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INTISARI 

Air lindi TPA dihasilkan terutama oleh adanya air hujan yang jatuh, meresap dan 
mencuci sampah yang sedang mengalami dekomposisi dengan potensi dampak bagi 
lingkungan dan kesehatan manusia. Pengolahan lindi yang ada saat ini di Indonesia masih 
kurang maksimal sehingga penelitian-penelitian untuk mencari alternaif bagi pengolahan lindi 
terus dilakukan. Pengolahan secara biologis (biotreatment) untuk mengolah air limbah 
merupakan  proses yang sangat mudah dari sudut teknis dan sangat murah dari sudut biaya. 
Biotreatment lindi dapat dilakukan dengan bantuan P. caudatum. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui derajat keasaman (pH) dan oksigen terlarut optimal bagi kehidupan P. caudatum 
dalam memperbaiki kualitas air lindi. Penelitian ini adalah eksperimental dengan desain 
Rancangan Acak Rangkap (RAL) dengan dua faktor, pH dan kondisi oksigen dengan empat 
kali pengulangan. Parameter utama yang diukur diantaranya BOD dan Coliform. Hasil uji 
pendahuluan menunjukkan bahwa P. caudatum dapat bertahan hidup pada konsentrasi 50 
mL/L air lindi. Sedangkan hasil uji biotreatment menunjukkan bahwa pada pH 5 dengan 
kondisi normoksia merupakan kondisi terbaik untuk pertumbuhan P. caudatum dengan 
kemampuan reduksi 59,53% kandungan organik, tetapi tidak untuk Coliform. 
 
Kata Kunci: Air Lindi, P. caudatum,  BOD, Coliform, pH, Oksigen. 
 

PENDAHULUAN 
Pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang meningkat memberi kontribusi yang 

signifikan pada peningkatan jumlah sampah domestik. Lestari dkk. (2011) menyatakan  bahwa 
rata-rata satu orang menghasilkan sampah berkisar antara 1–2 kg per hari. Jumlah sampah yang 
semakin meningkat jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan bagi 
lingkungan dan bagi kesehatan masyarakat. 
 Pada umumnya, di Indonesia, sampah dikelola melalui metode open dumping atau 
teknologi landfilling. Masih sangat sedikit TPA di Indonesia mengadopsi pendekatan sanitary 
landfill dikarenakan tingginya biaya pembangunan infrastruktur untuk fasilitas ini. Akibat dari 
situasi ini persoalan lingkungan akibat keberadaan TPA menjadi cukup serius. Salah satu TPA 
yang menggunakan teknologi landfilling ialah di TPA Sarimukti. TPA ini menampung sampah 
yang berasal dari sebagian Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi. TPA 
Sarimukti merupakan TPA terbesar untuk daerah Bandung dan sekitarnya serta menampung 
berbagai macam jenis sampah. 
 Penggunaan teknologi landfilling berpotensi menimbulkan masalah lingkungan 
terutama masalah pencemaran lindi (leachate) (Susanto et al., 2004). Djuwita (2007) 
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