 66.654 
November 2.112.930 70.431 
Desember 2.245.733 72.443 
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kuantan 
Singingi, 2011. 

TPA Sentajo masih menerapkan pengolahan 
sampah secara open dumping. Hal ini membentuk 
tumpukan sampah yang menggunung. Penumpukan 
sampah ini ternyata menimbulkan berbagai 
permasalahan antara lain banyaknya timbunan sampah 
yang terkumpul tapi tidak tertangani (diangkut/ditanam) 
sehingga pada saat sampah tersebut menjadi 
terdekomposisi dan menimbulkan bau yang akan 
mengganggu pernapasan dan mengundang lalat yang 
merupakan pembawa dari berbagai jenis penyakit.  



 

Tidak hanya limbah padat, sampah juga 
menghasilkan limbah cair yaitu air lindi (leachate). Air 
lindi merupakan cairan rembesan yang dihasilkan pada 
saat air hujan dan air permukaan meresap kedalam 
timbunan sampah. Air memiliki kandungan polutan dan 
kebutuhan oksigen yang sangat tinggi. Air lindi yang 
merembes melalui tanah akan mecemari air tanah yang 
ada dilokasi TPA. Jadi dalam pengolahan limbah cair, 
khususnya air lindi, dibutuhkan pengolahan yang praktis.  

Saat ini telah berkembang teknolgi membran 
dalam pengolahan air limbah. Limbah dimurnikan 
dengan cara melewatkannya ke membran dan membran 
akan menahan partikel-partikel yang ukurannya lebih 
besar dari ukuran pori membran. Salah satu keunggulan 
teknologi ini adalah kemurnian produk yang dihasilkan 
lebih baik. Hakim [2010], melakukan pengolahan air 
lindi TPA Muara Fajar yang bertujuan untuk 
menyisihkan BOD5, dan COD. Penyisihan dilakukan 
dengan metode koagulasi dan flokulasi. Proses ini 
menggunakan koagulan PAC dengan variasi konsentrasi 
35 ppm, 65 ppm dan 85 ppm. Dari hasil penelitian, 
didapatkan kesimpulan bahwa koagulan PAC mampu 
menurunkan konsentrasi BOD5 sekitar 68,75% dan 
menurunkan COD sekitar 54,87%. Susanthi dkk [2004] 
membuktikan bahwa ultrafiltrasi mampu menyisihkan 
COD sekitar 98% dari konsentrasi awal COD 3000 
mg/L. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba 
mengkombinasikan koagulasi-flokulasi dan membran 
ultrafiltrasi dalam mengolah air lindi yang terdapat di 
TPA Sentajo sebagai sampel sehingga dihasilkan limbah 
cair yang sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair 
KEPMENLH No. 51 Tahun 1995 dan jika dibuang 
kelingkungan tidak akan mencemari lingkungan tersebut. 

 
2 Metodologi 

Penelitian ini terbagi dua tahap, yaitu perlakuan 
pendahuluan (pretreatment) air lindi dengan proses 
koagulasi-flokulasi untuk mengendapkan partikel-
partikel koloid dan tersuspensi dalam air lindi dan 
penentuan fluks serta rejeksi membran ultrafiltrasi 
terhadap BOD5, COD dan TSS. Diagram alir kegiatan 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 
Gambar 2.1 Diagram Alir Kegiatan Penelitian 

 
Perlakuan Pendahuluan Air Lindi (Koagulasi-
Flokulasi) 

Proses koagulasi-flokulasi dilakukan di dalam 
gelas piala 3000 ml yang dilengkapi dengan pengaduk 
(mixer) serta pH meter. Susunan peralatan proses 
koagulasi dan flokulasi yang digunakan di dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut: 

 

 
Gambar 2.2 Koagulator-Flokulator 

 
Sebelum proses perlakuan pendahuluan 

(pretreatment) dengan proses koagulasi-flokulasi 
dilakukan, dua sampel air lindi disiapkan, masing-
masing 300 ml. Sampel yang pertama, 300 ml untuk 
COD dan sampel keduasebanyak 300 ml untuk BOD5 
dan TSS. Masing-masing sampel tersebut dianalisa 
untuk mengetahui kadar awal BOD5, COD dan TSS air 
lindi. Selain itu, pH awal limbah juga diukur.  



