
 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari tinjauan dan kajian pada instalasi pengolahan air 

limbah (IPAL) lindi di beberapa tempat pembuangan akhir sampah Provinsi 

Lampung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. TPA Bakung – Bandar Lampung : 

 Pengolahan sampah masih menggunakan sistem Open Dumping. 

 Pada instalasi pengolahan air lindi tidak berfungsi lagi. 

 Tidak adanya operator khusus dalam mengoperasikan IPAL lindi. 

 Perhitungan awal perencanaan terdapat beberapa koreksi. Kolam 

maturasi dan kolam fakultatif pada parameter kedalaman tidak 

memenuhi kriteria 

2. TPA Bandar Jaya Timur – Lampung Tengah: 

 Sistem pengolahan yang ada adalah sistem Open Dumping. 

 Instalasi pengolahan lindi tidak berfungsi dengan baik. 

 Tidak adanya bak kontrol / monitoring pada TPA, hanya outlet. 

 Tidak adanya operator khusus dalam mengoperasikan IPAL lindi. 
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 Perencanaan awal IPAL terdapat beberapa koreksi. Untuk semua kolam 

eksisting waktu detensi belum memenuhi kriteria. 

3. TPA Lubuk Kamal – Lampung Selatan : 

 Sistem pengolahan sampah masih berjalan optimal dengan sistem 

Controlled Landfill. 

 Untuk IPAL lindi masih berfungsi dengan optimal. 

 Untuk waktu detensi kolam eksisting belum memenuhi kriteria.  

4. TPA Karang Rejo – Metro : 

 Sistem pengolahan yang ada menggunakan sistem Open Dumping. 

 Untuk IPAL lindi masih cukup berfungsi. 

 Hanya terdapat bak outlet. 

 Untuk kolam aerob kedalaman eksisting belum memenuhi kriteria. 

 

B. Saran  

Dari kesimpulan diatas peneliti memberikan berupa saran yang dapat 

digunakan sebagai informasi yakni sebagai berikut : 

1. TPA Bakung – Bandar Lampung : 

 Perlunya operator khusus yang berkompeten dalam mengoperasikan 

instalasi pengolahan air lindi setiap minggunya. Agar nilai kadar efluen 

yang dihasilkan dapat dikeluarkan sesuai dengan baku mutu air. 

 Perlunya pembenahan atau penataan kembali terhadap sarana dan 

prasarana yang ada di TPA Bakung – Bandar Lampung dalam upaya 

melakukan pengelolaan terhadap keberadaan leachate. 
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 Rekomendasi hasil perhitungan untuk dimensi pada masing – masing 

kolam adalah : 

 Kolam Anaerob : P = 37 m; L = 37 m; h = 2,5 m; td = 20 hari; 

persentase BOD = 88 %. 

 Kolam Fakultatif : P = 33,5 m; L = 33,5 m; h = 1,5 m; td = 10 

hari; persentase BOD = 77,8 %. 

 Kolam Maturasi : P = 34 m; L = 34 m; h = 1 m; td = 7 hari; 

persentase BOD = 71 %. 

 Kolam Biofilter : P = 20,5 m; L = 20,5 m; h = 2 m; td = 5 hari; 

persentase BOD = 63,6%, memenuhi baku mutu air kelas III. 

 Perlunya penimbunan sampah di area landfill yang harus dilakukan 

seminggu sekali. 

2. TPA Bandar Jaya Timur – Lampung Tengah : 

 Perlunya operator khusus yang berkompeten dalam mengoperasikan 

instalasi pengolahan air lindi setiap minggunya. 

 Perlunya penataan kembali tempat pembuangan akhir sampah maupun 

pada IPAL lindi. 

 Rekomendasi yang dapat diberikan untuk TPA Bandar Jaya Timur – 

Lampung Tengah, adalah dengan penambahan kolam kontrol / 

monitoring dan kolam biofilter. 

3. TPA Lubuk Kamal – Lampung Selatan : 

 Rekomendasi yang dapat diberikan untuk TPA Lubuk Kamal – 

Lampung Selatan, adalah dengan penambahan kolam biofilter / kolam 

wetland.  
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4. TPA Karang Rejo – Kota Metro : 

 Perlunya operator khusus yang berkompeten dalam mengoperasikan 

instalasi pengolahan air lindi setiap minggunya. 

 Perlunya penataan kembali tempat pembuangan akhir sampah dalam 

hal penimbunan sampah yang terdapat di TPA Karang Rejo. 

 Rekomendasi yang dapat diberikan untuk TPA Karang Rejo – Kota 

Metro, adalah dengan penambahan kolam fakultatif, kolam maturasi, 

dan penanaman tanaman pada kolam wetland. 

 


