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Meningkatnya jumlah air limbah domestik yang tidak diimbangi dengan peningkatan 

badan air penerima menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut 

dapat melebihi daya tampung maupun daya dukungnya, sehingga membahayakan kesehatan 

manusia, dapat menimbulkan kerusakan benda atau bangunan, dan merusak keindahan 

(estetika) karena bau busuk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas rawa buatan dalam mengolah 

limbah cair domestik. Parameter yang digunakan diantaranya BOD, pH, amoniak, fosfat dan 

total coliform. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan sampel dalam 

penelitian ini adalah limbah domestik sebelum dan sesudah perlakuan (melewati rawa buatan) 

pada eksperimen. Jumlah sampel yang diambil pada setiap perlakuan adalah 3 (tiga) sampel. 

Rawa buatan efektif dalam menurunkan konsentrasi amoniak dan pH. Hasil pemeriksaan 

amoniak diperoleh persentasi penurunan 99.70%. Hasil pemeriksaan pH diperoleh persentase 

mencapai 8.63%. Pada pemeriksaan BOD dan fosfat diperoleh penurunan 52.63% dan 

63.63%. Pemeriksaan total coliform tidak mengalami penurunan.  

Disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan tentang pengolahan limbah domestik 

dengan menggunakan rawa buatan dengan desain yang lebih efektif, efisien dan lebih mudah 

dalam mengaplikasikannya. 

 

Kata kunci : Rawa buatan, BOD, Amoniak, pH, Fosfat, Total Coliform. 

ABSTRAK 

Pendahuluan 

P ertumbuhan penduduk di Indonesia 

yang pesat khususnya di kota-kota be-

sar, telah mendorong peningkatan kebu-

tuhan akan perumahan. Hal tersebut 

mengakibatkan timbulnya permasalahan 

dengan lingkungan air. Meningkat jumlah 

air limbah domestik yang tidak diimbangi 

dengan peningkatan badan air penerima 

baik dari aspek kapasitas maupun kuali-

tasnya, menyebabkan jumlah air limbah 

yang masuk ke dalam badan air tersebut 

dapat melebihi daya tampung maupun daya 

dukungnya. 

Dari berbagai literatur menyebut-

kan bahwa antara 60 % - 70 % air yang 

digunakan oleh masyarakat kota, akan ter-

buang sebagai air limbah, sedangkan air 



 

 

kan pilihan utama. Dengan konsentrasi ba-

han pencemar yang tidak terlalu besar, 

maka sistem pengolahan dapat dilaksanakan 

dengan teknologi yang sederhana dan prak-

tis dalam pemeliharaannya. Atas dasar per-

timbangan tersebut, maka diperlukan sistem 

pengolahan air limbah (IPAL) yang seder-

hana, mudah dioperasionalkan & murah un-

tuk biaya pembuatan dan operasionalnya. 

Salah satu alternatif sistem pengolahan air 

limbah tersebut adalah Sistem Lahan Basah 

Buatan (Constructed Wetlands). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

rawa buatan dalam menurunkan konsentrasi 

BOD, menetralkan konsentrasi pH pada 

limbah cair domestik,  menurunkan konsen-

trasi ammoniak, konsentrasi fosfat dan  kon-

sentrasi total coliform pada limbah cair do-

mestik. 

 

Metode Penelitian 

Rancangan dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah eksperimen, yaitu dengan melakukan 

uji laboratorium untuk mengetahui efektivi-

tas pengolahan limbah cair domestik dengan 

metode rawa buatan. Untuk lokasi 

penelitian ini akan dilakukan di Perumnas 

Antang jalan nipa-nipa dalam 4/26 

Kel.Manggala Kec.Manggala Kota Makas-

sar. 

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah 
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limbah tersebut akan masuk ke badan sungai 

tanpa ada upaya pengolahan terlebih dahulu 

(Supradata, 2005). Efek buruk dari air 

buangan yang tidak dikelola dengan baik 

diantaranya adalah membahayakan 

kesehatan manusia, dapat menimbulkan 

kerusakan benda atau bangunan, dan 

merusak keindahan (estetika) karena bau 

busuk (Sugiharto, 2008). 

 Untuk negara-negara yang masih 

terbelakang dan sedang berkembang, pence-

maran domestik merupakan 85% dari se-

luruh pencemaran yang memasuki badan 

air. Sedangkan untuk negara-negara yang 

sudah maju, pencemaran domestik merupa-

kan jumlah 15% dari seluruh pencemaran 

yang memasuki badan air (Suriawiria, 

2008). 

