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Abstract 

This study aims to determine the value of the total Fecal coliform in the reservoirs early, late and tub 

tanks WWTP RBC processed in Kuala Bontang village, town Bontang and compare it with the domestic 

waste water quality standard in the government regulation no. 82 in 2001. In addition, this study also aims to 

determine the precentage of the performance efficiency of the RBC unit for 5 consecutive weeks. This 

research is descriptive quantitative. Data obtained in the form of a total value of Fecal coliform were 

analyzed with a series of 5 tubes MPN method and the percentage of efficiency by calculating percent 

efficiency. 

The results showed the total value of Fecal coliform in the domestic waste water, which dropped a 

very large before and after proscessing by RBC WWTP which is an average of 116.400 MPN/100 mL (before 
processing) and 4 MPN/100 mL (after processing). The percentage of the performance efficiency of the RBC 

unit also has a very high value in lowering total value of Fecal coliform in the amount of 99,98%. Based on 

research data, the work of RBC units in the village Bontang estuary, town Bontang in lowering the value of 

the total Fecal coliform considered very good so as to improve water quality . 

Keywords: Fecal coliform, Rotating Biological Contactor, Efficiency, Waste domestic 

 

Pendahuluan 

Kelurahan Bontang Kuala di Kota Bontang 

adalah salah satu contoh sektor pembangunan 

wilayah laut yang sebagian aktivitas 

masyarakatnya berhubungan langsung dengan 

badan air. Sarana kebutuhan hidup masyarakat di 
Bontang Kuala sudah cukup memadai sehingga 

membuat pembangunan terus berkembang di 

wilayah ini. Aktivitas masyarakat tentunya 

memberi dampak langsung bagi badan perairan, 

khususnya pembuangan limbah rumah tangga. 

Salah satu limbah rumah tangga yang 

dihasilkan oleh masyarakat adalah tinja. 

Pencemaran tinja pada badan air tentunya 

memberi dampak negatif bagi kualitas 

lingkungan, khususnya pencemaran bakteri yang 

berasal dari tinja tersebut. Pembuangan tinja perlu 
diatasi dengan baik sebelum di buang ke badan 

air.  

Pemerintah Kota Bontang telah melakukan 

upaya dalam mengatasi pencemaran tinja yang 

dihasilkan oleh masyarakat di Kelurahan Bontang 

Kuala. Salah satu upayanya adalah pembangunan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

menggunakan teknologi RBC (Rotating 

Biological Contactor) di Kelurahan Bontang 

Kuala (DKPP Kota Bontang, 2011). 

Teknologi RBC merupakan adaptasi dari 

proses pengolahan air limbah sistem attached 

growth (biakan melekat) melalui proses biologi 

secara aerob untuk mendegradasi bahan organik 

dengan pertumbuhan mikroorganisme yang 
menempel pada piringan/cakram tipis bulat 

(biofilm) yang dipasang secara paralel yang 

terhubung dengan alat pemutar pada bak/tangki 

berisi air limbah yang dialirkan secara kontinyu. 

Bakteri tumbuh pada cakram berputar yang 

tercelup sekitar 40% dalam air limbah dan 

mengambil oksigen dari udara, sehingga 

kandungan organik air limbah menjadi berkurang 

untuk dialirkan ke daerah pembuangan (efluent) 

(Said dan Rulasih., 2005). 

IPAL RBC telah dioperasikan sejak tahun 
2010 memberi dampak positif dalam melakukan 

usaha peningkatan kualitas air bersih di 

Kelurahan Bontang Kuala. Prinsip pengolahan air 

limbah domestik di Kelurahan Bontang  Kuala 

dilakukan secara terpusat (off-site) dengan jalur 

perpipaan (sewerage) dari pemukiman penduduk. 

Air limbah (aktivitas MCK) tersebut dialirkan ke 

bak penampungan air limbah yang letaknya 

berjauhan dengan pemukiman penduduk 

selanjutnya dialirkan ke IPAL RBC sebelum 
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dibuang ke laut. Kinerja IPAL RBC dalam 

menurunkan kandungan bakteri patogen dalam air 

limbah perlu diketahui untuk keperluan 

pembaruan atau pun evaluasi sistem (DKPP Kota 

Bontang, 2011). 

Penurunan kandungan bakteri patogen 
dalam air limbah domestik merupakan salah satu 

indikator keberhasilan kinerja IPAL RBC. Bakteri 

yang terkandung di dalam air limbah domestik 

diantaranya adalah bakteri golongan fecal 

coliform. Kinerja IPAL RBC yang baik dalam 

menurunkan bakteri fecal coliform akan 

meningkatkan kualitas lingkungan perairan di 

Kelurahan Bontang Kuala. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan kajian apakah saat ini unit RBC di 

Kelurahan Bontang Kuala masih mampu 

mengolah limbah domestik tersebut memenuhi 
standar baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah-

RI No. 82 Tahun 2001, khususnya di dalam 

menurunkan jumlah bakteri fecal coliform. 

 

Metode Penelitian 

Pengambilan Sampel 

Sampel diambil pada 3 titik yaitu pada bak 

penampungan awal IPAL RBC (T1), bak 

penampungan akhir IPAL RBC (T2), titik hasil 

olahan (T3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Titik pengambilan sampel pada IPAL 

RBC 

Metode pengambilan sampel yang 

dilakukan pada setiap lokasi adalah metode Grab 

Sampling dengan homogenisasi dari tiga titik 

dalam satu lokasi sampling. Pada setiap lokasi 
(T1, T2, T3) dilakukan pengambilan sebanyak 1 

kali dan dilakukan secara berkala yaitu setiap 1 

minggu, selama 5 minggu berturut-turut (Slamet, 

2004). 

Sebelum sampel air diambil, perlu 

dilakukan pengukuran parameter fisika dan kimia 

yaitu suhu dan keasaman. Sampel diambil 

menggunakan botol steril yang diikat dengan tali. 

Botol steril diikat dan dipastikan tidak terlepas 

dari ikatan kemudian dicelupkan perlahan-lahan 

ke permukaan air. Air dari pengambilan pertama 

dibuang kembali ke badan air, kemudian diambil 

kembali sampel air hingga air terisi sebanyak ¾ 
dari ukuran botol. Sampel dari tiga titik dalam 

satu lokasi sampling kemudian dicampur pada 

satu botol sampel dan diberi label T1, T2 dan T3 

kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan 

dimasukkan ke dalam cool box yang bersisi es 

batu kemudian di bawa ke laboratorium. 

 

Tes Perkiraan Sampel Air Limbah 

Disiapkan sampel badan air, kemudian 

disiapkan 4 tabung media yang berisi aquades 

steril sebanyak 9 mL sebagai media pengenceran 

yang nantinya akan dimasukkan sampel sebanyak 
1 mL, disiapkan pula 5 seri (1 seri sebanyak 5 

deret tabung) tabung berisi 10 mL media LTB 

Single untuk tiap pengenceran. Sebelum dipipet 

sampel air dikocok minimal 25 kali, kemudian 

diambil 1 mL dari sampel dimasukkan ke dalam 

tabung yang berisi media LTB dianggap tanpa 

pengenceran (10). Lalu dipipet lagi sebanyak 1 

mL sampel air dari botol sampel dimasukkan ke 

dalam media pengenceran pertama kemudian 

dihomogenkan, dari pengenceran pertama (10-1) 

diambil 1 mL masukkan ke pengenceran kedua 
(10-2) dihomogenkan, dari pengenceran (10-2) 

diambiL 1 ml masukkan ke pengenceran (10-3) 

dihomogenkan dan dari pengenceran (10-3) 

diambil 1 mL masukkan ke pengenceran keempat 

(10-4) dihomogenkan, kemudian diambil 1 mL 

dari pengenceran (10-4) lalu dibuang atau 

dikembalikan lagi ke dalam botol sampel agar 

jumlah dalam masing-masing tabung pengenceran 

sama yaitu 9 mL. Setelah dilakukan pengenceran, 

dari setiap pengenceran tadi kemudian dipipet, 

dimasukkan masing-masing ke dalam 5 seri 
tabung media LTB single tadi sebanyak 1 mL 

yang dimulai dari pengenceran (10-4) dan 

dilanjutkan dengan pengenceran seterusnya 

hingga kembali ke pengenceran awal (10-1). 

Diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37°C 

selama 48 jam. 

 

Tes Penegasan Sampel Air Limbah 

 Setelah diinkubasi selama 48 jam pada 

suhu 37°C dilihat hasil tes perkiraan sampel 

badan air. Hasil pemeriksaan positif dapat 

ditandai dengan kekeruhan yang terjadi pada 
media dan adanya gelembung udara yang 

terbentuk pada tabung Durham. Sedangkan hasil 

pemeriksaan negatif ditandai dengan tidak 

terjadinya kekeruhan pada media dan tidak 

adanya gelembung udara yang terbentuk pada 

tabung Durham. Hasil pemeriksaan positif 

kemudian dilanjutkan ke uji penegasan dengan 

  T1 
  T2 

Khlorinasi 
  T3 
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cara memindahkan sampel air yang positif 

masing-masing 1-2 ose ke dalam tabung reaksi 

yang berisi 5 ml media EC Broth. Setelah semua 

tabung positif dipindah ke media EC Broth 

kemudian diinkubasi kembali selama 48 jam pada 

waterbath dengan suhu 44,5°C. 
3.4.4 Penentuan Nilai Jumlah Total Fecal 

Coliform 

Setelah 48 jam dilihat hasil tes 

penegasan sampel badan air dari media EC Broth 

yang telah diinkubasi. Untuk menentukan fecal 

coliform dilihat dari hasil test penegasan pada 

media EC Broth dengan cara melihat jumlah 

tabung yang positif pada setiap pengenceran, dari 

hasil pemeriksaan jumlah tabung positif 

kemudian dilihat pada tabel Thomas. Setelah 

didapatkan hasil nilai pada tabel Thomas 

kemudian masukkan ke dalam rumus untuk 
menentukan nilai jumlah MPN total dan fecal 

coliform/100 mL.  

Rumus menentukan total fecal coliform: 

Ket: JPT (Jumlah Perkiraan Terdekat) 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, 

diperoleh data nilai total Fecal coliform di 

beberapa titik pada Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) dengan metode RBC (Rotating 

Biological Contactor) di Kelurahan Bontang 

Kuala. Nilai total Fecal coliform yang diperoleh 
mendukung informasi mengenai besarnya tingkat 

efisiensi kinerja IPAL RBC tersebut pada bulan 

September hingga Oktober 2015. Nilai Fecal 

Coliform dan Persentase Efisiensi Unit RBC pada 

setiap titik pemantauan selama 5 (Lima) minggu 

dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Nilai Total Fecal Coliform 

Keterangan: 
T1 : Bak Penampungan Awal 

T2 : Bak Penampungan Akhir 

T3 : Bak Air Hasil Olahan 

Data nilai total fecal coliform pada Tabel 

1. menunjukkan perubahan penurunan nilai yang 

sangat besar dari setiap titik pengambilan sampel. 

Perubahan nilai total fecal coliform juga 

mengalami perubahan yang jauh berbeda setiap 

minggunya.  

Pada minggu pertama, nilai total fecal 

coliform T1 mencapai 500.000 MPN/100 mL. 

Nilai ini menunjukkan bahwa limbah yang 

dihasilkan melebihi baku mutu peraturan 

pemerintah dan apabila langsung dibuang ke 
perairan akan menyebabkan kontaminasi bakteri 

fecal coliform atau bakteri patogen lainnya. Hal 

ini akan mengurangi tingkat kualitas air 

khususnya di Kelurahan Bontang Kuala. Namun 

pada titik sampel T2 mengalami penurunan 

jumlah total fecal coliform yaitu sebesar 80 

MPN/100 mL. Pada titik sampel T3 terjadi 

penurunan yang besar hingga mencapai 0 

MPN/100 mL. Penurunan pada tiap lokasi ini 

dikarenakan adanya sistem kinerja unit RBC yang 

berperan dalam menurunkan nilai total fecal 

coliform. 
Pada minggu kedua, nilai total fecal 

coliform pada titik sampel T1 mengalami 

penurunan, namun tetap melebihi baku mutu yang 

telah ditentukan oleh pemerintah yaitu mencapai 

17.000 MPN/100 mL. Pada titik sampel T2 terjadi 

penurunan nilai total fecal coliform hingga 

mencapai 800 MPN/100 mL. Penurunan yang 

besar juga terjadi pada titik sampel T3 hingga 

nilai total fecal coliform mencapai 0 MPN/100 

mL. 

Pada minggu ketiga, kembali terjadi 
penurunan nilai total fecal coliform di T1 menjadi 

11.000 MPN/100 mL, dari T1 terjadi penurunan 

setelah melalui unit RBC yaitu pada titik T2 

menjadi 20 MPN/100 mL. Pada titik terakhir 

yaitu T3 penurunan nilai total fecal coliform 

mencapai 0 MPN/100 mL. Nilai total fecal 

coliform pada titik T1 meningkat pada minggu 

keempat yaitu 24.000 MPN/100 mL. Pada titik 

T2, kembali mengalami penurunan nilai total 
fecal coliform menjadi 60 MPN/100 mL. 

Penurunan nilai total fecal coliform juga terjadi 

pada titik T3 yaitu mencapai 20 MPN/100 mL. 

Pada minggu kelima, nilai total fecal coliform 

kembali mengalami peningkatan pada titik T3 

yaitu 30.000 MPN/100 mL. Namun kembali 

mengalami penurunan pada titik T2 dan T3 yaitu 

Minggu Nilai Total Fecal Coliform Baku Mutu Air Limbah Domestik 

Peraturan Pemerintah No. 82 Thn. 2001 

 T1 T2 T3 

I 

II 

III 

IV 

V 

500.000 

17.000 

11.000 

24.000 

30.000 

80 

800 

20 

60 

20 

0 

0 

0 

20 

0 

 

 

 

2000 MPN/100 mL 

 

Rata-rata 116.400 196 4 

JPT/100mL= MPN  1/volume contoh
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pada titik T2 menjadi 20 MPN/100 mL dan pada 

titik T3 mencapai 0 MPN/100 mL. 

Tingginya nilai total fecal coliform minggu 

pertama pada bak penampungan awal jika 

dibandingkan dengan minggu kedua, ketiga, 

keempat dan kelima diduga karena besarnya 
intensitas buangan tinja. Besar kecilnya 

penurunan nilai total fecal coliform dari bak 

penampungan awal hingga bak penampungan 

akhir tidak menurun secara signifikan. Terlihat 

pada minggu pertama penurunan nilai total fecal 

coliform dapat mencapai 420.000 MPN/100 mL 

sedangkan pada minggu kedua hanya mencapai 

16.200 MPN/100 mL.  

Begitu juga pada minggu ketiga dan 

keempat. Pada minggu ketiga hanya menurun 

sebesar 10.980 MPN/100 mL kemudian 

meningkat kembali pada minggu keempat yaitu 
sebesar 23.940 MPN/100 mL. Pada minggu 

kelima kembali mengalami peningkatan yaitu 

penurunan nilai total fecal coliform sebesar 

29.980 MPN/100 mL.  

Penurunan atau kenaikan jumlah nilai total 

fecal coliform ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah besar kecilnya beban 

hidrolik atau beban organik yang melebihi 

kapasitas desain. Hal ini menyebabkan 

kemungkinan terjadinya suasan anaerob yang 

merupakan keadaan yang sangat baik bagi bakteri 
fecal coliform untuk mengalami pertumbuhan. 

Penanggulangan masalah tersebut antara lain 

dengan cara menurunkan debit air limbah yang 

masuk ke dalam reaktor RBC atau melakukan 

aerasi di dalam bak ekualisasi. 

Limbah cair domestik yang menjadi pusat 

pengelolaan oleh Unit IPAL RBC adalah kotoran 

manusia (tinja). Tinja yang dibuang melalui 

toilet-toilet rumah warga dialirkan melalui sistem 

perpipaan menuju pada sebuah bak penampungan 

(septi tank). Air yang telah tercampur dengan 
tinja pada septi tank kemudian dipompa menuju 

IPAL RBC untuk diolah. 

Dalam tinja manusia terdapat beberapa 

mikroorganisme dan cacing. Dari golongan 

bakteri terdapat Klabsiella pneumoni, Klabsiella 

rhinosleromatis, coliform. Sedang dari kelompok  

virus terdapat virus hepatitis A, Enterovirus, 

Adenovirus, dll. Protozoa yang penting dalam 

transmisi penyakit saluran pencernaan juga 

ditemukan dalam tinja seperti Entamoeba 

histolitica, Balantidium coli, dll. Jenis cacing 

yang ditemukan dalam tinja seperti cacing 
Nematoda, Trematoda, Cestoda, dll (Rahayu, 

2008). 

Fecal coliform adalah anggota dari 

coliform total yang mampu memfermentasi 

laktosa pada suhu 44,5C. Sekitar 97% dari total 
kandungan bakteri coliform tinja manusia 

merupakan fecal coliform, yang terutama terdiri 

atas Escherichia dan beberapa spesies Klebsiella. 

Bakteri fecal coliform ini juga banyak ditemukan 

dalam tinja hewan, sehingga untuk mengetahui 

adanya pencemaran tinja binatang lebih sesuai 

digunakan bakteri fecal coliform (Effendi, 2003). 
Titik T1 (bak penampungan awal) 

merupakan bak pertama yang secara langsung 

akan terkontaminasi dengan tinja. Intensitas 

buangan tinja dari warga setiap minggunya tentu 

akan meningkatkan atau bahkan menurunkan 

jumlah nilai total fecal coliform setiap 

minggunya. Hal tersebut dapat dilihat pada data 

nilai total fecal coliform pada titik T1 yang selalu 

berubah. Namun meskipun pada minggu-minggu 

tertentu mengalami penurunan, nilai total fecal 

coliform masih melebihi baku mutu yang telah 

ditentukan. 
IPAL RBC di Bontang Kuala 

menggabungkan bak penampungan akhir dengan 

tahap khlorinasi. Bak penampungan akhir (T2) 

merupakan bak penampung hasil air limbah yang 

telah melalui proses penguraian di unit disc RBC. 

Penurunan nilai total fecal coliform pada bak 

penampungan akhir disebabkan oleh adanya  

pemberian senyawa khlorin dengan dosis dan 

waktu kontak tertentu. Meskipun tidak terjadi 

penurunan secara total yaitu mencapai nilai 0, 

namun penuran nilai total fecal coliform dari titik 
T1 ke T2 sudah cukup maksimal. 

Penurunan nilai total fecal coliform pada 

air hasil olahan (T3) masih berhubungan dengan 

pengaruh pemberian senyawa khlorin. Penurunan 

yang terjadi pada T3 didukung dengan pemisahan 

hasil olahan dengan kontak pada air limbah di 

unit RBC. Rendahnya nilai total fecal coliform 

pada air olahan IPAL RBC dapat menurunkan 

kamungkinan tercemarnya lingkungan oleh 

bakteri-bakteri patogen yang dapat menyebabkan 

penyakit. 
Karakteristik biologis limbah cair 

domestik merupakan faktor fundamental dalam 

mengontrol penyakit yang timbul akibat 

mikroorganisme terutama mikroorganisme 

patogen, baik yang berasal dari manusia, maupun 

peranan bakteri dan mikroba lainnya dalam proses 

dekomposisi dan stabilisasi materi organik pada 

limbah cair. Bakteri nonpatogen hidup berkoloni 

di dalam usus manusia dan kemudian ikut 

dikeluarkan bersama feces. Selain bakteri 

nonpatogen, limbah cair domestik juga 

mengandung bakteri patogen yang berasal dari 
feces orang yang terinfeksi penyakit. Hal ini 

menyebabkan air limbah domestik mengandung 

berbagai jenis bakteri dengan rentang konsentrasi 

yang berbeda antara bakteri patogen dan 

nonpatogen (Prasetyaningtyas, 2012). 
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Tabel. 2 Persentase Efisiensi Kinerja IPAL RBC. 

 

Dari hasil analisis data yang dilakukan 

diperoleh persentase efisiensi unit IPAL RBC 

yang tinggi pada setiap minggunya. Pada unit T1-

T2 diperoleh rata-rata persentase efisiensi sebesar 

98,95%. Persentase tertinggi terdapat pada 

minggu pertama yaitu sebesar 99,98% dan 

persentase terendah terdapat pada minggu kedua 
yaitu sebesar 95,29%.   

Pada unit T1-T3 persentase efisiensi rata-

rata meningkat hingga mencapai 99,98%. Pada 

minggu pertama, kedua, ketiga dan kelima, 

persentase efisiensi mencapai 100% sedangkan 

pada minggu keempat hanya mencapai 99,91%. 

Pada unit T2-T3, persentase efisiensi rata-rata 

mencapai 93,33%. Pada unit ini, persentase 

efisiensi juga mencapai angka maksimal yaitu 

hingga mencapai 100% pada minggu pertama, 

kedua, ketiga, dan kelima sedangkan pada minggu 
keempat persentase efisiensi hanya mencapai 

66,66%. 

Sistem IPAL RBC di Bontang kuala 

dilengkapi dengan proses klorinasi pada bak 

penampungan akhir. Air olahan atau air limpasan 

dari unit RBC masih mengandung bakteri coli, 

bakteri patogen, atau virus yang sangat berpotensi 

menginfeksi ke masyarakat sekitarnya. Untuk 

mengatasi hal tersebut, air limbah yang keluar 

dari bak unit RBC dialirkan ke bak penampungan 

akhir kemudian diberi klorin untuk membunuh 
mikroorganisme yang ada dalam air. Di dalam 

bak klorinasi, air limbah dibubuhi dengan 

senyawa klorin dengan dosis dan waktu kontak 

tertentu sehingga seluruh mikroorganisme 

patogennya dapat dimatikan. Selanjutnya dari bak 

klorinasi air limbah sudah boleh dibuang ke 

badan air. 

Kesimpulan 

Efisiensi kinerja Unit RBC yang bekerja 

dari titik penampungan awal hingga bak air hasil 

olahan di Kelurahan Bontang Kuala, Kota 

Bontang dalam menurunkan nilai total fecal 
coliform selama lima minggu berturut-turut 

bekerja dengan baik . 
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