 

Pada perlakuan pertama, ke dalam gelas piala 
3000 ml dimasukkan 1000 ml sampel air lindi. Setelah 
itu , koagulator-flokulator dihidupkan dan diatur 
kecepatan motor sampai mencapai 200 rpm (pengadukan 
cepat). Pengadukan cepat (koagulasi) dilakukan selama 5 
menit yang dihitung sejak penambahan 1000 ml larutan 
koagulan Aluminium Sulfat dengan konsentrasi 20 ppm. 
Penambahan konsentrasi larutan koagulan divariasikan 
untuk perlakuan kedua dan ketiga yaitu 40 ppm dan 60 
ppm. Setelah itu atur kecepatan motor menjadi 60 rpm 
selama 15 menit untuk pengadukan lambat (flokulasi).  

Tahap terakhir, setelah pengadukan pelan 
selesai, flok-flok yang terbentuk dibiarkan selama 30 
menit sampai terbentuk dua lapisan yang mana lapisan 
atas, air limbah agak jernih sedangkan lapisan bawah 
agak keruh dan terdapat endapan flok. Selanjutnya, air 
limbah dipisahkan dari endapan flok dengan 
menuangkan air lindi ke dalam gelas piala yang lain, 
sehingga endapan-endapan flok tidak terikut. Setelah 
proses koagulasi-flokulasi selesai dilakukan, 300 ml 
sampel air lindi dianalisa kembali untuk mengetahui 
kadar COD dan 300 ml untuk mengetahui kadar BOD5 
dan TSS. 
 
Penentuan Fluks dan Rejeksi BOD5, COD dan TSS 
Air Lindi 

Air Lindi yang telah ditreatment dengan proses 
kaogulasi-flokulasi dengan perlakuan variasi konsentrasi 
larutan koagulan Aluminium Sulfat (20, 40, 60)  ppm, 
kemudian dialirkan ke membran ultrafiltrasi dengan 
perlakuan tekanan (1 bar). Tekanan operasi membrane 
ultrafiltrasi diatur dengan menggunakan katup pengatur 
tekanan. Dalam satu kali percobaan, setiap pengambilan 
50 ml volume permeat, dicatat waktu untuk mengukur 
fluks permeatnya dalam 4 menit sekali selama 1 jam 
untuk masing-masing konsentrasi koagulan [Pinem dan 
Mesak, K.K,  2008]. Sedangkan retentat yang dihasilkan 
direcycle kembali ke membran ultrafiltrasi. Tekanan 
operasi diatur dengan menggunakan katup pengatur 
tekanan. 

Pengambilan sampel untuk penentuan fluks dan 
analisadihentikan setelah operasi membrane mencapai 
keadaan tunak. Permeat yang dihasilkan pada setiap 
konsentrasi larutan koagulan Aluminium Sulfat, 
kemudian dianalisa untuk mengetahui kadar BOD5, COD 
dan TSS setelah proses ultrafiltrasi yaitu sebanyak 300 
ml untuk sampel BOD5 dan TSS, dan 300 ml untuk 
sampel COD.  

 
 

3 Hasil dan Pembahasan 
Pengaruh Konsentrasi Larutan Koagulan Aluminium 
Sulfat pada Proses Koagulasi-Flokulasi Terhadap 
Penyisihan   BOD5, COD dan TSS  

Sampel air lindi dari proses koagulasi-flokulasi 
dianalisa di Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) 
Provinsi Riau. Analisa dilakukan untuk mengetahui 
kualitas air lindi berdasarkan parameter BOD5, COD dan 
TSS sebelum dan sesudah penambahan larutan koagulan 
Aluminium Sulfat. Penambahan larutan koagulan 

Aluminium Sulfat divariasikan dalam tiga variasi 
konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm dan 60 ppm. Selain 
itu, parameter pH diukur secara langsung di 
Laboratorium  Pemisahan dan Pemurnian Universitas 
Riau. Hasil dari analisa air lindi tersebut disajikan pada 
Tabel 3.1 berikut ini: 
  

Tabel 3.1 Hasil Analisa Air lindi    

Sumber: *Baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 1995. 
  
 Hasil analisa yang ditampilkan pada Tabel 3.1 
menunjukkan bahwa kualitas awal air lindi sebelum 
penambahan larutan koagulan Aluminium Sulfat untuk 
parameter BOD5 dan COD dikategorikan sangat tinggi 
karena melebihi dari nilai baku mutu. Oleh karena itu, 
dilakukan perlakuan pendahuluan yaitu penambahan 
larutan koagulan Aluminium Sulfat yang bertujuan untuk 
mengurangi beban kerja membran ultrafiltrasi. 

Pada proses koagulasi-flokulasi air lindi dengan 
penambahan konsentrasi larutan kaogulan Aluminium 
Sulfat 20 ppm, 40 ppm dan 60 ppm yang disertai dengan 
pengadukan cepat 200 rpm selama 5 menit, 
menghasilkan disperse seragam dan meningkatkan 
kontak serta tumbukan antar partikel-partikel koloid. 
Tumbukan-tumbukan tersebut menghasilkan reaksi 
kimia, dimana muatan negatif partikel-partikel koloid 
yang saling tolak menolak dalam air lindi ternetralisasi 
oleh ion-ion positif larutan koagulan Aluminium Sulfat 
dan akhirnya partikel-partikel koloid saling tarik-
menarik dan menggumpal membentuk flok [Alley, 
2000]. 

Pada pengadukan lambat 60 rpm selama 15 
menit, gaya tarik-menarik antar partikel koloid menjadi 
lebih besar dan dominan dibandingkan gaya tolaknya 
yang menghasilkan kontak dan tumbukan antar partikel 
koloid yang lebih banyak dan lebih sering terjadi. 
Kontak inilah yang menggumpalkan partikel-partikel 
koloid berukuran 0,01-1 µm [Metcalf & Eddy, 2003] 
dalam air lindi membentuk partikel-partikel flok yang 
kemudian beragregasi. Ketika pertumbuhan flok sudah 
maksimal, flok-flok tersebut mengendap ke dasar gelas 
piala koagulator-flokulator, sehingga terbentuk dua 
lapisan, yaitu lapisan air limbah jernih pada bagian atas 
dan lapisan endapan flok menyerupai lumpur pada dasar 
gelas piala yang kemudian dipisahkan. Hal inilah yang 
membuat kadar BOD5, COD dan TSS air lindi setelah 
proses koagulasi-flokulasi lebih kecil dari pada sebelum 
proses koagulasi-flokulasi. 

No Parameter Satuan *Baku 
Mutu 

Hasil Analisa 
Sebelum 

Penambah
an 

Larutan 
Koagulan 
Aluminiu
m Sulfat 

Setelah Penambahan 
Larutan Koagulan 
Aluminium Sulfat 

20 
ppm 

40 
ppm 

60 
ppm 

1 BOD5 mg/l 50 73 51 56 45 
2 COD mg/l 100 183 127 139 112 
3 TSS mg/l 200 61 26 17 11 
4       pH - 6-9 6,2 6,67 6,57 6,5 



 

Efektifitas proses koagulasi-flokulasi air lindi 
pada setiap konsentrasi larutan koagulan Aluminium 
Sulfat 20 ppm, 40 ppm dan 60 ppm dapat diketahui dari 
nilai persentase penyisihan. Nilai persentase penyisihan 
tersebut diperoleh dari perhitungan data yang 
ditampilkan pada Tabel 3.1 yang menggambarkan selisih 
antara nilai parameter sebelum proses koagulasi dengan 
setelah proses koagulasi. Hasil perhitungan persentase 
penyisihan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut 
ini: 

Tabel 3.2 Efektifitas Proses Koagulasi-Flokulasi 

No Parameter 
Persentase Penyisihan 

20 ppm 40 ppm 60 ppm 
1 BOD5 (%) 30,14 23,29 38,36 

2 COD (%) 30,6 24,04 38,79 

3 TSS (%) 57,37 72,13 81,97 

  
 Pada Tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa 
konsentrasi larutan koagulan Aluminium Sulfat 60 ppm 
lebih efektif menurunkan beban pencemaran yaitu BOD5 
sebesar 38,36%, COD sebesar 38,79% dan TSS sebesar 
57,38%. Hal ini disebabkan karena konsentrasi larutan 
koagulan Aluminium Sulfat 60 ppm lebih banyak 
menyisihkan beban pencemar di dalam air lindi.  
 Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 
3.2, maka dapat diketahui  kinerja larutan koagulan 
Aluminium Sulfat terhadap efektifitas dari proses 
koagulasi-flokulasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Gambar 3.1 berikut: 
 

 
Gambar 3.1 Efektifitas Proses Koagulasi-Flokulasi 

 
Pada Gambar 3.1 diketahui bahwa penambahan larutan 
koagulan Aluminium Sulfat memiliki pengaruh yang 
cukup tinggi dalam menurunkan kadar BOD5, COD dan 
TSS air lindi. Penambahan konsentrasi larutan koagulan 
Aluminium Sulfat akan meningkatkan persentase 
penyisihan BOD5, COD dan TSS hingga dicapai 
konsentrasi larutan koagulan Aluminium Sulfat yang 
efektif pada 60 ppm, dimana terjadi ikatan antara 

Aluminium Sulfat dan partikel-partikel koloid yang 
membentuk flok, sehingga air lindi menjadi lebih jernih. 

Penambahan konsentrasi koagulan Aluminium 
Sulfat dari 40 ppm menjadi 60 ppm akan menurunkan 
kadar BOD5, COD dan TSS (meningkatkan persentase 
penyisihan) karena flok-flok partikel koloid air lindi 
yang berbentuk partikel kecil menjadi gumpalan besar 
yang mudah mengendap.  

Menurut Karamah dan Fedy [2007], penambahan 
larutan koagulan Aluminium Sulfat dalam air lindi akan 
menghasilkan ion aquometalik Al(OH)3 atau dengan 
nama lain flok. Ion aquometalik atau flok tidak 
selamanya berupa Al(OH)3, namun dapat juga berupa 
Al(OH)2

+ dan Al(OH)4
-
. Bila pH umpan berada dalam 

range pH optimum koagulan akan terbentuk  flok berupa 
Al(OH)3 dan bila berada di luar pH optimum akan 
terbentuk flok berupa Al(OH)2

+ dan Al(OH)4
-
.  Flok yang 

berupa Al(OH)3 memiliki sifat tidak larut sehingga tidak 
mudah pecah, sebaliknya flok yang berupa Al(OH)2

+ dan 
Al(OH)4

- mempunyai sifat larut sebagian sehingga 
mudah pecah.  

 
Pengaruh Ketahanan Membran Ultrafiltrasi pada 
Setiap Konsentrasi Koagulan Aluminium Sulfat 

Fluks merupakan parameter yang digunakan 
untuk mengetahui ketahanan membran ultrafiltrasi. Fluks 
didefenisikan sebagai permeat dalam jumlah volume 
tertentu yang melewati satuan luas membran dalam 
waktu tertentu. Nilai fluks yang dihasilkan cenderung 
turun terhadap waktu [Mulder. M, 1996]. Fenomena ini 
terjadi karena ketika flok yang terbentuk dari proses 
koagulasi-flokulasi menjadi tertahan pada pori-pori 
membran ultrafiltrasi, sehingga akan terakumulasi dan 
membentuk suatu lapisan tipis di dekat permukaan 
membran ultrafiltrasi yang disebut polarisasi konsentrasi 
[Notodarmojo dkk, 2004].  

Berdasarkan data yang disajikan pada lampiran c 
yaitu hasil perhitungan fluks, diketahui bahwa nilai fluks 
yang dihasilkan pada setiap konsentrasi larutan koagulan 
Aluminium Sulfat akan cenderung turun terhadap waktu. 
Hal ini disebabkan karena semakin lama waktu operasi 
membran maka semakin banyak  flok  yang terakumulasi 
dan menempel pada pori-pori membran. Fenomena ini 
juga sama terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh 
Pinem dan Mesah [2008] yang menggunakan koagulan 
Aluminium Sulfat dalam menyisihkan BOD5, COD dan 
TSS limbah cair rumah sakit.  

 
Pengaruh Konsentrasi Koagulan Aluminium Sulfat 
terhadap Fluks     Membran Ultrafiltrasi  

Penambahan larutan koagulan Aluminium Sulfat 
berpengaruh terhadap fluks yang dihasilkan. 
Berdasarkan data yang disajikan pada lampiran c yaitu 
perhitungan fluks rata-rata, maka dapat diketahui 
pengaruh penambahan larutan koagulan Aluminium 
Sulfat terhadap fluks. 

Hasil penelitian seperti yang ditampilkan pada 
lampiran c menunjukkan terjadinya perbedaan fluks 
yang dihasilkan pada masing-masing konsentrasi larutan 
koagulan Aluminium Sulfat. Nilai fluks yang lebih besar 
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terjadi pada konsentrasi larutan koagulan Aluminium 
Sulfat 60 ppm. Hal ini disebabkan flok-flok yang 
terbentuk pada proses koagulasi-flokulasi dari 
penambahan  larutan koagulan Aluminium Sulfat 60 
ppm lebih banyak dari pada konsentrasi koagulan 20 
ppm dan 40 ppm, sehingga hasil yang diperoleh akan 
lebih jernih. Kondisi ini menyebabkan semakin cepat air 
lindi mengalir masuk ke dalam membran ultrafiltrasi. 
Fenomena ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Pinem dan Mesah [2008] tentang penyisihan BOD5, 
COD dan TSS limbah cair rumah sakit menggunakan 
membran ultrafiltrasi.  

Menurut Notodarmojo dan Mahmud [2006] 
mengatakan bahwa penambahan konsentrasi larutan 
koagulan akan menyebabkan berkurangnya padatan yang 
tersuspensi dalam limbah cair. Hal ini disebabkan oleh 
terbentuknya flok-flok yang banyak pada proses 
koagulasi-flokulasi. Hasil dari proses koagulasi-flokulasi 
yaitu sudah berkurangnya padatan tersuspensi dijadikan 
umpan pada membran ultrafiltrasi, sehingga akan 
meringankan kerja membran. Dengan demikian, fluks 
yang dihasilkan akan semakin besar.  
 
Pengaruh Konsentrasi Larutan Koagulan Aluminium 
Sulfat Terhadap Rejeksi BOD5, COD dan TSS Air 
lindi 
 Hasil pengolahan air lindi dengan menggunakan 
membran ultrafiltrasi pada tekanan operasi 1 bar dan  
konsentrasi koagulan Aluminium Sulfat 20 ppm, 40 ppm 
dan 60 ppm dianalisa di Balai Laboratorium Kesehatan 
Provinsi Riau. Hasil analisa air lindi tersebut ditampilkan 
pada Tabel 3.3 berikut: 
 
Tabel 3.3 Hasil Analisa Permeat Membran Ultrafiltrasi 

No. Parameter Satuan *Baku 
Mutu 

Hasil Analisa 
Permeat Air lindi 

dengan 
Konsentrasi 

Larutan Koagulan 
Aluminium Sulfat 
20 

ppm 
40 

ppm 
60 

ppm 
1 BOD5 mg/L 50 28 35 23 
2 COD mg/L 100 69 88 58 
3 TSS mg/L 200 20 11 7 

Sumber:*Baku Mutu Sesuai Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup No. 51 tahun 1995. 
 

Pada Tabel 3.3 diketahui bahwa BOD5, COD dan 
TSS air lindi yang disisihkan berbeda-beda pada setiap 
konsentrasi larutan koagulan Aluminium Sulfat. 
Penyisihan dengan menggunakan membran ultrafiltrasi 
mampu menyisihkan BOD5, COD dan TSS di bawah 
baku mutu yang diijinkan. Hal ini disebabkan flok yang 
terbentuk dari penambahan larutan koagulan 20 ppm, 40 
ppm dan 60 ppm telah tertahan pada pori-pori membran 
ultrafiltrasi.  

Penyisihan kadar BOD5, COD dan TSS mampu 
dilakukan membran ultrafiltrasi sampai di bawah baku 

mutu. Hal ini disebabkan karena ikatan antara larutan 
koagulan Aluminium Sulfat dengan partikel-partikel 
koloid dalam air lindi begitu kuat, sehingga hanya 
sebagian kecil saja yang masih terdispersi dalam limbah 
tersebut. Pada saat dilewatkan ke dalam membran 
ultrafiltrasi, partikel-partikel terdispersi tersebut 
menembus membran. Sehingga, partikel-partikel 
terdispersi tersebut sebagian masih ada dalam permeat 
yang mengkibatkan nilai BOD5, COD dan TSS menjadi 
menurun. 

Hasil analisa yang ditampilkan pada Tabel 3.1 
dan Tabel 3.3 menunjukkan bahwa penyisihan BOD5, 
COD dan TSS yang efektif diperoleh pada konsentrasi 
koagulan Aluminium Sulfat 60 ppm. Dimana, BOD5 
berkurang dari 45 mg/l menjadi  23 mg/l, COD 
berkurang dari  112 mg/l menjadi 58 mg/l dan TSS 
berkurang dari 11 mg/l menjadi 7 mg/l. 

Untuk mengetahui kinerja dari membran 
ultrafiltrasi dalam menyisihkan parameter BOD5, COD 
dan TSS air lindi dapat dilihat dari nilai persentase 
rejeksi. Nilai persentase rejeksi diperoleh dari selisih 
antara BOD5, COD dan TSS sebelum dengan sesudah 
membran ultrafiltrasi. Hasil perhitungan persentase 
rejeksi dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut: 

 
Tabel 3.4 Persentase Rejeksi Membran Ultrafiltasi 

% Rejeksi 
Membran UF 

Konsentrasi Larutan Koagulan 
Aluminium Sulfat (ppm) 

20 40 60 
BOD 45,09 37,5 48,88 
COD 45,67 36,69 48,21 
TSS 23,07 35,29 36,36 

  
 Dari Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa persentase 
rejeksi BOD5, COD dan TSS air lindi terbesar terjadi 
pada konsentrasi larutan koagulan Aluminium Sulfat 60 
ppm. Dimana, nilai persentase rejeksi pada konsentrasi 
tersebut adalah BOD5 sebesar 48,88 %, COD sebesar 
48,21 % dan TSS sebesar 36,36%.  
  Persentase rejeksi membran ultrafiltrasi yang 
terbesar terjadi pada konsentrasi larutan koagulan 
Aluminium Sulfat 60 ppm, dan penyisihan yang terbesar 
juga terjadi pada konsentrasi koagulan 60 ppm. Hal ini 
disebabkan karena flok yang terbentuk pada konsentrasi 
larutan Aluminium Sulfat  60 ppm lebih banyak dari 
pada konsentrasi lainnya, sehingga kadar  BOD5, COD 
dan TSS air lindi pada konsentrasi larutan koagulan 
Aluminium Sulfat lebih rendah bila dibandingkan 
dengan konsentrasi yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 3.5 yang menggambarkan hasil dari 
proses koagulasi-flokulasi dan ultrafiltrasi berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 3.5 Kadar dan Persentase Penyisihan BOD5, COD 
dan TSS Air lindi dengan Kombinasi Koagulasi-
Flokulasi dan Membran Ultrafiltrasi 
 

N
o. Proses Parameter 

BOD5 COD TSS 

1. Sebelum Penambahan 
Koagulan (mg/L) 73  183  61  

2. 
Setelah 

Penambahan 
Koagulan (mg/L) 

20 ppm 51  127  26 
40 ppm 56  139  17  
60 ppm 45  112  11 

3. 
Penyisihan Proses 

Koagulasi-Flokulasi 
(%) 

20 ppm 30,13  30,60  57,37 
40 ppm 23,28  24,04  72,13  
60 ppm 38,36  38,79  81,96 

4. 
Setelah Melewati 

Membran 
Ultrafiltrasi (mg/L) 

20 ppm 28  69  20 
40 ppm 35  88  11 
60 ppm 23  58  7 

5. % Rejeksi 
20 ppm 45,09  45,69  23,07 
40 ppm 37,5  36,69  35,29 
60 ppm 48,88  48,21  36,36 

 
Pada Tabel 3.5 diketahui bahwa proses 

penyisihan BOD5, COD dan TSS air lindi berlangsung 
efektif pada konsentrasi larutan koagulan Aluminium 
Sulfat 60 ppm. Proses yang dilakukan selama dalam 
waktu 210 menit tersebut mampu menyisihkan 
parameter BOD5, COD dan TSS air lindi dari BOD5 
sebesar 73 mg/l menjadi 23 mg/l, COD sebesar 183 mg/l 
menjadi 58 mg/l dan TSS sebesar 61 mg/l menjadi 6 
mg/l.  
 
4.Kesimpulan dan Saran 
4.1 Kesimpulan 

 
Penambahan larutan Aluminium Sulfat pada proses 
koagulasi-flokulasi air lindi berpengaruh terhadap 
peningkatan persentase penyisihan BOD5, COD dan 
TSS. Proses koagulasi-flokulasi berlangsung efektif pada 
konsentrasi koagulan Aluminium Sulfat 60 ppm yang 
menyisihkan BOD5  dari 73 mg/L menjadi 45 mg/L, 
COD dari 183 mg/L menjadi 112 mg/L dan TSS dari 61 
mg/L menjadi 11 mg/L 
 
Penambahan konsentrasi larutan koagulan Aluminium 
Sulfat berpengaruh terhadap nilai fluks membran 
ultrafiltrasi. Nilai fluks yang terbesar dihasilkan pada 
konsentrasi 60 ppm yaitu 48,374 L/m2. Jam.  

Persentase rejeksi air lindi yang dihasilkan semakin 
meningkat seiring meningkatnya konsentrasi larutan 
koagulan Aluminium Sulfat dari 20 ppm hingga 60 ppm. 
Persentase rejeksi terbesar dihasilkan pada konsentrasi 
koagulan Aluminium Sulfat 60 ppm yatiu BOD5 48,88 
%, COD 48,21 % dan TSS 36,36 %. Serta, penyisihan 
BOD, COD dan TSS berlangsung efektif pada 
konsentrasi koagulan Aluminium Sulfat 60 ppm. 

 
 

4.2 Saran 
 
Perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai variasi 
konsentrasi koagulan pada proses koagulasi-flokulasi 
sehingga tercapai penyisihan optimum.  
 
Perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh 
variasi tekanan pada ultrafiltrasi terhadap penyisihan 
parameter air lindi sehingga hasil yang diperoleh lebih 
maksimal.  
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