Indonesia sebagai negara berkem-

bang, memiliki kecenderungan wilayah 

pemukiman kota besar relatif terkonsentrasi 

dalam komplek – komplek perumahan. 

Kondisi tersebut, pada satu sisi dapat mem-

berikan kemudahan untuk upaya penanggu-

langan maupun pengelolaan air limbah 

secara terpadu, namun disisi lain banyak 

teknologi pengolahan air limbah (IPAL) 

yang berjalan kurang efektif, karena mahal-

nya biaya operasional dan rumitnya sistem 

pengoperasian. Mengingat kharakteristik air 

limbah domestik yang banyak mengandung 

bahan organik, maka alternatif sistem pen-

golahan limbah secara biologis dapat dijadi-



 

  

air buangan yang bersumber dari rumah 

tangga (limbah domestik) Perumnas An-

tang sedangkan untuk sampel dalam 

penelitian ini adalah limbah domestik sebe-

lum dan sesudah perlakuan (melewati rawa 

buatan) pada eksperimen.  

Bahan dan Cara Penelitian 

Alat-alat yang digunakan meelipu-

ti : (1) Kolam rawa buatan, kolam tersebut 

terbuat dari tembok dengan ukuran panjang 

220 cm, lebar 50 cm dan tinggi 80 cm. (2) 

Tangki penampung limbah cair rumah 

tangga, tangki ini sebagai tempat penam-

pungan untuk selanjutnya dialirkan ke rawa 

buatan serta  (3) alat-alat bantu, untuk pem-

buatan kolam dan untuk uji laboratorium. 

Adapun bahan yang digunakan 

meliputi (1) Media pasir, tanah dan kerikil 

di tempatkan dalam rawa buatan dengan 

ketebalan 60 cm, (2) Tanaman rumput tiga 

segi (Cyperus odoratus) dengan tinggi 50 

cm dan enceng gondok (Eichhornia cras-

sipes) dengan tingi rata-rata 30 cm. 

Pemeliharaan tanaman ini dilakukan 

selama 7 hari atau sampai tanaman benar-

benar siap untuk digunakan. Setelah itu dil-

akukan observasi, yaitu melakukan penga-

matan langsung pada obyek peneliti 

(limbah domestik perumahan) untuk mem-

peroleh gambaran awal tentang situasi dan 

kondisi air limbah. Peneliti juga melakukan 

pengamatan langsung pada tanaman yang 

akan dijadikan rawa buatan. Kemudian uji 

laboratorium, yaitu peneliti melakukan 

pengambilan sampel air limbah sebelum 

dan sesudah melewati rawa buatan 

sebanyak 10 sampel dengan 3 kali pengam-

bilan sampel dalam waktu 15 hari untuk 

mengetahui konsentrasi kualitas air limbah 

yaitu BOD, pH, amoniak, fosfor, dan total 

coliform. 

Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang 

dipakai adalah metode sampling. Sampling 

adalah cara mengumpulkan data dengan 

mencatat atau meneliti sampelnya saja. Da-

lam penelitian ini jenis data yang diper-

lukan adalah data primer diperoleh melalui 

pengamatan langsung pada objek peneliti 

(limbah domestik dan tanaman rawa) dan 

data sekunder diperoleh melalui pene-

lusuran perpustakaan, hasil penelitian buku

-buku, laporan dan instansi yang terkait. 

Analisis  Data 

Data dari hasil pemeriksaan konsen-

trasi kualitas air limbah yang bersumber 

dari rumah tangga (limbah domestik) sebe-

lum dan sesudah melewati rawa buatan 

meliputi BOD, pH, amoniak, fosfor dan 

total coliform kemudian disajikan dalam 

bentuk tabel yang selanjutnya akan diana-

lisis secara deskriptif kemudian mem-

bandingkan dengan standar Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (PP No. 82 Tahun 2001). 
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amoniak, fosfat dan total coliform pada 

sampel air limbah sebelum dan sesudah me-

lalui rawa buatan dilakukan di Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Makassar dan 

