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Limbah industri tahu adalah limbah yang dihasilkan dari proses 

pembuatan tahu. Dalam prosesnya, industri tahu menghasilkan dua jenis limbah 

yakni limbah padat dan limbah cair. Dari kedua jenis limbah tersebut, limbah cair 

merupakan bagian terbesar dan berpotensi mencemari lingkungan. Sebagian besar 

limbah cair yang dihasilkan adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu 

dan mengandung zat organik yang tinggi yang disebut dengan air dadih atau 

whey. Kandungan zat organik dalam limbah cair industri tahu akan menyebabkan 

terjadinya penurunan konsentrasi oksigen terlarut di dalam air. Penurunan yang 

melewati ambang batas akan mengakibatkan kematian biota air akibat kekurangan 

oksigen.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu (quasi 

experimental designs) dengan rancangan Pretest-Postest. Lokasi penelitian ini 

terbagi atas dua lokasi penelitian yaitu terdiri dari lokasi pengambilan sampel dan 

lokasi pengujian sampel. Adapun lokasi pengambilan sampel dilakukan di salah 

satu industri tahu rumah tangga yang berada di Kelurahan Bara-Barayya 

Kecamatan Makassar Kota Makassar. Lokasi pengujian sampel dilakukan di Balai 

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.  

Hasil pemeriksaan terhadap sampel limbah cair industri tahu dengan 

kapasitas aliran 20 ml/15 detik dan WTH 12 jam, diketahui bahwa penurunan 

nilai BOD limbah cair industri tahu yang tertinggi terdapat pada perlakuan VI 

yaitu 510 mg/l dengan persentase penurunan nilai BOD sebesar 62%. Sedangkan 

penurunan tertinggi nilai COD limbah cair industri tahu terdapat pada perlakuan I 

yaitu 2.799 mg/l dengan persentase penurunan nilai COD sebesar 29%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengolahan dengan biofilter 

anaerob-aerob media tutup galon bekas belum mampu menurunkan kadar BOD 

dan COD sampai memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu 

Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri tahu merupakan industri yang banyak tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia dan menjadi salah satu industri rumah tangga yang 

kebanyakan telah menyatu dengan pemukiman penduduk. Industri tahu di 

Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang 

terbatas dan sebagian besar tidak memiliki unit pengolahan limbah. Karenanya 

itu, pertumbuhan industri tahu di Indonesia belum diiringi dengan pengolahan 

yang maksimal terhadap limbah yang dihasilkan sehingga limbah hasil 

pengolahan tersebut langsung dibuang ke selokan atau badan air tanpa 

pengolahan terlebih dahulu.  

Industri tahu dalam proses pengolahannya menghasilkan dua jenis 

limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa ampas tahu 

telah dapat ditanggulangi dengan memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan 

oncom atau bahan makanan ternak. Sedangkan limbah cair pada proses 

produksi tahu berasal dari proses pencucian kedelai, perendaman, perebusan, 

penyaringan, pengepresan dan pencetakan tahu serta pencucian alat dan lantai. 

Oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Sebagian besar 

limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental 

yang terpisah dari gumpalan tahu dan mengandung zat organik yang tinggi 

yang disebut dengan air dadih atau whey (Husin, 2008).  
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Senyawa-senyawa organik tersebut adalah, protein sebesar 40 - 60%, 

karbohidrat sebesar 25 - 50%, lemak berkisar 8 - 12%, dan sisanya berupa 

kalsium, besi, fosfor, dan vitamin (Ratnani dkk., 2010). Kandungan zat 

organik serta padatan tersuspensi maupun terlarut dalam limbah tahu industri 

tahu akan mengalami proses perubahan fisika, kimia, dan biologi (Budiman & 

Amirsan, 2015). 

Jika senyawa organik tersebut diuraikan maka akan dihasilkan gas 

metana yang menyebabkan unsur hara dalam tanah tidak seimbang, karbon 

dioksida dan gas-gas lain. Gas-gas yang bisaa ditemukan adalah gas nitrogen 

(N2), oksigen (O2), hidrogen sulfida (H2S), amonia (NH3), karbondioksida 

(CO2) dan metana (CH4). Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-

bahan organik yang terdapat di dalam air buangan (Herlambang, 2002). 

Sedangkan, kandungan zat tersuspensi dalam limbah cair industri tahu akan 

menyebabkan air menjadi kotor, keruh dan menimbulkan bau yang sangat 

menyengat akibat proses pembusukan oleh bakteri. 

Kelurahan Bara-Barayya merupakan salah satu pusat industri tahu 

yang berada di Kota Makassar. Kawasan industri tersebut telah menyatu 

dengan pemukiman penduduk dan pada umumnya belum dilengkapi dengan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga, para pelaku industri tahu 

langsung membuang limbah hasil pengolahannya ke selokan atau badan air 

penerima. 
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Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu memiliki potensi 

pencemaran lingkungan yang cukup tinggi. Kandungan zat organik dan 

anorganik dalam limbah cair industri tahu akan mengalami proses perguraian 

dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses 

penguraian bahan organik oleh mikroorganisme aerob memerlukan oksigen 

dalam jumlah besar untuk memperoleh energi. Hal ini menyebabkan 

terjadinya penurunan konsentrasi oksigen terlarut di dalam air. Penurunan 

yang melewati ambang batas akan mengakibatkan kematian biota air akibat 

kekurangan oksigen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, limbah cair industri tahu 

mempunyai konsentrasi BOD yang cukup tinggi, yaitu sekitar 5.000 - 10.000 

mg/l dan konsentrasi COD sekitar 7.000 - 12.000 mg/l (Sato, 2015). Hasil ini 

melebihi baku mutu air limbah bagi kegiatan industri, sesuai dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air 

Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai, dengan batas 

kandungan BOD 150 mg/l dan COD 300 mg/l. 

Mengingat tingginya potensi pencemaran lingkungan akibat limbah 

cair industri tahu, maka diperlukan desain model pengolahan yang murah, dan 

efisien serta mudah digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

limbah cair tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu metode 

pengolahan limbah cair yang banyak digunakan adalah biofilter.  
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Biofilter merupakan salah satu metode pengolahan limbah cair secara 

biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme yang secara alamiah berada 

dalam limbah cair untuk mereduksi kandungan senyawa-senyawa organik dan 

non organik serta bakteriologis pada limbah cair tersebut. Penelitian yang 

dilakukan Zahra (2015), dengan proses biofilter aerobik dengan aliran down 

flow dan menggunakan sistem intermitten yang menggunakan media biofilter 

berupa kerikil dan batu mendapatkan penyisihan parameter BOD, COD dan 

TSS berturut-turut mencapai 94,83%, 92,95%, dan 95%. 

Uji coba yang telah dilakukan di daerah Jakarta dalam mengolah 

limbah cair industri menggunakan packing dari bahan plastik berbentuk sarang 

tawon dalam kondisi anaerob-aerob membuktikan adanya penurunan BOD 

dan COD yang cukup signifikan (Wahdjono, 2004). Akan tetapi, penggunaaan 

packing dari bahan plastik mempunyai kelemahan yaitu biaya packing yang 

relatif tinggi (Pohan, 2008). Sehingga diperlukan alternatif plastik yang murah 

dan mudah untuk didapat.  

Salah satu bahan plastik yang mudah dan murah untuk didapatkan 

adalah tutup galon bekas. Tutup galon bekas merupakan bahan plastik yang 

bisa dijadikan sebagai media untuk penumbuhan biofilter. Salah satu hal yang 

menjadi masalah dalam pengolahan limbah cair adalah waktu pengolahan 

yang cukup lama, sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk mempercepat 

proses pengolahan tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk 

mempercepat proses pengolahan limbah cair adalah penggunaan Effective 

Microorganism 4 (EM4).  
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EM4 merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mempercepat proses pengolahan. Penambahan EM4 diharapkan mampu 

mempercepat proses pembentukan biofilm pada media biofilter sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi biofilter itu sendiri. Mikroorganisme tersebut akan 

menggunakan senyawa kompleks yang terdapat pada limbah cair tahu sebagai 

bahan nutrisi dalam proses metabolisme mikroorgamisme itu sendiri, sehingga 

terbentuk senyawa yang lebih sederhana. 

Jasmiati, dkk., (2010), menemukan bahwa penurunan BOD dan COD 

limbah cair jauh lebih efektif dengan penambahan EM4 perbandingan (1:20), 

dibandingkan dengan penambahan EM4 perbandingan (1:10). Perlakuan A dan 

B (limbah cair tahu ditambahkan EM4 1:20 dan 1:10) mengalami penurunan 

konsentrasi BOD dan COD yang optimal adalah, 136,40 ppm (97,87%) dan 

410,10 ppm (93,61%) serta 262,50 ppm (97,87%) dan 1.944,80 ppm 

(89,95%). Bila dibandingkan dengan standar baku mutu limbah cair golongan 

II lampiran C, KEP-51/MENLH/10/1995 perlakuan A (limbah cair tahu 

ditambahkan EM4 1:20) yang memenuhi baku mutu tersebut. Tingginya 

persentase penurunan BOD dan COD dapat diartikan EM4 bekerja secara 

optimal.  

Penelitian yang dilakukan Pitriani, dkk., (2015) juga mendapatkan 

hasil yang serupa, dengan penambahan EM4 (5%), setelah 18 hari, penurunan 

kadar BOD mencapai 91,22% dan penyisihan kadar COD mencapai 83,26%. 

Munawaroh dkk., (2013) juga mendapatkan hasil yang serupa, dengan 

panambahan EM4 1:20 (5%) pada limbah cair, penurunan BOD5 mencapai 
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97% dan COD 96% di hari kelima. Besarnya efisiensi penyisihan semakin 

menegaskan bahwa penambahan EM4 (5%) mampu meningkatkan efisiensi 

biofilter dengan mempersingkat waktu pengolahan.  

Industri tahu merupakan industri skala rumah tangga yang tidak 

dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah. Pengolahan limbah masih 

menjadi beban bagi pengrajin, terutama biaya perawatannya. Pertimbangan 

pemilihan desain teknologi pengolahan air limbah dengan sistem aliran dari 

bawah ke atas (up flow sistem) adalah pengoperasiannya yang sederhana dan 

mudah serta memiliki umur operasi yang lebih lama dibanding dengan sistem 

aliran dari atas kebawah (down flow/konvensional).  

Sistem penyaringan up flow mempunyai keunggulan dibanding dengan 

model down flow atau konvensional. Sistem penyaringan dengan down flow, 

pencucian media saringan dan filternya dilakukan secara manual yaitu dengan 

mengeruk lapisan bagian atas, kemudian dicuci dengan air bersih. Sedangkan 

pada sistem up flow, jika saringan telah jenuh atau buntu, dapat dilakukan 

pencucian balik (back wash) dengan cara membuka kran penguras. Dengan 

adanya pengurasan ini, air bersih yang berada diatas lapisan dapat berfungsi 

sebagai air pencuci media penyaring (Subekti, 2011).  

Selain sebagai media pertumbuhan biofilm, biofilter juga berfungsi 

sebagai media penyaring air limbah. Mikroorganisme yang hidup dan 

menempel pada permukaan media biofilter dapat menguraikan senyawa 

organik, amonium serta senyawa mikro polutan lainnya. Efisiensi penyaringan 

akan lebih optimal dengan adanya sistem up flow. Penyaringan dengan sistem 
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aliran up flow akan mengurangi kecepatan partikel yang terdapat pada air 

buangan dan partikel yang tidak terbawa aliran ke atas akan mengendapkan di 

dasar bak filter (Said & Herlambang, 1999). 

Penelitian yang dilakukan Ain Khaer dkk., (2014) menemukan bahwa 

dengan biofilter anaerob-aerob media sarang tawon dengan sistem aliran dari 

bawah ke atas (up flow sistem) penurunan kadar BOD5 mencapai 80,76% 

(435,32 mg/l turun menjadi 83,75 mg/l), penyisihan kadar TSS sebesar 62,51 

(43,08 mg/l turun menjadi 16,15 mg/l) penyisihan kadar COD sebesar 71,36% 

(871,84 mg/l turun menjadi 249,74 mg/l), penyisihan NH3 bebas sebesar 

49,57% (3,02 mg/l turun menjadi 1,52 mg/l), dan penyisihan MPN Coliform 

sebesar 33,33% (2,4X10
5
 turun menjadi1,6 X 10

5
). 

Dengan pengolahannya yang mudah dan sederhana, sistem Pengolahan 

ini sangat sesuai diterapkan pada industri tahu yang pada umumnya 

merupakan industri sederhana dengan modal yang terbatas.  Sistem up flow 

ini, juga dapat dirancang mulai dari kapasitas yang kecil sampai kapasitas 

yang besar serta perawatannya yang sangat mudah.  

Untuk itu penulis tertarik mengkaji Efisiensi Pengolahan Limbah Cair 

Industri Tahu dengan Penambahan Efektif Mikroorganisme 4 dengan Biofilter 

Sistem Up Flow. 

B. Rumusan Masalah  

Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu merupakan salah satu 

sumber pencemaran bagi lingkungan. Besarnya beban pencemaran yang 

ditimbulkan menyebabkan gangguan yang cukup serius terutama untuk 
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perairan di sekitar industri tahu. Kandungan zat organik yang cukup tinggi 

menyebabkan pesatnya pertumbuhan mikroba dalam air. Hal tersebut akan 

mengakibatkan kadar oksigen dalam air menurun tajam. Sedangkan, 

kandungan zat tersuspensi akan menyebabkan air menjadi hitam, keruh dan 

menimbulkan bau yang sangat menyengat serta akan menurunkan estetika 

lingkungan sekitar indsutri. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan 

industri tahu masih menjadi persoalan yang cukup serius di masyarakat. 

Salah satu kawasan pusat industri tahu yang berada di Kota Makassar 

adalah Kelurahan Bara-Barayya. Industri tahu tersebut telah menyatu dengan 

pemukiman penduduk dan pada umumnya belum dilengkapi dengan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sehingga, limbah cair hasil pengolahan 

langsung dibuang ke selokan atau saluran pembuangan air tanpa diolah 

terlebih dahulu.  

Keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang terlibat dalam 

industri tahu menyebabkan sebagian besar industri tahu di Indonesia belum 

menggunakan teknologi pengolahan limbah. Sehingga pengolahan limbah 

masih merupakan beban bagi pengrajin, terutama biaya perawatannya. Untuk 

itu diperlukan desain model pengolahan yang sederhana, murah dan mudah 

dilakukan oleh masyarakat. 

Biofilter merupakan salah satu alternatif pengolahan limbah dengan 

memanfaatkan mikroorganisme yang secara alamiah berada dalam limbah cair 

untuk mereduksi kandungan senyawa-senyawa fisik, kimia dan bakteriologi 

pada limbah cair tersebut. Keunggulan dari metode ini adalah pengelolaannya 



9 
 

 
 
 

sangat mudah, biaya operasionalnya rendah dan lumpur yang dihasilkan jauh 

lebih sedikit serta dapat menghilangkan BOD dan COD yang cukup besar. 

Kelemahan dari metode ini adalah waktu pengolahan yang cukup lama, 

sehingga diperlukan usaha untuk mempercepat proses tersebut dan media 

untuk pertumbuhan mikroorganisme.  

Salah satu bahan plastik yang murah dan mudah didapatkan adalah 

tutup galon bekas. Tutup galon bekas merupakan bahan plastik yang bisa 

dijadikan sebagai media untuk penumbuhan biofilm. Dengan penambahan 

EM4 (5%) diharapkan proses pembentukan biofilm pada biofilter media tutup 

galon bisa terjadi lebih cepat sehingga efisiensi pengolahan menjadi lebih 

singkat. 

Keunggulan sistem up flow adalah perawatannya yang lebih mudah 

dibandingkan dengan down flow/konvensional. Proses pencucian media 

penyaringan/biofilter dapat dilakukan dengan cara membuka kran penguras, 

sehingga air hasil saringan yang berada di atas lapisan berfungsi sebagai air 

pencuci. Dengan demikian pencucian media biofilter dapat dilakukan tanpa 

mengeluarkan atau mengeruk media penyaringan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “seberapa besar efisiensi penyisihan kadar BOD dan COD limbah 

cair industri tahu setelah melalui pengolahan pada biofilter sistem up flow 

dengan penambahan EM4”? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui efisiensi Pengolahan limbah cair industri tahu dengan 

penambahan EM4 pada biofilter sistem up flow. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kualitas penurunan BOD limbah cair industri tahu dengan 

penambahan EM4 pada pengolahan limbah cair industri tahu dengan 

biofilter sistem up flow. 

b. Mengetahui kualitas penurunan COD limbah cair industri tahu dengan 

penambahan EM4 pada pengolahan limbah cair Industri tahu dengan 

biofilter sistem up flow. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Menambah wawasan/ilmu pengetahuan bagi pembaca dan mahasiswa serta 

dapat dijadikan sebegai referensi/rujukan bagi penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi industri maupun instansi 

kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan di kota 

Makassar 

3. Manfaat Praktis 

Pengalaman yang berharga dan memberikan tambahan pengetahuan dalam 

mengaplikasikan ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, Universitas Hasanuddin.  



11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Limbah Industri Tahu 

1. Pengertian Limbah Indutri Tahu  

Limbah industri tahu adalah limbah yang dihasilkan dari proses 

pembuatan tahu. Industri tahu mampu menghasilkan ±700 kg/hari tahu 

dengan pemakaian air bersih ±6000 l/hari dan menghasilkan limbah cair 

±4800 l/hari (Sungkowo, 2015). 

Limbah industri tahu pada umumnya dibagi menjadi dua bentuk 

limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat industri tahu 

berasal dari kotoran hasil pembersihan kedelai (batu, tanah, kulit kedelai, 

dan benda padat lainnya yang menempel pada kedelai) serta sisa saringan 

bubur kedelai yang disebut dengan ampas tahu. Limbah padat umumnya 

tidak begitu banyak (0,3% dari bahan baku kedelai). Limbah padat dari 

ampas tahu besarannya berkisar antara 25-35% dari produk tahu yang 

dihasilkan. 

Sedangkan limbah cair pada proses produksi tahu berasal dari 

proses perendaman, pencucian kedelai, penyaringan, pengepresan atau 

pencetakan tahu dan pencucian peralatan proses produksi tahu. Sebagian 

besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah 

cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air 

dadih (whey). 
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Cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat segera 

terurai. Limbah ini sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan 

terlebih dahulu sehingga menurungkan kualitas lingkungan penerima 

khususnya perarairan. 

2. Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu 

Karakteristik buangan limbah industri tahu meliputi dua hal, yaitu 

karakteristik fisika dan kimia.  

a. Karakteristik Fisika  

Karakteristik Fisika meliputi padatan total, padatan tersuspensi, 

suhu, warna, dan bau. Suhu buangan industri tahu berasal dari proses 

pemasakan kedelai. Suhu air limbah tahu berkisar 37 - 45 
o
C, 

kekeruhan 535 - 585 FTU, warna 2.225-2.250 Pt.Co, Amonia 23,3 - 

23,5 mg/l (Herlambang, 2002).  

Suhu yang meningkat di lingkungan perairan akan 

mempengaruhi kehidupan biologis, kelarutan oksigen dan gas lain, 

kerapatan air, viskositas, dan tegangan permukaan (Sungkowo, 2015). 

Kandungan zat tersuspensi dalam limbah cair industri tahu akan 

menyebabkan air menjadi kotor, keruh dan menimbulkan bau yang 

sangat menyengat akibat proses pembusukan oleh bakteri. 

b. Karakteristik Kimia  

Karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik 

dan gas. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam buangan 

industri tahu pada umumnya sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik 
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di dalam air buangan tersebut berupa 40 - 60% protein, 25 - 50% 

karbohidrat, dan 10% lemak (Said, 2002). 

Protein (N-total) merupakan komponen terbesar dari limbah 

cair industri tahu yaitu dengan kadar sebesar 226,06 mg/l sampai 

434,78 mg/l. (Budiman & Amirsan, 2015). Polutan organik yang cukup 

tinggi tersebut apabila terbuang ke badan air penerima akan 

mengakibatkan terganggunya kualitas air dan menurunkan daya 

dukung lingkungan perairan di sekitar industri tahu. 

Gas-gas yang bisaa ditemukan dalam limbah adalah gas 

nitrogen (N2), oksigen (O2), hidrogen sulfida (H2S), amonia (NH3), 

karbondioksida (CO2) dan metana (CH4). Gas-gas tersebut berasal dari 

dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air buangan 

(Said, 2002).  

3. Parameter Limbah Cair Industri Tahu 

Menurut Husin (2008), beberapa parameter yang paling penting 

limbah cair tahu adalah Total Suspended Solid (TSS), Biological Oxygen 

Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Derajat 

Keasaman (pH).  

a. Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid)  

Padatan Tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan 

kekeruhan air, tidak terlarut, dan tidak dapat mengendap langsung. 

Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partiel yang ukuran maupun 

beratnya lebih kecil daripada sedimen, misalnya tanah liat, bahan-
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bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme dan sebagainya. 

Jumlah padatan tersuspensi di dalam air dapat diukur menggunakan 

alat turbidimeter. Padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi 

sinar/cahaya ke dalam air sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen 

secara fotosintesis. 

b. Kebutuhan Oksigen Biologis (Biological Oxygen Demand)  

Biological Oxygen Demand (BOD) adalah jumlah oksigen 

terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme hidup untuk memecah 

atau mengoksidasi senyawa-senyawa organik di dalam air. Secara 

relatif, nilai BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen 

tinggi. 

Air limbah tahu memiliki kandungan BOD 5643 - 6870 mg/l, 

COD 6870 - 10.500 mg/l (Alimsyah, 2013). Angka tersebut telah 

melebihi baku mutu air limbah bagi kegiatan industri sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang 

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan 

Kedelai, dengan batas kandungan BOD 150 mg/l dan COD 300 mg/l. 

Air dengan nilai BOD yang tinggi menunjukkan jumlah pencemar 

yang tinggi, terutama pencemar yang disebabkan oleh bahan organik.  

Nilai BOD berbanding lurus dengan jumlah bahan organik di 

perairan. Semakin tinggi jumlah bahan organik di perairan semakin 

besar pula nilai BOD, sebab kebutuhan oksigen untuk menguraikan 
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bahan organik semakin tinggi. Organisme hidup yang bersifat aerobik 

membutuhkan oksigen untuk beberapa reaksi biokimia, yaitu untuk 

mengoksidasi bahan organik, sintesis sel, dan oksidasi sel. 

Menurunnya oksigen terlarut di dalam air menyebabkan 

kehidupan hewan dan tanaman air menjadi terganggu. Hal ini 

disebabkan karena makhluk-makhluk hidup tersebut banyak yang mati 

atau melakukan migrasi ke tempat lain yang konsentrasi oksigennya 

masih cukup tinggi. Jika konsentrasi oksigen terlarut sudah terlalu 

rendah, maka mikroorganisme aerobik tidak dapat hidup dan 

berkembangbiak, tetapi sebaliknya mikroorganisme yang bersifat 

anaerobik karena tidak adanya oksigen akan menghasilkan bau yang 

menyengat.  

c. Kebutuhan Oksigen Kimia atau Chemichal Oxygen Demand (COD) 

Chemichal Oxygen Demand (COD) adalah jumlah kebutuhan 

oksigen yang di butuhkan dalam proses oksidasi/menguraikan benda 

organik secara kimia. Nilai COD akan selalu lebih besar dari BOD 

karena kebanyakan senyawa lebih mudah teroksidasi secara kimia 

daripada secara biologi. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan 

untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air yang 

sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat 

kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak 

sulfat, sehingga segala macam bahan organik, baik yang mudah terurai 

maupun yang kompleks dan sulit terurai akan teroksidasi. 
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Pengukuran COD dilakukan untuk mengetahui jumlah oksigen 

yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik menjadi CO2 dan 

H2O yang ada dalam limbah cair. Bahan buangan organik tersebut 

akan dioksidasi oleh kalium dikromat yang digunakan sebagai sumber 

oksigen (oxidizing agent) menjadi gas CO2 dan H2O serta sejumlah ion 

krom. Reaksi yang terjadi adalah:  

CaHbOc + Cr2O7
2
- + H

+ 
            CO2 + H2O + Cr

3+ 

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-

zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses 

mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut 

dalam air. 

d. Derajat Keasaman (pH)  

Derajat keasaman (pH) digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nilai pH air 

yang normal adalah 6,5 - 7,5. Perubahan keasaman pada limbah cair, 

baik ke arah alkali atau basa (pH naik) maupun ke arah asam (pH 

turun) dapat mengganggu kehidupan biota perairan. Perubahan pH 

pada limbah cair menunjukkan bahwa telah terjadi aktivitas mikroba 

yang mengubah bahan organik mudah terurai menjadi asam.  

pH air yang tercemar seperti limbah cair berbeda-beda 

tergantung pada jenis limbahnya. Limbah cair industri tahu memiliki 

nilai pH yang cenderung asam yaitu 4 - 5 (Sato, 2015). Pada keadaan 

asam ini akan terlepas zat-zat yang mudah menguap. Hal ini akan 
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mengakibatkan limbah cair industri mengeluarkan bau busuk. 

Umumnya indikator sederhana yang digunakan untuk mengukur pH 

adalah kertas lakmus yang berubah menjadi merah bila keasamannya 

tinggi dan biru bila keasamannya rendah. Selain menggunakan kertas 

lakmus, indikator asam basa dapat diukur dengan pH meter yang 

bekerja berdasarkan prinsip elektrolit suatu larutan.  

4. Dampak Limbah Cair Industri Tahu 

Limbah cair industri tahu dapat menimbulkan pencemaran yang 

cukup berat karena mengandung kadar organik yang cukup tinggi. 

Senyawa-senyawa organik tersebut berupa 40 - 60% protein, 25 - 50% 

karbohidrat, serta 10% lemak dan minyak yang kemudian akan 

menghasilkan hasil sampingan berupa biogas dengan kandungan gas 

metana sekitar 50 - 70%, gas CO2 sekitar 25 - 45% dan sejumlah kecil 

nitrogen, hidrogen dan hidrogen sulfida.  

Limbah cair yang dihasilkan akan mengalami perubahan fisika, 

kimia, dan biologi yang akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan 

karena menghasilkan zat beracun atau menciptakan media untuk 

tumbuhnya kuman penyakit atau kuman lainnya yang merugikan baik pada 

produk tahu sendiri ataupun tubuh manusia. 

Limbah cair industri tahu mengandung polutan organik yang cukup 

tinggi yang apabila terbuang ke badan air penerima tanpa Pengolahan 

sebelumnya akan mengakibatkan terganggunya kualitas air dan 

menurunkan daya dukung lingkungan perairan di sekitar industri tahu. 
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Penurunan daya dukung lingkungan tersebut menyebabkan kematian 

organisme air, terjadinya alga blooming sehingga menghambat 

pertumbuhan tanaman air lainnya dan menimbulkan bau yang dapat 

menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bakteri, baik bakteri patogen (bakteri yang dapat menyebabkan penyakit 

pada inang) maupun non patogen (bakteri yang tidak menimbulkan 

gangguan yang berarti). 

Limbah cair industri tahu mempunyai kadar BOD sekitar 5.000 - 

10.000 mg/l, dan kadar sekitar COD 7.000 - 12.000 mg/l serta mempunyai 

keasaman yang rendah yaitu pH 4 - 5 (Sato, 2015). Turunnya kualitas air 

perairan disebabkan oleh kadar organik yang tinggi yang berasal dari 

aktivitas organisme dapat memecah molekul organik yang kompleks 

menjadi molekul organik yang sederhana. Bahan anorganik seperti ion 

fosfat dan nitrat dapat dipakai sebagai makanan oleh tumbuhan yang 

melakukan fotosintesis. Selama proses metabolisme oksigen banyak 

dikonsumsi, sehingga apabila bahan organik dalam air sedikit, oksigen 

yang hilang dari air akan segera diganti oleh oksigen hasil proses 

fotosintesis dan oleh reaerasi dari udara. 

Sebaliknya jika konsentrasi beban organik terlalu tinggi, maka 

akan tercipta kondisi anaerobik yang menghasilkan produk dekomposisi 

berupa amonia, karbondioksida, asam asetat, hirogen sulfida, dan metana. 

Senyawa-senyawa tersebut sangat toksik bagi sebagian besar hewan air, 
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dan akan menimbulkan gangguan terhadap keindahan (gangguan estetika) 

yang berupa rasa tidak nyaman dan menimbulkan bau.  

Apabila limbah cair ini merembes ke dalam tanah yang dekat 

dengan sumur maka air sumur itu tidak dapat dimanfaatkan lagi. Apabila 

limbah ini dialirkan ke sungai maka akan mencemari sungai dan bila 

masih digunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan yang berupa 

penyakit gatal, diare, kolera, radang usus dan penyakit lainnya, khususnya 

yang berkaitan dengan air yang kotor dan sanitasi lingkungan yang tidak 

baik. Biaya untuk proses pengolahan air minum meningkat dan timbulnya 

senyawa klor organik yang bersifat karsinogenik akibat proses klorinasi 

yang berlebihan.  

Industri tahu pada umumnya merupakan industri rumah tangga 

telah banyak tersebar di kota-kota besar dan kota-kota kecil di Indonesia. 

Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu masih menjadi masalah 

bagi lingkungan sekitarnya, karena pada umumnya industri tahu langsung 

mengalirkan air limbahnya ke selokan atau sungai tanpa diolah terlebih 

dahulu seperti pada gambar 2.1. 

 
Sumber: (Data Primer, 2017) 

Gambar 2.1. Limbah Cair Industri Tahu 
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5. Baku Mutu Limbah Cair Industri Tahu  

Limbah cair industri dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan 

dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka 

waktu panjang maupun pendek. Oleh karena itu dibutuhkan nilai baku 

mutu bagi setiap industri makanan dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya pencemaran terhadap lingkungan karena kandungan limbah cair 

yang melebihi batas baku mutu yang ditentukan. Baku mutu limbah cair 

industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang 

ke lingkungan. 

Tabel 2.1. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 

Pengolahan Kedelai 

 

Parameter 

Pengolahan Kedelai 

Kecap Tahu Tempe 

Kadar*) 

(mg/L) 

Beban 

(kg/ton) 

Kadar*) 

(mg/L) 

Beban 

(kg/ton) 

Kadar*) 

(mg/L) 

Beban 

(kg/ton) 

BOD 150 1,5 150 3 150 1,5 

COD 300 3 300 6 300 3 

TSS 100 1 200 4 100 1 

pH 6 – 9 

Kuantitas 

limbah cair 

maksimum 

(m
3
/ton) 

 

10 

 

 

20 

 

10 

Sumber: (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha 

dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai). 

Keterangan: 

a. 
*
) kecuali untuk pH 

b. Satuan kuantitas limbah cair adalah m3 per ton bahan baku 

c. Satuan beban adalah kg per ton bahan baku 
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B. Tinjauan Umum tentang Pengolahan Air Limbah dengan Proses Film 

Mikrobiologis (Biofilm) 

1. Klasifikasi Proses Film Mikrobiologis (Biofilm) 

Proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilm atau biofilter 

dapat dilakukan dalam kondisi aerobik, anaerobik atau kombinasi 

anaerobik dan aerobik. Proses aerobik dilakukan dengan kondisi adanya 

oksigen terlarut di dalam reaktor air limbah, dan proses anaerobik 

dilakukan dengan tanpa adanya oksigen dalam reaktor air limbah. Proses 

pengolahan air limbah dengan sistem biofilm atau biofilter secara garis 

besar dapat diklasifikasikan seperti pada gambar 2.2. 

 
Sumber: (Herlambang & Said, 2002) 

Gambar 2.2. Klasifikasi Pengolahan Air Limbah dengan Biofilm  

Sedangkan, proses kombinasi anaerob-aerob adalah merupakan 

gabungan proses anaerobik dan proses aerobik. Proses ini biasanya 

digunakan untuk menghilangan kandungan nitrogen di dalam air limbah. 

Pada kondisi aerobik terjadi proses nitrifikasi yaitu nitrogen ammonium 
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diubah menjadi nitrat dan pada kondisi anaerobik terjadi proses 

denitrifikasi yaitu nitrat yang terbentuk diubah menjadi gas nitrogen 

2. Prinsip Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Biofilm 

Mekanisme proses metabolisme di dalam sistem biofilm secara 

aerobik secara sederhana dapat diterangkan seperti pada Gambar 5.2. 

Gambar tersebut menunjukkan suatu sistem biofilm yang yang terdiri dari 

medium penyangga, lapisan biofilm yang melekat pada medium, lapisan 

alir limbah dan lapisan udara yang terletak diluar. Senyawa polutan yang 

ada di dalam air limbah misalnya senyawa organik (BOD dan COD), 

amonia, pHospor dan lainnya akan terdifusi ke dalam lapisan atau film 

biologis yang melekat pada permukaan medium. 

  
Sumber: (Herlambang, 2002) 

Gambar 2.3. Mekanisme Proses Metabolisme Sistem Biofilm 

 

Pada saat yang bersamaan dengan menggunakan oksigen yang 

terlarut di dalam air limbah senyawa polutan tersebut akan diuraikan oleh 

mikroorganisme yang ada di dalam lapisan biofilm dan energi yang 

dihasilhan akan diubah menjadi biomassa. Suplay oksigen pada lapisan 
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biofilm dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya pada sistem 

Rotating Biological Contactor (RBC) yaitu dengan cara kontak dengan 

udara luar, pada sistem Trickling Filter dengan aliran balik udara, 

sedangkan pada sistem Biofilter Tercelup dengan menggunakan blower 

udara atau pompa sirkulasi. 

Jika lapisan mikrobiologis cukup tebal, maka pada bagian luar 

lapisan mikrobiologis akan berada dalam kondisi aerobik sedangkan pada 

bagian dalam biofilm yang melekat pada medium akan berada dalam 

kondisi anaerobik. Pada kondisi anaerobik akan terbentuk gas H2S, dan 

jika konsentrasi oksigen terlarut cukup besar maka gas H2S yang terbentuk 

tersebut akan diubah menjadi sulfat (SO4) oleh bakteri sulfat yang ada di 

dalam biofilm. 

Selain itu pada zona aerobik nitrogen-ammonium akan diubah 

menjadi nitrit dan nitrat dan selanjutnya pada zona anaerobik nitrat yang 

terbentuk mengalami proses denitrifikasi menjadi gas nitrogen. Oleh 

karena di dalam sistem bioflim terjadi kondisi anaerobik dan aerobik pada 

saat yang bersamaan maka dengan sistem tersebut maka proses 

penghilangan senyawa nitrogen menjadi lebih mudah.  

3. Keunggulan Proses Mikrobiologis (Biofilm) 

Pengolahan air limbah dengan proses biofim mempunyai beberapa 

keunggulan antara lain: 
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a. Pengoperasiannya mudah 

Di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilm, 

tanpa dilakukan sirkulasi lumpur, tidak terjadi masalah bulking seperti 

pada proses lumpur aktif (Activated Sludge Process). Oleh karena itu 

pengelolaaanya sangat mudah. 

b. Lumpur yang dihasilkan sedikit 

Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang 

dihasilkan pada proses biofilm relatif lebih kecil. Di dalam proses 

lumpur aktif antara 30 - 60% dari BOD yang dihilangkan (removal 

BOD) diubah menjadi lumpur aktif (biomassa). Sedangkan pada proses 

biofilm hanya sekitar 10 - 30%. Hal ini disebabkan karena pada proses 

biofilm rantai makanan lebih panjang dan melibatkan aktifitas 

mikroorganisme dengan orde yang lebih tinggi dibandingkan pada 

proses lumpur aktif. 

c. Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi 

rendah maupun konsentrasi tinggi. 

Oleh karena di dalam proses pengolahan air limbah dengan 

sistem biofilm mikroorganisme atau mikroba melekat pada permukaan 

medium penyangga maka pengontrolan terhadap mikroorganisme atau 

mikroba lebih mudah.  Proses biofilm tersebut cocok digunakan untuk 

mengolah air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi 

tinggi. 
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d. Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi 

konsentrasi. 

Di dalam proses biofilter mikroorganisme melekat pada 

permukaan unggun media, akibatnya konsentrasi biomassa 

mikroorganisme per satuan volume relatif besar sehingga relatif tahan 

terhadap fluktuasi beban organik maupun fluktuasi beban hidrolik. 

e. Pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil.  

Jika suhu air limbah turun maka aktifitas mikroorganisme juga 

berkurang, tetapi oleh karena di dalam proses biofilm substrat maupun 

enzim dapat terdifusi sampai ke bagian dalam lapisan biofilm dan juga 

lapisan biofilm bertambah tebal maka pengaruh penurunan suhu (suhu 

rendah) tidak begitu besar. 

C. Tinjauan Umum tentang Pengolahan Anaerobik 

Penguraian anaerobik terdiri dari serangkaian proses mikrobiologi 

yang merubah bahan organik menjadi metana. Produksi metana adalah suatu 

fenomena umum yang terjadi dalam bermacam-macam lingkungan alam. 

Jika dalam proses aerobik mikroorganisme yang terlibat hanya dari beberapa 

jenis saja, sedangkan dalam proses anaerobik sebagian besar proses terjadi 

akibat bakteri.  

Pencernaan anaerobik atau untuk selanjutnya disesuaikan dengan 

konteks disebut sebagai penguraian anaerobik telah lama digunakan untuk 

stabilasi lumpur limbah cair. Proses ini sering digunakan sebagai bagian dari 

proses penguraian limbah industri. Keunggulan proses anaerobik 
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dibandingkan proses aerobik adalah sebagai berikut: 

1. Proses anaerobik dapat segera menggunakan CO2 yang ada sebagai 

penerima elektron. Proses tersebut tidak membutuhkan oksigen dan 

pemakaian oksigen dalam proses penguraian limbah akan menambah 

biaya pengoperasian. 

2. Penguraian anaerobik menghasilkan lebih sedikit lumpur (tiga sampai 20 

kali lebih sedikit dari pada proses aerobik), energi yang dihasilkan bakteri 

anaerobik relatif rendah. Sebagian besar energi didapat dari pemecahan 

substrat yang ditemukan dalam hasil akhir, yaitu CH4. Dibawah kondisi 

aerobik 50% dari karbon organik dirubah menjadi biomassa, sedangkan 

dalam proses anaerobik hanya 5% dari karbon organik yang dirubah 

menjadi biomassa. Dengan proses anaerobik satu metriks ton COD dapat 

terurai menjadi 20 - 150 kg biomassa, sedangkan proses aerobik masih 

tersisa 400 - 600 kg biomassa. 

3. Proses anaerobi menghasilkan gas metana. Gas metana mengandung 

sekitar 90% energi dengan nilai kalori 9.000 kkal/m
3
 dan dapat dibakar 

ditempat proses penguraian atau untuk menghasilkan listrik. Sedikit 

energi terbuang menjadi panas (3 - 5%). 

4. Energi untuk penguraian limbah kecil. 

5. Penguraian anaerobik cocok untuk limbah industri dengan konsentrasi 

pencemar organik yang tinggi. 

6. Memungkinkan untuk diterapkan pada proses penguraian limbah dalam 

jumlah besar. 
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7. Sistem anaerobik dapat membiodegradasi senyawa xenobiotik (seperti 

hidrokarbon berklor alifatik, trikloroetilena, triklorometana) dan 

senyawa alami sulit terurai (recalcitrant) seperti lignin. 

Kumpulan mikroorganisme terlibat dalam transformasi senyawa 

komplek organik menjadi metana. Lebih jauh lagi, terdapat interaksi yang 

sinergis antara bermacam-macam kelompok bakteri yang berperan dalam 

penguraian limbah. Meskipun beberapa jamur (fungi) dan protozoa dapat 

ditemukan dalam penguraian anaerobik, bakteri merupakan mikroorganisme 

paling dominan yang bekerja di dalam proses penguraian anaerobik.  

Ada empat katagori bakteri yang terlibat dalam transformasi bahan 

komplek menjadi molekul yang sederhana seperti metana dan karbon 

dioksida. Kelompok bakteri ini bekerja secara sinergis. Proses penguraian 

senyawa organik secara anaerobik secara garis besar ditunjukkan seperti 

gambar 2.4. 

 
Sumber: (Herlambang, 2002) 

Gambar 2.4. Bakteri Metabolik dalam Sistem Anaerobik 
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1. Bakteri Hidrolitik 

Kelompok bakteri anaerobik memecah molekul organik komplek 

(protein, selulosa, lignin, lemak) menjadi molekul monomer yang terlarut 

seperti asam amino, glukosa, asam lemak, dan gliserol. Molekul-molekul 

monomer ini dapat langsung dimanfaatkan oleh kelompok bakteri 

berikutnya. Hidrolisis molekul kompleks dikatalisasi oleh enzim ekstra 

seluler seperti selulase, protease, dan lipase. Walaupun demikian proses 

penguraian anaerobik sangat lambat dan menjadi terbatas dalam 

penguraian limbah selulolitik yang mengandung lignin. 

2. Bakteri Asidogenik Fermentatif 

Bakteri asidogenik (pembentuk asam) seperti Clostridium yang 

merubah gula, asam amino, dan asam lemak menjadi asam-asam organik 

(seperti asam asetat, propionat, format, lactat, butirat, atau suksinat), 

alkohol dan keton (seperti etanol, metanol, gliserol, aseton), asetat, CO2 

dan H2. Asetat adalah produk utama dalam fermentasi karbohidrat. Hasil 

dari fermentasi ini bervariasi tergantung jenis bakteri dan kondisi kultur 

seperti suhu, pH, dan potensial redoks. 

3. Bakteri Asetogenik 

Bakteri asetogenik (bakteri yang memproduksi asetat dan H2) 

seperti Syntrobacter Wolinii dan SyntropHomonas Wolfei merubah asam 

lemak (seperti asam propionat, asam butirat) dan alkohol menjadi asetat, 

hidrogen, dan karbon dioksida, yang digunakan oleh bakteri pembentuk 

metana (metanogen). Kelompok ini membutuhkan ikatan hidrogen rendah 
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untuk merubah asam lemak dan oleh karenanya diperlukan pemantauan 

hidrogen yang ketat.  

Pada kondisi tekanan H2 parsial yang relatif tinggi, pembentukan 

asetat berkurang dan subtrat dirubah menjadi asam propionat, asam butirat, 

dan etanol dari pada metana. Metanogen membantu menghasilkan ikatan 

hihrogen rendah yang dibutuhkan oleh bakteri asetogenik asam asetat oleh 

bakteri asetogenik. Etanol, asam propionat, dan asam butirat dirubah 

menjadi asam asetat oleh bakteri asetogenik dengan reaksi berikut: 

CH3CH2OH + CO2  CH3COOH + 2H2 

Etanol     Asam Asetat 

CH3CH2COOH + 2H2O   CH3COOH + CO2 + 3H2 

Asam Propionat    Asam Asetat 

CH3CH2CH2COOH + 2H2O   2CH3COOH + 2H2 

Asam Butirat    Asam Asetat 

Bakteri asetogenik tumbuh jauh lebih cepat daripada bakteri metanogenik. 

Kecepatan pertumbuhan bakteri asetogenik (μmak) mendekati 1 tiap jam 

(hr -1), sedangkan bakteri metanogenik 0,04 tiap jam (hr -1). 

4. Bakteri Metanogen 

Penguraian bahan organik oleh bakteri anaerobik di lingkungan 

alam melepas 500 - 800 juta ton metana ke atmosfir tiap tahun. Jumlah ini 

mewakili 0,5% bahan organik yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. 

Bakteri metanogen terjadi secara alami di dalam sedimen laut dalam atau 

di dalam pencernaan herbivora.  
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Kelompok ini dapat berupa kelompok bakteri gram positip dan 

gram negatif dengan variasi bentuk yang banyak. Mikroorganime 

metanogen tumbuh secara lambat dalam air limbah dan waktu tumbuh 

berkisar 3 hari pada suhu 35
0
C sampai dengan 50 hari pada suhu 10

0
C. 

Penguraian anaerobik dipengaruhi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya suhu, waktu tinggal (rentention time), pH, komposisi kimia 

air limbah, kompetisi antara metanogen, bakteri pengurai sulfat dan 

keberadaan bahan beracun. 

a. Suhu 

Produksi metana dapat dihasilkan pada suhu antara 0 - 97
0
C.  

Walaupun bakteri metana psychropHilic tidak dapat diisolasi, bakteri 

termofilik beroperasi secara optimum pada Suhu 50 - 75
0
C ditemukan di 

daerah panas. Dalam instalasi pengolah limbah pemukiman, penguraian 

anaerobik dilakukan dalam kisaran mesofilik dengan Suhu 25 - 40
0
C 

dengan suhu optimum mendekati 35
0
C. Penguraian thermofilik beroperasi 

pada Suhu 50 - 65
0
C. Penguraian ini memungkinkan untuk pengolahan 

limbah dengan beban berat dan juga efektif untuk mematikan bakteri 

patogen.  

Salah satu kelemahan adalah sensitivitas yang tinggi terhadap zat 

toksik. Karena pertumbuhan bakteri metana yang lebih lambat 

dibandingkan bakteri asidogenik, maka bakteri metana sangat sensitif 

terhadap perubahan kecil Suhu. Karena penggunaan asam volatil oleh 

bakteri metana, penurunan suhu cenderung menurunkan laju pertumbuhan 
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bakteri metana. Oleh karena itu penguraian mesofilik harus dirancang 

untuk beroperasi pada suhu antara 30 – 35
0
C. 

b. Waktu Tinggal 

Waktu tinggal air limbah dalam reaktor anaerob, yang tergantung 

pada karakteristik air limbah dan kondisi lingkungan, harus cukup lama 

untuk proses metabolisme oleh bakteri anaerobik dalam reaktor pengurai. 

Penguraian oleh bakteri yang menempel mempunyai waktu tinggal yang 

rendah (1 - 10 hari) dan bakteri yang terdispersi dalam air (10 - 60 hari). 

Waktu tinggal pengurai mesofilik dan termofilik antara 25 - 35 hari, 

tetapi dapat lebih rendah lagi. 

c. Derajat Kemasaman (pH) 

Kebanyakan pertumbuhan bakteri metanogenik berada pada 

kisaran pH antara 6,7 - 7,4, tetapi optimalnya pada kisaran pH antara 7 - 

7,2 dan proses dapat gagal jika pH mendekati 6,0. Bakteri asidogenik 

menghasilkan asam organik, yang cenderung menurunkan pH bioreaktor. 

Pada kondisi normal, penurunan pH ditahan oleh ion bikarbonat yang 

dihasilkan oleh bakteri metanogen. Dibawah kondisi lingkungan yang 

berlawanan kapasitas buffer (penyangga) dari sistem dapat terganggu, dan 

bahkan produksi metana dapat terhenti. Asiditas lebih berpengaruh 

terhadap metanogen dibanding bakteri asidogenik. 

Peningkatan tingkat volatil merupakan indikator awal dari 

terganggunya sistem. Monitoring ratio asam volatil total (asam asetat) 

terhadap alkali total (kalsium karbonat) disarankan dibawah 0,1. Salah satu 
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metode untuk memperbaiki keseimbangan pH adalah meningkatkan 

alkalinitas dengan menambah bahan kimia seperti kapur, ammonia 

anhidrous, natrium hidroksida, atau natrium bikarbonat. 

d. Komposisi Kimia Air Limbah 

Bakteri metanogenik dapat menghasilkan metana dari 

karbohidrat, protein, dan lipida, demikian pula dari senyawa komplek 

aromatik (contoh:  ferulat, vanilat, dan asam siringat). Walaupun 

demikian beberapa senyawa liknin dan n-parafin sulit terurai oleh bakteri 

anaerobik. Air limbah harus diseimbangkan makanannya (nitrogen, 

fosfor, sulfur) untuk memelihara pencernaan anaerobik. Rasio C:N:P 

untuk bakteri anaerobik adalah 700:5:1. Beberapa pengamat menilai 

bahwa ratio C/N yang tepat untuk produksi gas yang optimal sebaiknya 

sekitar 25 - 30:1 (Herlambang, 2002). 

Metanogen menggunakan ammonia dan sulfida sebagai sumber 

nitrogen dan sulfur. Walaupun sulfida bebas adalah toksik terhadap 

metanogen bakteri pada konsentrasi 150 - 200 mg/l, unsur ini merupakan 

sumber sulfur utama untuk bakteri metanogen.  

e. Zat Beracun 

Zat beracun kadang-kadang dapat menyebabkan kegagalan pada 

proses penguraian limbah dalam proses anaerobik. Terhambatnya 

pertumbuhan bakteri metanogen pada umumnya ditandai dengan 

penurunan produksi metana dan meningkatnya konsentrasi asam-asam 

volatil.  
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Zat toksik yang dapat menghambat pembentukan metana antara 

lain: Oksigen, Amonia, Hidrokarbon Berklor, Senyawa Cincin Bensena, 

Formaldehida, Asam Volatil, Asam Lemak Rantai Panjang, Logam Berat 

(seperti: Cu++, Pb++, Cd++, Ni++, Zn++, Cr6+), Sianida, Sulfida. Tanin, 

Salinitas, dan Penghambatan (Feedback Inhibition). 

D.  Tinjauan Umum tentang Pengolahan Aerobik 

Pengolahan limbah dengan sistem aerobik yang banyak dipakai antara 

lain Biofilter Tercelup (Submerged Biofilter), Rotating Biological Contactor 

(RBC) dan Trickling Filter. 

1. Proses Biofilter Tercelup (Submerged Biofilter) 

Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilm atau biofilter 

tercelup dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor 

biologis yang di dalamnya diisi dengan media penyangga untuk 

pengebangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Untuk proses 

anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. Posisi media 

biofilter tercelup di bawah permukaan air. 

Media biofilter yang digunakan secara umum dapat berupa bahan 

material organik atau bahan material anorganik. Untuk media biofilter dari 

bahan organik misalnya dalam bentuk tali, bentuk jaring, bentuk butiran 

tak teratur (random packing), bentuk papan (plate), bentuk sarang tawon 

dan lain-lain. Sedangkan untuk media dari bahan anorganik misalnya batu 

pecah (split), kerikil, batu marmer, batu tembikar, batu bara (kokas) dan 

lainnya. 
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Di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilter 

tercelup aerobik, sistem suplai udara dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti aerasi samping, aerasi tengah (pusat), aerasi merata seluruh 

permukaan, aerasi eksternal, aerasi dengan air lift pump, dan aersai dengan 

sistem mekanik. Masing-masing cara mempunyai keuntungan dan 

kekurangan. Sistem aerasi juga tergantung dari jenis media maupun 

efisiensi yang diharapkan.  

Penyerapan oksigen dapat terjadi disebabkan terutama karena 

aliran sirkulasi atau aliran putar kecuali pada sistem aerasi merata seluruh 

permukaan media. Beberapa metode aerasi pada pengolahan air limbah 

dengan sistem biofilter tercelup dapat dilihat pada gambar 2.5 

 
Sumber: (Said, 2002) 

Gambar 2.5. Metoda Aerasi Sistem Biofilter Tercelup. 

Di dalam proses biofilter dengan sistem aerasi merata, lapisan 

mikroorganisme yang melekat pada permukaan media mudah terlepas, 

sehingga seringkali proses menjadi tidak stabil. Tetapi di dalam sistem 

aerasi melalui aliran putar, kemampuan penyerapan oksigen hampir sama 

dengan sistem aerasi dengan menggunakan difuser, oleh karena itu untuk 

penambahan jumlah beban yang besar sulit dilakukan.  
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Berdasarkan hal tersebut diatas belakangan ini penggunaan sistem 

aerasi merata banyak dilakukan karena mempunyai kemampuan 

penyerapan oksigen yang besar. Jika kemampuan penyerapan oksigen 

besar maka dapat digunakan untuk mengolah air limbah dengan beban 

organik (organik loading) yang besar pula. Oleh karena itu diperlukan juga 

media biofilter yang dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah 

yang besar. Biasanya untuk media biofilter dari bahan anaorganik, 

semakin kecil diameternya luas permukaannya semakin besar, sehinggan 

jumlah mikroorganisme yang dapat dibiakkan juga menjadi besar pula.  

Jika sistem aliran dilakukan dari atas ke bawah (down flow) maka 

sedikit banyak terjadi efek filtrasi sehingga terjadi proses peumpukan 

lumpur organik pada bagian atas media yang dapat mengakibatkan 

penyumbatan. Oleh karena itu perlu proses pencucian secukupnya. Jika 

terjadi penyumbatan maka dapat terjadi aliran singkat (short pass) dan 

juga terjadi penurunan jumlah aliran sehingga kapasitas pengolahan dapat 

menurun secara drastis. 

a. Kriteria Pemilihan Media Biofilter 

Media biofilter adalah merupakan bagian yang terpenting dari 

biofilter, oleh karena itu pemilihan media harus dilakukan dengan 

seksama disesuaikan dengan kondisi proses serta jenis air limbah yang 

akan diolah. Untuk media biofilter dari bahan organik banyak yang 

dibuat dengan cara dicetak dari bahan tahan karat dan ringan misalnya 

Polyvinyl Chloride (PVC) dan lainnya, dengan luas permukaan 
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spesifik yang besar dan volume rongga (porositas) yang besar, 

sehingga dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar 

dengan resiko kebuntuan yang sangat kecil.  

Dengan demikian memungkinkan untuk pengolahan air limbah 

dengan beban konsentrasi yang tinggi serta efisiensi pengolahan yang 

cukup besar. Di dalam prakteknya ada beberapa kriteria media biofilter 

ideal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu: 

1) Mempunyai Luas Permukaan Spesifik Besar 

Luas permukaan spesifik adalah ukuran seberapa besar luas 

area yang aktif secara biologis tiap satuan volume media. Satuan 

pengukuran adalah meter persegi per meter kubik media. Luas 

permukaan spesifik sangat bervariasi namun secara umum sebagian 

besar media biofilter mempunyai nilai antara 100 hingga 820 

m
2
/m

3
. 

Satu hal yang penting adalah membedakan antara total luas 

permukaan teoritis dengan luas permukaan yang tersedia sebagai 

substrate untuk pertumbuhan mikroorganisme. Luas permukaan 

yang terdapat pada pori-pori yang halus tidak selalu dapat 

membuat mikroorganisme hidup. Pada saat biofilter sudah 

stabil/matang, biomasa bakteri akan bertambah secara stabil dan 

lapisan bakteri yang menutupi permukaan media menjadi tebal. 

Selama organisme yang berada pada bagian dalam lapisan 

hanya mendapat makanan dan oksigen secara difusi, maka bakteri 
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ini memperoleh makanan dan oksigen semakin lama semakin 

sedikit sejalan dengan bertambah tebalnya lapisan. Secara umum 

hanya bakteri yang berada dilapisan paling luar yang bekerja secara 

maksimal. 

Apabila lapisan bakteria sudah cukup tebal, maka bagian 

dalam lapisan menjadi anaerobik. Jika hal ini terjadi, lapisan akan 

kehilangan gaya adhesi terhadap substrat dan kemudian lepas. 

Apabila bakteri yang mati terdapat dalam celah kecil, maka tidak 

dapat lepas dan tetap berada dalam biofilter. Hal ini akan 

menambah beban organik (BOD) dan amoniak dalam biofilter. 

Luas permukaan total yang tersedia untuk pertumbuhan 

bakteri merupakan indikator dari kapasitas biofilter untuk 

menghilangkan polutan. Luas permukaan spesifik merupakan 

variabel penting yang mempengaruhi biaya reaktor biofilter dan 

mekanisme penunjangnya. Apabila media tertentu A mempunyai 

luas permukaan per unit volume dua kali lipat dari media B, maka 

media B memerlukan volume reaktor dua kali lebih besar untuk 

dapat melakukan tugas yang sama yang dilakukan media A. 

Ditinjau dari sudut ekonomi maka lebih baik menggunakan reaktor 

yang lebih kecil.  

Jadi secara umum makin besar luas permukaan per satuan 

volume media maka jumlah mikroorganisme yang tumbuh dan 

menempel pada permukaan media makin banyak sehingga efisiensi 



38 
 

 
 
 

pengolahan menjadi lebih besar, selain itu volume reaktor yang 

diperlukan menjadi lebih kecil sehingga biaya reaktor juga lebih 

kecil. 

2) Mempunyai Fraksi Volume Rongga Tinggi 

Fraksi volume rongga adalah prosentasi ruang atau volume 

terbuka dalam media. Dengan kata lain, fraksi volume rongga 

adalah ruang yang tidak tertutup oleh media itu sendiri. Fraksi 

volume rongga bervariasi dari 15 - 98%.  Fraksi volume rongga 

tinggi akan membuat aliran air atau udara bebas tidak terhalang. 

Untuk biofilter dengan kapasitas yang besar umumnya 

menggunakan media dengan fraksi volume rongga yang besar yaitu 

90% atau lebih. 

3) Diameter Celah Bebas Besar (Large Free Passage Diameter) 

Cara terbaik untuk menjelaskan pengertian diameter celah 

bebas adalah dengan membayangkan suatu kelereng atau bola yang 

dijatuhkan melalui media. Ukuran bola yang paling besar yang 

dapat melewati media adalah diameter celah bebas. 

4) Tahan terhadap Penyumbatan 

Parameter ini ini sangat penting namun sulit untuk 

diangkakan. Penyumbatan pada biofilter dapat terjadi melalui 

perangkap mekanikal dari partikel dengan cara sama dengan filter 

atau saringan padatan lainnya bekerja. Penyumbatan dapat juga 

disebabkan oleh pertumbuhan biomasa dan menjembatani ruangan 
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dalam media. Kecenderungan penyumbatan untuk berbagai macam 

media dapat diperkirakan atau dibandingkan dengan melihat fraksi 

rongga dan diameter celah bebas. Diameter celah bebas merupakan 

variabel yang lebih penting. 

Penyumbatan merupakan masalah yang serius pada sistem 

biofilter. Masalah yang paling ringan adalah masalah pemeliharaan 

yang terus menerus, dan yang paling buruk adalah hancurnya 

kemampuan filter untuk bekerja sesuai dengan disain. Penyebab 

lain penyumbatan adalah ketidakseragaman volume rongga dari 

media.  

Apabila sebagian dari unggun media mempunyai volume 

rongga yang lebih kecil dari yang lainnya maka dapat 

menyebabkan terjadinya penyumbatan sebagian di dalam unggun 

media. Unggun media yang lebih padat dapat terjadi penyumbatan 

dan sebagian unggun media yang lainnya terdapat celah yang dapat 

mengalirkan aliran air limbah. Hal ini dapat menurunkan kinerja 

biofilter. 

Oleh karena itu, di dalam pemilihan jenis media biasanya 

dipilh media yang mempunyai luas permukaan spesifik yang besar 

serta mempunyai fraksi volume rongga yang besar. Dengan 

demikian jumlah mikroba yang dapat tumbuh menempel pada 

permukaan media cukup besar sehingga efisiensi biofilter juga 

menjadi lebih besar.  
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Selain itu, karena fraksi volume rongga media besar maka 

sistem biofilter menjadi tahan terhadap penyumbatan. Media yang 

digunakan untuk biofilter juga harus mudah diangkat, dibersihkan 

dan dapat diganti dengan usaha dan tenaga kerja yang minimal. 

Pilihan lain adalah media yang dapat diangkat sebagian. 

Sebagian kecil media dapat diangkat dan diganti dengan media 

yang baru, sementara itu bagian yang tersumbat dibersihkan. 

Apabila hanya sebagian kecil dari seluruh sistem yang diangkat, 

pengaruhnya terhadap sistem biofilter akan sangat kecil. 

5) Dibuat dari Bahan Inert 

Kayu, kertas atau bahan lain yang dapat terurai secara 

biologis tidak cocok digunakan untuk bahan media biofilter. 

Demikian juga bahan logam seperti besi, alumunium atau tembaga 

tidak sesuai karena berkarat sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan mikro-organisme. Media biofilter yang dijual secara 

komersial umumnya terbuat dari bahan yang tidak korosif, tahan 

terhadap pembusukan dan perusakan secara kimia.  

Namun demikian beberapa media dari plastik dapat 

dipengharuhi oleh radiasi Ultraviolet (UV). Plastik yang tidak 

terlindung sehingga terpapar oleh matahari akan segera menjadi 

rapuh. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan penghalang 

UV yang dapat disatukan dengan plastik pelindung UV. 
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6) Harga per Unit Luas Permukaannya Murah 

Harga per satuan luas permukaan juga menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan media. Media yang digunakan tidak 

memiliki harga yang mahal karena akan mempengaruhi biaya 

pembuatan. 

7) Mempunyai kekuatan mekaniknya yang baik 

Salah satu syarat media biofilter yang baik adalah 

mempunyai kekuatan mekaniknya yang baik.  Untuk biofilter yang 

berukuran besar sangat penting apabila media mampu menyangga 

satu atau dua orang pekerja. Disamping untuk mendukung 

keperluan pemeliharaan, media dengan kekuatan mekanik yang 

baik berarti mempunyai stabilitas bentuk baik, mengurangi 

keperluan penyangga bejana atau reaktor dan lebih tahan lama. 

8) Ringan 

Ukuran berat media dapat mempengaruhi biaya bagian lain 

dari sistem. Semakin berat media akan memerlukan penyangga dan 

bejana atau reaktor yang lebih kuat dan lebih mahal. Apabila media 

dari seluruh biofilter harus dipindahkan maka akan lebih baik jika 

medianya ringan. Secara umum makin ringan media biofilter yang 

digunakan maka biaya konstruksi reaktor menjadi lebih rendah. 

9) Fleksibilitas 

Karena ukuran dan bentuk reaktor biofilter dapat 

bermacam-macam, maka media yang digunakan harus dapat masuk 
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kedalam reaktor dengan mudah, serta dapat disesuaikan dengan 

bentuk reaktor. 

10) Pemeliharaan Mudah 

Media biofilter yang baik pemeliharaannya harus mudah 

atau tidak perlu pemeliharaan sama sekali. Apabila diperlukan 

pemeliharaan sehubungan dengan penyumbatan maka media harus 

mudah dipindahkan dengan kebutuhan tenga yang sedikit. Selain 

itu media juga harus dengan cepat dapat dipindahkan dan 

dibersihkan. 

11) Kebutuhan Energi Kecil 

Proses biofilter mengkonsumsi energi secara tidak 

langsung, namun secara keseluruhan diperlukan pompa untuk 

mengalirkan air. Energi diperlukan juga untuk mensuplai oksigen 

kepada bakteri. Sejalan dengan semakin canggihnya teknologi 

biofilter maka biaya energi merupakan salah satu faktor utama dari 

keseluruhan perhitungan keuntungan. Oleh Karena itu disain 

biofilter yang memerlukan tenaga kerja dan energi minimum akan 

menjadi standar industri. 

12) Reduksi Cahaya 

Bakteri nitrifikasi sensitif terhadap cahaya. Oleh kerena itu 

untuk biofilter yang digunakan untuk penghilangan senyawa 

nitrogen (nitrifikasi) maka media yang digunakan sebaiknya 
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berwarna gelap dan bentuknya harus dapat menghalangi cahaya 

masuk ke dalam media.  

13) Sifat Kebasahan (wetability) 

Agar bakteri atau mikroorganisme dapat menempel dan 

berkembang biak pada permukaan media, maka permukaan media 

harus bersifat hidropHilic (suka air). Permukaan yang berminyak, 

permukaan yang bersifat seperti lilin atau permukaan licin bersifat 

hidropHobic (tidak suka air) tidak baik sebagai media biofilter. 

Media biofilter yang ideal adalah media yang harganya murah 

namun memberikan solusi bagi pemenuhan kebutuhan proses biofilter 

karena: 

1) Diperoleh luas permukaan yang besar dengan harga yang murah. 

2) Diperoleh biaya konstruksi reaktor yang lebih rendah karena luas 

permukaan spesifik tinggi, ringan, kekuatan mekanikal baik dan 

kemampuan menyesuaikan dengan bentuk reaktor baik. 

3) Biaya pemeliharaan rendah karena tidak ada penyumbatan.Biaya 

pompa dan energi lain rendah karena disainnya fleksibel. 

b. Jenis Media Biofilter 

Media biofilter yang digunakan secara umum dapat berupa 

bahan material organik atau bahan material anorganik. Untuk media 

biofilter dari bahan organik misalnya dalam bentuk tali, bentuk jaring, 

bentuk butiran tak teratur (random packing), bentuk papan (plate), 

bentuk sarang tawon dan lain- lain. Sedangkan untuk media dari bahan 
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anorganik misalnya batu pecah (split), kerikil, batu marmer, batu 

tembikar, batu bara (kokas) dan lainnya. 

Biasanya untuk media biofilter dari bahan anorganik, semakin 

kecil diameternya luas permukaannya semakin besar, sehingga jumlah 

mikroorganisme yang dapat dibiakkan juga menjadi besar pula, tetapi 

volume rongga menjadi lebih kecil. Jika sistem aliran dilakukan dari 

atas ke bawah (down flow) maka sedikit banyak terjadi efek filtrasi 

sehingga terjadi proses penumpukan lumpur organik pada bagian atas 

media yang dapat mengakibatkan penyumbatan. Oleh karena itu perlu 

proses pencucian secukupnya. Jika terjadi penyumbatan maka dapat 

terjadi aliran singkat (short pass) dan juga terjadi penurunan jumlah 

aliran sehingga kapasitas pengolahan dapat menurun secara drastis. 

Untuk media biofilter dari bahan organik banyak yang dibuat 

dengan cara dicetak dari bahan tahan karat dan ringan misalnya PVC 

dan lainnya, dengan luas permukaan spesifik yang besar dan volume 

rongga (porositas) yang besar, sehingga dapat melekatkan 

mikroorganisme dalam jumlah yang besar dengan resiko kebuntuan 

yang sangat kecil. Dengan demikian memungkinkan untuk pengolahan 

air limbah dengan beban konsentrasi yang tinggi serta efisiensi 

pengolahan yang cukup besar.  

Salah Satu contoh media biofilter yang banyak digunakan yaitu 

media dalam bentuk sarang tawon (honeycomb tube) dari bahan PVC. 
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Beberapa contoh perbandingan luas permukaan spesifik dari berbagai 

media biofilter dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Perbandingan Luas Permukaan Spesifik Media Biofilter 

No. Jenis Media 
Luas Permukaan 

Spesifik (m2/m3) 

1 Trickling Filter dengan batu pecah 100-200 

2 Modul Sarang Tawon (honeycomb modul) 150-240 

3 Tipe Jaring 50 

4 RBC 80-150 

Sumber: (Said, 2002) 

2. Reaktor Biologis Putar (Rotating Biological Contactor, RBC) 

Reaktor biologis putar (Rotating Biological Contactor) disingkat 

RBC adalah salah satu teknologi pengolahan air limbah yang 

mengandung polutan organik yang tinggi secara biologis dengan sistem 

biakan melekat (attached culture). Prinsip kerja pengolahan air limbah 

dengan RBC yaitu air limbah yang mengandung polutan organik 

dikontakkan dengan lapisan mikroorganisme (microbial film) yang 

melekat pada permukaan media di dalam suatu reaktor.  

Media tempat melekatnya film biologis ini berupa piringan (disk) 

dari bahan polimer atau plastik yang ringan dan disusun dari berjajar-

jajar pada suatu poros sehingga membentuk suatu modul atau paket, 

selanjutnya modul tersebut diputar secara pelan dalam keadaan tercelup 

sebagian ke dalam air limbah yang mengalir secara kontinyu ke dalam 

reaktor tersebut. 

Dengan cara seperti ini, mikroorganisme seperti bakteri, alga, 

protozoa, fungi, dan lainnya tumbuh melekat pada permukaan media 
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yang berputar tersebut membentuk suatu lapisan yang terdiri dari 

mikroorganisme yang disebut biofilm (lapisan biologis). Mikroorganisme 

tersebut akan menguraikan atau mengambil senyawa organik yang ada 

dalam air serta mengambil oksigen yang larut dalam air atau dari udara 

untuk proses metabolismenya, sehingga kandungan senyawa organik 

dalam air limbah berkurang. 

Pada saat biofilm yang melekat pada media yang berupa piringan 

tipis tersebut tercelup kedalam air limbah, mikroorganisme menyerap 

senyawa organik yang ada dalam air limbah yang mengalir pada 

permukaan biofilm, dan pada saat biofilm berada di atas permukaan air, 

mikroorganisme menyerap oksigen dari udara atau oksigen yang terlarut 

dalam air untuk menguraikan senyawa organik. 

Energi hasil penguraian senyawa organik tersebut digunakan oleh 

mikroorganisme untuk proses perkembangbiakan atau metabolisme. 

Senyawa hasil proses metabolisme mikroorganisme tersebut akan keluar 

dari biofilm dan terbawa oleh aliran air atau yang berupa gas akan 

tersebar ke udara melalui rongga-rongga yang ada pada mediumnya, 

sedangkan untuk padatan tersuspensi akan tertahan pada pada permukaan 

lapisan biologis (biofilm) dan akan terurai menjadi bentuk yang larut 

dalam air.  

Pertumbuhan mikroorganisme atau biofilm tersebut makin lama 

semakin tebal, sampai akhirnya karena gaya beratnya sebagian akan 

mengelupas dari mediumnya dan terbawa aliran air keluar. Selanjutnya, 
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mikroorganisme pada permukaan medium akan tumbuh lagi dengan 

sedirinya hingga terjadi keseimbangan dengan kandungan senyawa 

organik yang ada dalam air limbah.  

Proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC terdiri dari bak 

pemisah pasir, bak pengendap awal, bak kontrol aliran, reaktor/kontaktor 

biologis putar (RBC), bak pengendap akhir, bak khlorinasi, serta unit 

pengolahan lumpur. Proses penguraian senyawa organik oleh 

mikroorganisme di dalam RBC dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 
Sumber: (Said, 2002) 

Gambar 2.6. Proses Pengolahan dengan Sistem RBC 

Beberapa keunggulan proses pengolahan air limbah dengan sistem 

RBC antara lain: 

1) Pengoperasian alat serta perawatannya mudah.  

2) Untuk kapasitas kecil atau paket, dibandingkan dengan proses lumpur 

aktif  konsumsi energi lebih rendah. 

3) Dapat dipasang beberapa tahap (multi stage), sehingga tahan terhadap 

fluktuasi beban pengoalahan. 

4) Reaksi nitrifikasi lebih mudah terjadi, sehingga efisiensi penghilangan 

ammonium lebih besar. 
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5) Tidak terjadi bulking ataupun buih (foam). 

Sedangkan beberapa kelemahan dari proses pengolahan air limbah 

dengan sistem RBC antara lain yaitu: 

1) Pengontrolan jumlah mikroorganismesulit  dilakukan. 

2) Sensitif terhadap perubahan temperatur. 

3) Kadang-kadang konsentrasi BOD air olahan masih  tinggi. 

4) Dapat menimbulkan pertumbuhan cacing rambut, serta kadang-kadang 

timbul  bau yang kurang busuk. 

3. Trickling Filter 

Pengolahan air limbah dengan proses trickilng filter adalah proses 

pengolahan dengan cara menyebarkan air limbah ke dalam suatu 

tumpukan atau unggun media yang terdiri dari bahan batu pecah (kerikil), 

bahan keramik, sisa tanur (slag), medium dari bahan plastik atau lainnya. 

Dengan cara demikian maka pada permukaan medium akan tumbuh 

lapisan biologis (biofilm) seperti lendir, dan lapisan biologis tersebut akan 

kontak dengan air limbah dan akan menguraikan senyawa polutan yang 

ada di dalam air limbah. 

Proses pengolahan air limbah dengan sistem trickilng filter pada 

dasarnya hampir sama dengan sistem lumpur aktif, dimana 

mikroorganisme berkembangbiak dan menempel pada permukaan media 

penyangga. Proses pengolahan air limbah dengan sistem triclikg filter 

ditunjukkan seperti pada gambar 2.7. 
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Sumber: (Said, 2002) 

Gambar 2.7. Proses Pengolahan dengan Sistem Trickling Filter. 

Pertama, air limbah dialirkan ke dalam bak pengendapan awal 

untuk mengendapkan padatan tersuspensi (suspended solids), selanjutnya 

air limbah dialirkan ke bak trickling filter melalui pipa berlubang yang 

berputar. Dengan cara ini maka terdapat zona basah dan kering secara 

bergantian sehingga terjadi transfer oksigen ke dalam air limbah.  

Pada saat kontak dengan media trickling filter, air limbah akan 

kontak dengan mikroorganisme yang menempel pada permukaan media 

dan mikroorganisme inilah yang akan menguraikan senyawa polutan yang 

ada di dalam air limbah. Air limbah yang masuk ke dalam bak trickling 

filter selanjutnya akan keluar melalui pipa under-drain yang ada di dasar 

bak dan keluar melalui saluran efluen. Dari saluran efluen dialirkan ke bak 

pengendapan akhir dan air limpasan dari bak pengendapan akhir adalah 

merupakan air olahan. Lumpur yang mengendap di dalam bak 

pengendapan akhir selanjutnya disirkulasikan ke inlet bak pengendapan 

awal.   
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E. Tinjauan Umum tentang Pengolahan Kombinasi Anaerobik-Aerobik 

Secara umum proses pengolahan kombinasi anaerobik-aerobik dibagi 

menjadi dua tahap yaitu pertama proses penguraian anaerobik dan yang ke dua 

proses pengolahan lanjut dengan sistem biofilter anaerobik-aerobik 

1. Penguraian Anaerobik 

Limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu dikumpulkan 

melalui saluran limbah, kemudian dialirkan ke bak kontrol untuk 

memisahkan buangan padat. Selanjutnya limbah dialirkan ke bak pengurai 

anaerobik jika nilai pH terlalu rendah dinaikkan dengan menambah larutan 

kapur. Dalam bak pengurai anaerobik, pencemar organik yang ada di 

dalam limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme secara anaerobik, 

menghasilkan gas hidrogen sulfida yang bau dan metana yang dapat 

digunakan sebagai bahan bakar.  

Pada proses tahap pertama efisiensi penurunan nilai COD dalam 

limbah dapat mencapai 80% - 90%. Air olahan tahap awal ini selanjutnya 

diolah dengan proses pengolahan lanjut dengan sistem kombinasi 

anaerobik-aerobik dengan menggunakan biofilter. 

2. Proses Pengolahan Lanjut  

Proses pengolahan lanjut ini dilakukan dengan menggunakan 

biofilter struktur sarang tawon atau sering juga disedut dengan sistem 

biofilter anaerobik-aerobik. Pengolahan limbah dengan proses biofilter 

anaerobik-aerobik terdiri dari beberapa bagian yaitu bak pengendap awal, 

biofilter anaerobik (anoxic), biofilter aerobik, bak pengendap akhir, dan 
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jika perlu dilengkapi dengan bak klorinasi. Limbah yang berasal dari 

proses penguraian anaerobik (pengolahan tahap perama) dialirkan ke bak 

pengendap awal, untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran 

lainnya.  

Selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi sebagai bak 

pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk 

padatan, pengurai lumpur dan penampung lumpur. Air limpasan dari bak 

pengendap awal selanjutnya dialirkan ke bak anaerobik dengan arah aliran 

dari atas ke bawah (down flow) dan dari bawah ke atas (up flow). Di dalam 

bak anaerobik tersebut diisi dengan media dari bahan plastik atau kerikil 

dan batu pecah. Jumlah bak anaerobik ini bisa dibuat lebih dari satu sesuai 

dengan kualitas dan jumlah air baku yang akan diolah.  

Penguraian zat-zat organik yang ada dalam limbah dilakukan oleh 

bakteri anaerobik atau fakultatif aerobik. Setelah beberapa hari operasi, 

pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikroorganisme. 

Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum 

sempat terurai pada bak pengendap. 

Air limpasan dari bak anaerobik dialirkan ke bak aerobik. Dalam 

bak aerobik ini dapat diisi dengan media dari bahan kerikil, plastik 

(polietilena), batu apung atau bahan serat sesuai dengan kebutuhan atau 

dana yang tersedia sambil diaerasi atau dihembus dengan udara, sehingga 

mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam 

air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan 
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demikian limbah akan kontak dengan mikroorgainisme yang tersuspensi 

dalam air maupun yang menempel pada permukaan media.  

Dari proses tersebut efisiensi penguraian zat organik dan deterjen 

dapat ditingkatkan serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga efisiensi 

penghilangan ammonia menjadi lebih besar. Proses ini sering dinamakan 

aerasi kontak (contact aeration). Dari bak aerasi, limbah dialirkan ke bak 

pengendap akhir. Dalam bak ini lumpur aktif yang mengandung massa 

mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian awal bak 

aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur.  

Sedangkan air limpasan (over flow) dialirkan ke bak klorinasi. 

Dalam bak klorinasi, limbah cair kemudian direaksikan dengan klor untuk 

membunuh mikroorganisme patogen. Air olahan, yaitu air yang keluar 

setelah proses klorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran 

umum. Dengan kombinasi proses anaerobik dan aerobik tersebut selain 

dapat menurunkan zat organik (BOD5 dan COD), juga menurunkan 

ammonia, deterjen, muatan padatan tersuspensi (MPT), fosfat dan lainnya.  

Dengan adanya proses pengolahan lanjut tersebut nilai COD dalam 

air olahan yang dihasilkan relatif rendah yaitu sekitar 60 ppm. Skema 

proses pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem biofilter 

anaerob-aerob dapat dilihat pada gambar 2.8. 
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Sumber: (Said, 2002) 

Gambar 2.8. Proses Pengolahan dengan Biofilter Anaerob-Aerob.  

Proses pengolahan lanjut dengan sistem biofilter anaerobik-aerobik 

ini mempunyai beberapa keuntungan yaitu: 

a. Adanya air buangan yang melalui media biofilter mengakibatkan 

timbulnya lapisan lendir atau biological film. Limbah yang masih 

mengandung zat organik yang belum teruraikan pada bak pengendap 

bila melalui lapisan lendir ini akan mengalami proses penguraian 

secara biologis. Efisiensi biofilter tergantung dari luas kontak antara air 

limbah dengan mikroorganisme yang menempel pada permukaan 

media biofilter. Makin luas bidang kontaknya, maka efisiensi 

penurunan zat organiknya (BOD5) makin besar. Selain menghilangkan 

atau mengurangi nilai BOD5 dan COD, cara ini dapat juga mengurangi 

konsentrasi padatan tersuspensi, deterjen (MBAS), ammonium dan 

fosfor. 

b. Biofilter juga berfungsi sebagai media penyaring limbah yang melalui 

media ini. Sebagai akibatnya, limbah yang mengandung muatan 

padatan tersuspensi dan bakteri E. coli setelah melalui filter ini akan 
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berkurang konsentrasinya. Efisiensi penyaringan akan sangat besar 

karena dengan adanya biofilter up flow yaitu penyaringan dengan 

sistem aliran dari bawah ke atas akan mengurangi kecepatan partikel 

yang terdapat pada air buangan dan partikel yang tidak terbawa aliran 

ke atas akan diendapkan di dasar bak filter. Sistem biofilter anaerobik-

aerobik ini sangat sederhana, operasinya mudah dan tanpa memakai 

bahan kimia serta tanpa membutuhkan energi. Proses ini cocok 

digunakan untuk mengolah limbah dengan kapasitas yang tidak terlalu 

besar. 

c. Dengan kombinasi proses anaerobik dan aerobik, efisiensi 

penghilangan senyawa fosfor menjadi lebih besar bila dibandingankan 

dengan proses anaerobik atau proses aerobik saja. Selama berada pada 

kondisi anaerobik, senyawa fosfor anorganik yang ada dalam sel-sel 

mikrooragnisme akan keluar sebagai akibat hidrolisis senyawa fosfor. 

Sedangkan energi yang dihasilkan digunakan untuk menyerap senyawa 

organik yang ada di dalam limbah. Efisiensi penghilangan bahan 

organik akan berjalan baik apabila perbandingan antara BOD5 dan 

fosfor (P) lebih besar dari 10. Selama berada pada kondisi aerobik, 

senyawa fosfor terlarut akan diserap oleh bakteria dan mikroorganisme 

dan akan disintesis menjadi polifosfat dengan menggunakan energi 

yang dihasilkan oleh proses oksidasi senyawa organik. Dengan 

demikian dengan kombinasi proses anaerobik-aerobik dapat 

menghilangkan bahan organik maupun fosfor dengan baik. Proses ini 
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dapat digunakan untuk pengolahan limbah dengan beban organik yang 

cukup besar.  

F. Tinjauan Umum Tentang Effecktive Microorganisme 4 (EM4) 

Larutan Effecktive MiKroorganisme 4 (EM4) ditemukan pertama kali 

oleh Prof. DR. Teruo Higa dari universitas Ryukyus Jepang. Adapun 

penerapanya di Indonesia banyak dibantu oleh Ir. Gede Ngurah Wididana, 

M.Sc. Larutan EM4 ini berisi mikroorganisme fermentasi. Jumlah 

mikroorganisme fermentasi di dalam EM4 sangat banyak, sekitar 80 genus. 

EM4 terdiri dari kultur campuran beberapa mikroorganisme yang 

menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Tiap spesies organisme ini 

memiliki peranannya masing-masing, saling mendukung satu sama lainnya 

membentuk konsorsium mikroorganisme (Santosa, 2012).  

Efektif mikroorganisme 4 (EM4) mengandung spesies terpilih dari 

mikroorganisme utamanya yang bersifat fermentasi, yaitu bakteri asam laktat 

(Lactobacillus sp.), Jamur Fermentasi (Aspergillus dan Penicilin), Yeast/Ragi 

(Saccharomyces sp.), Bakteri Fotosintetik (Rhodopseudomonas sp.) dan 

Actinomycetes. Dalam EM4 species yang paling utama adalah bakteri 

fotosintetik yang menjadi pelaksana kegiatan efektif mikroorganisme 

terpenting. Bakteri ini di samping mendukung kegiatan mikroorganisme 

lainnya, juga memanfaatkan zat- zat yang dihasilkan mikroorgaisme lain. 

1. Bakteri asam laktat (Lactobacillus sp.), bakteri ini dapat menekan 

pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan, meningkatkan percepatan 

perombakan bahan-bahan organik serta menghancurkan bahan seperti 
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lignin dan seluloasa serta mempermentasikan tanpa menimbulkan senyawa 

beracun yang ditimbulkan dari pembusukan bahan organik.  

2. Jamur fermentasi (Aspergillus dan Penicilin) yang mampu menguraikan 

bahan organik secara cepat menjadi alkohol, ester dan zat-zat anti 

mikroba, pertumbuhan jamur ini juga dapat membantu menghilangkan 

bau. 

3. Yeast/Ragi (Saccharomyces sp.) menghasilkan subtract bermanfaat bagi 

mikroorganisme lainnya terutama mikroorganisme asam laktat dan 

Antinomycetes. Substrat diperoleh dengan memecahkan asam amino dan 

gula yang dikeluarkan oleh bakteri fotosintetik.  

4. Bakteri fotosintetik (Rhodopseudomonas sp.) mengeluarkan senyawa-

senyawa nitrogen (asam amino) yang berguna sebagai substrat bagi 

mikroorganisme lainnya.  

5. Actinomycetes merupakan mikroorganisme yang struktur tubuhnya 

merupakan antara bakteri dan jamur. Actinomycetes memiliki bentuk tubuh 

menyerupai fungi karena pada fase vegetatifnya mempunyai filamen halus. 

Actinomycetes menghasilkan zat-zat anti mikroba yang dapat menekan 

pertumbuhan jamur dan bakteri.  

Agen decomposer komersial lainya adalah biosca yang berisi mikroba 

yang berperan dalam penguraian atau dekomposisi limbah organik hingga 

dapat menjadi pupuk. Mikroba tersebut yaitu mikroba lignolitik, mikroba 

selulolitik, mikroba pretiolitik, mikroba lipolitik, mikroba aminolitik, dan 
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mikroba fiksasi nitrogen non-simboitik. Mikroba di dalam biosca diperoleh 

dari isolasi tanah lembab di hutan, akar rumput-rumputan, dan kolon sapi. 

Dewasa ini pemanfaatan EM4 juga sudah mulai dilakukan dalam 

pengolahan limbah cair. Penelitian Munaworah dkk., (2013), bahwa EM4 

memiliki potensi besar untuk mereduksi kadar BOD5, COD dan TSS dalam 

limbah cair air tahu. Penelitian ini menggunakan prinsip reaktor batch dengan 

cara mencampurkan reaktan dalam suatu reaktor selama waktu tertentu, 

dengan waktu kontak 20 hari (EM=300 ml) mampu menurunkan kadar BOD 

97% dan COD 96% serta meningkatkan pH dari 4,2 menjadi 7,4 pada 8 liter 

sampel. 

Pemanfaatan EM4 juga dilakukan untuk menurunkan kadar BOD, 

COD dan TSS pada produksi biogas limbah cair tahu. Pada proses ini 

digunakan starter feces sapi dicampur dengan EM4. Pada awal proses limbah 

tahu belum dicampur dengan feses, air maupun EM4, BOD/COD sebesar 1354 

mg/L, 985 mg/L, setelah limbah dicampur feses dan EM4 siap untuk 

difermentasi nilai BOD; COD meningkat menjadi 38550 mg/L; 29220 mg/L. 

Setelah proses fermentasi 14 hari BOD; COD turun menjadi 29040 mg/L; 

14880 mg/L. Penurunan nilai BOD; COD disebabkan karena adanya peran 

aktif mikroba EM4 dalam merombak substrat. Selain itu juga penambahan 

EM4 mereduksi bau yang ditimbulkan proses fermentasi (Lubis dkk., 2012).  

Dari hasil penelitian Jasmiati dkk., (2012), pada skala laboratorium 

menggunakan limbah air tahu, dapat disimpulkan bahwa pemberian EM4 pada 

limbah cair tahu dapat menurunkan konsentrasi BOD dan COD. Pemberian 
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Effective Microorganism (EM4) pada limbah cair tahu 1:20 (5%), nilai BOD 

dan COD telah memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan bagi 

kegiatan industri golongan II, KEP-51/MENLH/10/1995, limbah tersebut di 

bolehkan dibuang ke lingkungan. Pemberian EM4 pada limbah cair tahu 1:10 

(10%), nilai BOD dan COD tidak memenuhi standar baku mutu yang telah 

ditetapkan bagi kegiatan industri golongan II, KEP- 51/MENLH/10/1995, 

sehingga limbah tersebut tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. 

Pemanfaatan EM4 dalam pengolahan limbah cair industri tahu, di 

dasarkan fakta bahwa kandungan BOD dan COD dalam limbah cair industy 

tahu sangat tinggi. Penambahan EM4 diharapkan mampu mempercepat proses 

pembentukan biofilm pada media biofilter. Substrak yang terdapat pada air 

limbah tahu akan terperangkap pada biofilm yang terbentuk oleh koloni 

mikroorganisme alami. Penambahan EM4 juga diharapkan dapat 

mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar maksimal 

dimana air limbah yg dihasilkan sudah dapat memenuhi baku mutu sesuai 

dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 

Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan 

Kedelai.  

Pada umumnya, ketersediaan nutrisi, suhu air dan laju alir cairan yang 

memadai serta karakteristik bakteri seperti adanya flagela dan permukaan sel 

yang terasosiasi dengan poplisakarida atau protein mempercepat proses 

pelekatan. Setelah bakteri berasosiasi satu sama lainnya membentuk 

mikrokoloni. Beberapa dari sel bakteri terikat secara permanen pada 
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permukaan material melalui pembentukan Extraselular Polymeric Substance 

(EPS). EPS berfungsi sebagai penghubung antar permukaan sel dan menjadi 

inisiasi pada pembentukan biofilm. Terbentuknya biofilm sebagai strategi bagi 

mikroorganisme untuk mempertahankan populasinya karena adanya EPS 

mencegah difusi senyawa-senyawa toksik yang membahayakan serta 

mengatur pertumbuhan sel (Feng, 2013). 
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G. KERANGKA TEORI 

  

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

Sumber:  Dimodifikasi dari Herlambang (2002), Said (2002), Natsir Muh. 

Fajaruddin, (2014), Pitriani (2014). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran dan Variabel Penelitian  

Limbah cair industri mengandung bahan-bahan organik terlarut 

maupun tersuspensi yang sangat tinggi. Air limbah tahu memiliki kandungan 

BOD 5643-6870 mg/l dan COD 6870-10.500 mg/l (Alimsyah, 2013). Angka 

tersebut tidak memenuhi baku mutu air limbah berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah 

Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai, dengan batas kandungan 

BOD 150 mg/l, COD 300 mg/l. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya 

Pengolahan sehingga effluen limbah cair industri tahu sesuai dengan baku 

mutu yang telah ditetapkan.  

Biofilter dengan media tutup galon merupakan desain pengolahan 

limbah cair secara biologis dan fisika. Pada proses fisika dilakukan 

sedimentasi, sedangkan pada pengolahan biologis, polutan-polutan organik 

akan mengalami proses reduksi melalui biofilter anaerob-aerob media tutup 

galon dengan sistem up flow. 

Pemanfaatan EM4 dalam pengolahan limbah cair industri tahu, di 

dasarkan fakta bahwa kandungan BOD dan COD dalam limbah cair industy 

tahu sangat tinggi. Penambahan EM4 diharapkan mampu mempercepat proses 

pembentukan biofilm pada media biofilter sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi biofilter itu sendiri. Perbandingan antara volume EM4 dan limbah cair 

adalah 1:20 (5%) di dasarkan pada penelitian sebelumnya yang mendapatkan 
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hasil yang lebih efektif dengan perbandingan tersebut. Pengolahan air limbah 

industri tahu dengan penambahan EM4 pada biofilter anaerob-aerob media 

tutup galon sistem up flow dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 
Sumber: Natsir, 2017 

Gambar 3.1. Proses Pengolahan Air Limbah Media Tutup Galon  

Pada proses Pengolahan air limbah perlu diperhatikan temperatur, pH 

dan ketersedian nutrient sebagai faktor penentu pertumbuhan dan 

perkembangan mikroorrganisme. Ketersedian oksigen dapat diatur dengan 

penggunaan blower. Sedangkan waktu tinggal hidrolisis (WTH) yang 

mempengaruhi lamanya waktu kontak air limbah dengan biofilter, diatur 

berdasarkan kecepatan aliran. Kecepatan aliran ini juga secara tidak lansung 

mempengaruhi ketebalan biofilm.  

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu:  

1. Variabel independen yaitu biofilter anaerob-aerob media tutup galon  

2. Variabel dependen yaitu BOD dan COD limbah cair industri tahu 

3. Variabel control yaitu ketersedian oksigen, WTH dan kecepatan aliran 

4. Variable penguat yaitu up flow sistem 

5. Variavel antara yaitu EM4 
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6. Variable penganggu yaitu pH, temperature, ketersedian nutrien. 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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B. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif  

1. Biological Oxygen Demand (BOD) merupakan parameter untuk menilai 

jumlah kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh aktifitas mikroorganisme 

dalam menguraikan/mengoksidasi zat organik secara biologi di dalam air 

limbah.  

Kriteria Objektif   

Memenuhi syarat: apabila kandungan BOD dalam limbah cair 

industri tahu sesuai dengan dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 

2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi 

Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai 

yaitu 150 mg/l. 

Tidak memenuhi syarat: tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 

Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha 

dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai 

2. Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan 

oleh oksidator (misal kalium dikhormat) untuk mengoksidasi senyawa 

organik dan anorganik di dalam air limbah secara kimiawi. 

Kriteria Objektif  

Memenuhi syarat: apabila kandungan COD dalam limbah cair 

industri tahu sesuai dengan dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 



65 
 

 
 
 

2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi 

Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai 

yaitu 300 mg/l. 

Tidak memenuhi syarat:  tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 

Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha 

dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai. 

C. Hipotesis Penelitian  

1. Penambahan EM4 1:20 (5%) pada biofilter anaerob-aerob sistem up flow 

efektif mereduksi kadar BOD limbah cair industri tahu hingga memenuhi 

baku mutu yang telah ditetapkan. 

2. