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KLASIFIKASI DAN SIFAT LIMBAH

PADAT

M.HINDUN PULUNGAN

NUR HIDAYAT

http://e-tp.ub.ac.id

Pengertian Limbah

• Limbah pada dasarnya suatu bahan yang

terbuang atau dibuang dari suatu sumber

hasil aktivitas manusia, maupun proses-

proses alam dan tidak atau belum

mempunyai nilai eknomi, bahkan dapat

mempunyai nilai ekonomi yang negatif.

http://e-tp.ub.ac.id/
http://e-tp.ub.ac.id/
http://e-tp.ub.ac.id/


2/20/2013

2

Klasifikasi limbah menurut 

bentuknya

• 1. Limbah Cair.

• 2. Limbah Padat.

• 3. Limbah gas (Udara).

Tujuan karakteristik Limbah

Padat

• Sebagai dasar perencanaan analisa 

ekonomi, perancangan, dan selanjutnya 

pengoperasian serta manajemen sistem 

pengelolaan.

• Rehabilitasi atau retrofit sistem pengelolaan 

yang ada

• Mempermudah optimasi sistem pengelolaan 

yang ada, monitoring emisi, atau analisa 

ketidakberfungsian piranti limbah-ke-energi
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Jenis Limbah padat

berdasar sumbernya

• Limbah domestik merupakan limbah yang 

berasal dari rumah tangga seperti plastik, 

kertas, sisa makanan dll. 

• Limbah komersial adalah limbah yang 

dihasilkan dari perkantoran, restoran, 

pertokoan, institusi, dll. Misalnya, kertas,  

plastik, dll.

• Limbah pertanian berasal dari daerah 

perkebunan, hutan, pertanian, perternakan, 

dll.

Jenis Limbah padat

berdasar sumbernya

• Limbah pertambangan dan industri, yang 

pada umumnya dihasilkan dari kegiatan 

industri pengolahan dan manufakturing.

• Limbah rumah sakit, merupakan limbah 

yang dihasilkan dari lembaga- lembaga 

kesehatan sebperi rumah sakit, 

puskesmas, klinik, dll
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klasifikasi secara biologis

• biodegradable waste, yaitu limbah padat 

yang mudah di degradasi baik secara 

alami ataupun dengan perlakuan.

• Non-biodegradable waste, yaitu limbah 

yang tidak dapat didegradasi secara alami 

dan mengandung bahan kimia organik 

ataupun non organik.

klasifikasi secara ekonomis

• Limbah yang dapat didaur ulang (recyclable 

waste)

• Limbah yang tidak dapat didaur ulang (non-

recyclable waste)
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klasifikasi secara ekologis

• Limbah berbahaya (hazardous waste)

• Limbah tidak berbahaya (non-hazardous waste)

Parameter Limbah Padat

UKURAN
PARTIKEL

KELEMBAPAN

DENSITY

KOMPOSISI

MUDAH 
TIDAKNYA 
TERBAKAR

SIFAT 
MEKANIS

SIFAT 
BIOLOGIS
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KARAKTERISTIK LIMBAH 

BERACUN

MUDAH 
TERBAKAR

KOROSIF

REAKTIF TOKSISITAS

Karakteristik Mikrobiologis

• Total mikrobia

• Mikrobia patogen

• Keberadaan Escherichia coli dan coliform
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Memanfaatkan limbah

• Perhatikan karakteristiknya

• Perhatikan ketersediaanya

• Perhatikan teknologinya

• Perhatikan dampaknya bagi lingkungan

• Adakah keuntungan yang diperoleh

– Keuntungan lingkungan

– Keuntungan sosial

– Keuntungan ekonomi