BTKL & Pengendalian Penyakit Kelas 1 

Makassar. 
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Hasil Penelitian 

Sampel yang diambil adalah air 

limbah domestik yang diambil langsung di 

Perumnas Antang jalan nipa-nipa dalam 

4/26 Blok 3 Kel.Manggala. Kec.Manggala 

Kota Makassar. Pemeriksaan BOD, pH, 

Tabel 1. Hasil Pengukuran BOD pada Sampel Air Limbah Domestik Sebelum dan Setelah 

Melalui Rawa Buatan  

Kode 

Sampel 

Waktu Pengam-

bilan Sampel 

BOD (mg/L) 
Persentase 
Penurunan  

(%) 

Sampel 

Sebelum 

Perlakuan 

Sampel 

Sesudah 

Perlakuan 

Sampel 1 

Jum’at/ 

27 Juli 2012 

(07.00 & 07.20) 

144.00 (TMS) 68.20 (TMS) 52.63 

Sampel 2 

Rabu/ 

1 Agustus 2012 
(07.00 & 07.20) 

67.50 (TMS) 36.25 (TMS) 46.29 

Sampel 3 

Senin/ 
6 Agustus 2012 

(07.00 & 07.20) 

75.00 (TMS) 69.80 (TMS) 7.20 

Sumber : Data Primer, 2012  

Tabel 2. Hasil Pengukuran pH pada Sampel  Air Limbah Domestik Sebelum dan Setelah 

Melalui Rawa Buatan 

Kode 

Sampel 

Waktu Pengam-

bilan Sampel 

pH Persentase 

Kenaikan  

(%) 

Persentase 

Penurunan 
(%) 

Sampel 

Sebelum 

Perlakuan 

Sampel 

Sesudah 

Perlakuan 

Sampel 1 

Jum’at/ 

27 Juli 2012 
(07.00 & 07.20) 

5.93 (TMS) 6.49 (MS) 8.63 - 

Sampel 2 

Rabu/ 

1 Agustus 2012 
(07.00 & 07.20) 

6.69 (MS) 6.59 (MS) - 1.49 

Sampel 3 

Senin/ 

6 Agustus 2012 
(07.00 & 07.20) 

6.43 (MS) 6.59 (MS) 2.43 - 

Sumber : Data Primer, 2012  



 

  

Hasil Pengamatan BOD 

Pemeriksaan kadar BOD sebelum dan 

setelah melalui rawa buatan menunjukkan 

adanya penurunan kadar BOD dengan per-

sentase penurunan 52.63% pada sampel 1, 

46.29% pada sampel 2 dan 7.20% pada 

sampel 3. Syarat Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air ber-

dasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Ta-

hun 2001 yaitu BOD = 6 mg/L per sampel 

air (tabel 1). 

Hasil Pengamatan pH 

Pengukuran pH menunjukkan pada 

sampel 1 mengalami kenaikan 5.9 (tidak 
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Tabel 3. Hasil Pengukuran Amoniak pada Sampel Air Limbah Domestik Sebelum dan 

Setelah Melalui Rawa Buatan 

Kode 

Sampel 

Waktu Pengambi-

lan Sampel 

Amoniak (mg/L) 
Persentase 

Penurunan 
(%) 

Sampel 

Sebelum 

Perlakuan 

Sampel 

Sesudah 

Perlakuan 

Sampel 1 

Jum’at/ 
27 Juli 2012 (07.00 

& 07.20) 

15.00 (TMS) 22 (TMS) 31.81 

Sampel 2 

Rabu/ 
1 Agustus 2012 

(07.00 & 07.20) 

84.00 (TMS) 0.25 (MS) 99.70 

Sampel 3 

Senin/ 
6 Agustus 2012 
(07.00 & 07.20) 

32.5 (TMS) 36 (TMS) 9.72 

Sumber : Data Primer, 2012  

Tabel 4. Hasil Pengukuran Fosfat pada Sampel Air Limbah Domestik Sebelum dan Setelah 

Melalui Rawa Buatan  

Kode 

Sampel 

Waktu Pengam-

bilan Sampel 

Fosfat (mg/L) 
Persentase 

Penurunan  

(%) 

Sampel 

Sebelum 

Perlakuan 

Sampel 

Sesudah 

Perlakuan 

Sampel 1 

Jum’at/ 
27 Juli 2012 

(07.00 & 07.20) 

17.9 (TMS) 19.1 (TMS) 6.28 

Sampel 2 

Rabu/ 
1 Agustus 2012 

(07.00 & 07.20) 

21.9 (TMS) 20.9 (TMS) 4.56 

Sampel 3 

Senin/ 
6 Agustus 2012 

(07.00 & 07.20) 

110 (TMS) 40 (TMS) 63.63 

Sumber : Data Primer, 2012  



 

 

galami kenaikan dengan persentase 31.81% 

dan 9.72% sedangkan pada sampel 2 men-

galami penurunan dengan persentase 

99.70%. Syarat Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air berdasar-

kan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 

2001 yaitu sebesar 0.5 mg/L (tabel 3). 

Hasil Pengamatan Fosfat 

Pengukuran fosfat menunjukkan, ka-

dar fosfat pada sampel 1 mengalami kenai-
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memenuhi standar) menjadi 6.4 (memenuhi 

standar), sedangkan pH pada sampel 2 dan 3 

telah memenuhi standar. Syarat Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No.82 Tahun 2001 yaitu sebesar 6-9 per 

sampel air (tabel 2). 

Hasil Pengamatan Amoniak 

Pengukuran amoniak menunjukkan 

kadar amoniak pada sampel 1 dan 3 men-

Tabel 5.  Hasil Pengukuran Total Coliform pada Sampel Air Limbah Domestik Sebelum dan 

Setelah Melalui Rawa Buatan 

Sumber : Data Primer, 2012  

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Rawa Buatan dalam Menurunkan Bahan Pencemar  

Parameter Uji Efektifitas Setelah Pengujian 

BOD Tidak Efektif 

pH Efektif 

Amoniak Efektif 

Fosfat Tidak efektif 

Total Coliform Tidak efektif 

Sumber : Data Primer, 2012  

Kode Sampel 
Waktu Pengam-

bilan Sampel 

Total Coliform Persentase 

Penurunan 

(%) 
Sampel Sebe-

lum Perlakuan 

Sampel Sesudah 

Perlakuan 

Sampel 1 

Jum’at/ >1600000 

>1600000 (TMS) 0 27 Juli 2012 

(07.00 & 07.20) 
(TMS) 

Sampel 2 

Rabu/ 

>1600000 (TMS) >1600000 (TMS) 0 1 Agustus 2012 

(07.00 & 07.20) 

Sampel 3 

Senin/ 

>1600000 (TMS) >1600000 (TMS) 0 6 Agustus 2012 

(07.00 & 07.20) 



 

  

kan dengan persentase 6.28%, kadar fosfat 

pada sampel 2 dan 3 mengalami penurunan 

dengan persentase 4.56% dan 63.63%. 

Syarat Pengelolaan Kualitas Air dan Pen-

gendalian Pencemaran Air berdasarkan 

Peraturan pemerintah No.82 Tahun 2001 

yaitu = 0,2 mg/L per sampel air (tabel 4). 

Hasil Pengamatan Total Coliform 

Pengamatan  sampel air limbah do-

mestik menunjukkan tidak adanya 

penurunan total coliform sebelum dan 

setelah melalui rawa buatan. Syarat Pengel-

olaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 2001 yaitu total 

coliform = 10000/100 ml per sampel air 

(tabel 5). 

Tingkat Efektivitas Rawa Buatan 

Tingkat keefektivan rawa buatan 

efektif dalam menurunkan parameter 

amoniak dan menetralkan pH setelah dil-

akukan pengujian dan kualitas air limbah 

hingga mencapai kondisi yang memenuhi 

syarat kualitas air limbah berdasarkan PP 

No.82 Tahun 2001, sebelum dibuang ke 

badan air (tabel 6). 

 

Pembahasan 

BOD 

Biological oxygen demand, atau 

kebutuhan oksigen biologis adalah jumlah 

oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorgan-

isme di dalam air lingkungan untuk me-

mecah (mendegradasi) bahan buangan or-

ganik yang ada di dalam air lingkungan 

tersebut. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 

sampel air limbah domestik diperoleh data 

BOD yang bervariasi. Dari hasil pemerik-

saan kadar BOD dilaboratorium terhadap 6 

sampel air sebelum dan sesudah melalui 

rawa buatan diperoleh persentase 

penurunan mencapai hingga 52.63%. 

Pengambilan sampel pertama pada hari ke 

5 mengalami penurunan konsentrasi BOD 

sebanyak 52.63% dan pada pengambilan 

sampel kedua dan ketiga di hari ke 10 dan 

hari ke 15 penurunannya sebesar 46.29% 

dan 7.20%. Pada percobaan ini media 

kerikil menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penurunan konsentrasi 

BOD karena adanya pengendapan partikel 

terlarut dalam air limbah sehingga pada 

sela-sela kerikil menjadi tempat yang baik 

untuk pertumbuhan mikroorganisme yang 

dalam kehidupannya dapat mengurai bahan

-bahan organik yang mengendap pada tem-

pat tersebut. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Susilawaty (2005), yang menya-

takan saringan tunggal kerikil mampu 

menurunkan konsentrasi BOD dengan per-

sentase penurunan mencapai 36,5%. 

Pengambilan sampel pada hari ke 

10 dan hari ke 15 penurunan konsentrasi 

BOD semakin menurun yaitu 46.29% men-

jadi 7.20%. Sedangkan menurut penelitian 
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limbah domestik terbukti efektif. Sampel air 

setelah melalui rawa buatan sudah memen-

uhi syarat Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 

yaitu sebesar 6-9 per sampel air.  

Pada sampel 1 sebelum melalui rawa 

buatan pH sampel adalah 5.9 (sampel bersi-

fat basa), berarti sampel mengandung bahan 

anorganik setelah melalui rawa buatan pH 

sampel mengalami kenaikan 6.4 (normal). 

Hal ini menunjukkan, rawa buatan dapat 

menurunkan kandungan bahan anorganik. 

Pada sampel 2 dan 3 pH sampel sudah nor-

mal. 

Amoniak 

Amoniak adalah senyawa nitrogen 

dan hidrogen dengan rumus NH3. Amoniak 

merupakan senyawa yang ada di dalam urin, 

yang bersifat basa dan bila terkena sinar 

atau panas akan menimbulkan bau me-

nyengat. Bau amonia tersebut berasal dari 

peruraian urea sebagai komponen bahan 

organik terbanyak dalam urin oleh jasad 

renik menjadi energi dan gas NH3. 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan sam-

pel air limbah domestik diperoleh data 

amoniak yang bervariasi. Pada pengambilan 

sampel pertama dan ketiga mengalami ke-

naikan konsentrasi amoniak. Hal ini 

disebabkan karena jumlah kegiatan mandi 

dan kakus terjadi setiap hari dan dilakukan 

oleh setiap orang seperti yang terlampir pa-
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Angreni (2005), bahwa semakin lamanya 

waktu penanaman tanaman rumput tiga segi 

(Cyperus Odoratus) maka proses fotosin-

tesis dan penguraian yang dilakukan mikro-

ba rhizosfere pada tanaman tersebut akan 

semakin sering sehingga kadar oksigen juga 

akan semakin sering masuk ke dalam air 

buangan rumah tangga tersebut. Hal ini 

disebabkan karena pada hari setelah 

pengambilan sampel 1, kegiatan dapur 

meningkat dan laju pertumbuhan enceng 

gondok juga semakin bertambah subur se-

hingga berkurangnya cahaya matahari yang 

masuk ke dalam perairan/proses fotosintesis 

kurang maksimal yang membuat mikroba 

pengurai tidak dapat mengurai karena kebu-

tuhan oksigen dalam air berkurang.  

pH 

Derajat keasaman (pH) adalah uku-

ran tentang besarnya konsentrasi ion hidro-

gen dan menunjukkan apakah air itu bersifat 

asam atau basa dalam reaksinya. Derajat 

keasaman mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap organisme perairan sehingga 

dipergunakan sebagai petunjuk untuk 

menyatakan baik buruknya suatu perairan 

masih tergantung pada faktor-faktor lain. 

Dari hasil pemeriksaan pH di labora-

torium terhadap 6 air sebelum dan sesudah 

melalui rawa buatan diperoleh hasil dengan 

persentase kenaikan mencapai 8.63%. 

Dengan demikian, penggunaan rawa buatan 

dalam menetralkan konsentrasi pH pada air 



 

  

da lembar observasi kegiatan selama 

penelitian , sehingga volume air limbah 

dari inlet bertambah banyak sedangkan ka-

pasitas rawa buatan yang kurang luas. 

Sumber air limbah dari kamar mandi 

mengandung amoniak yang tinggi karena 

air limbah yang masuk bak penampung 

septiktank akan teralirkan ke saluran air 

limbah rumah tangga jika volume air padan 

septiktanknya penuh.  

Menurut Watson et.all 1989 dalam 

Khiatuddin (2010), media kerikil dan tanah 

mempunyai kemampuan menurunkan kon-

sentrasi amoniak sampai 75%. Ketebalan 

kerikil sangat berpengaruh dalam proses 

pengolahan amoniak, karena di sela-sela 

kerikil terdapat mikroorganisme yang 

hidup dan mampu mengurai amoniak. Pada 

pengambilan sampel 1 dan sampel 3, bak 

outlet tertutup oleh penutup bak outlet se-

hingga amoniak tidak bebas ke udara. Hal 

ini terjadi karena keterbatasan peneliti. Se-

dangkan pada pengambilan sampel 2 kon-

sentrasi amoniak menurun hingga men-

capai persentase sebesar 99.70%. 

Fosfat 

Fosfat adalah unsur dalam suatu 

batuan beku (apatit) atau sedimen dengan 

kandungan fosfor ekonomis. Fosfat juga 

adalah sumber utama unsur kalium dan ni-

trogen yang tidak larut dalam air, tetapi 

dapat diolah untuk memperoleh produk 

fosfat dengan menambahkan asam. Kan-

dungan fosfat yang tinggi menyebabkan 

suburnya algae dan organisme lainnya. 

Pengukuran kandungan fosfat dalam air 

limbah berfungsi untuk mencegah ting-

ginya kadar fosfat sehingga tidak merang-

sang pertumbuhan dalam air. Sebab per-

tumbuhan subur akan menghalangi ke-

lancaran arus air yang akan mengakibatkan 

berkurangnya oksigen terlarut dan 

kesuburan tanaman lainnya. 

 Meskipun tingginya persentase 

penurunan fosfat yang terjadi pada 

penelitian ini tetapi belum efektif dalam 

menurunkan konsentrasi fosfat berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, 

hal ini disebabkan karena tebalnya media 

tanah yang hanya 10 cm dan dicampur 

dengan  pasir yang diaplikasikan pada 

penelitian ini. 

Total Coliform 

Coliform adalah keseluruhan bak-

teri dengan bentuk dan struktur yang me-

nyerupai Escheria coli yang ditemukan da-

lam usus besar dari mamalia atau hewan 

berdarah panas (termasuk manusia) yang 

membantu dalam proses pencernaan ma-

kanan. Adanya coliform digunakan sebagai 

indikator pencemaran tinja dalam analisis 

kualitas air. Keberadaan coliform dalam air 

dapat menunjukkan adanya pencemaran 

oleh mikroorganisme patogen penyebab 

penyakit.  

Dari hasil pemeriksaan total coli-
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ketebalan media, debit air dan luas lahan 

rawa buatan yang cocok dengan indikator 

yang akan diteliti agar hasil akhir yang di-

peroleh akan memenuhi syarat kualitas air 

limbah domestik. Untuk penelitian sejenis, 

sebaiknya dilakukan pengujian pada param-

eter lain yang terkandung dalam limbah cair 

rumah tangga. 
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form terhadap 6 sampel air limbah domestik 

yang diuji, 3 sampel sebelum melalui rawa 

buatan dan 3 sampelnya lagi sesudah me-

lalui rawa buatan tidak mengalami peru-

bahan sedikitpun. Hal ini disebabkan karena 

kurang tebalnya media pasir dan kerikil 

yang digunakan dalam rawa buatan untuk 

mengurangi adanya bakteri koliform. Wat-

son, et.All dalam Khiatuddin, (2010) me-

nyebutkan bahwa persentase kemampuan 

rawa buatan untuk menurunkan total coli-

form menggunakan media pasir sebesar 

100% dan media kerikil sebesar 99%.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah pengolahan limbah do-

mestik dengan metode rawa buatan tidak 

efektif dalam menurunkan konsentrasi 

BOD, terbukti efektif dalam menetralkan 

pH, terbukti efektif dalam menurunkan kon-

sentrasi amoniak, tidak efektif dalam 

menurunkan konsentrasi fosfat, tidak efektif 

dalam menurunkan konsentrasi total coli-

form. 

Melalui penelitian ini disarankan 

perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang 

pengolahan limbah domestik dengan 

menggunakan rawa buatan dengan desain 

yang lebih efektif dan efisien dan lebih mu-

dah dalam mengaplikasikannya.selain itu, 

perlu dilakukan penelitian tanaman-

tanaman, jenis media, susunan media, 
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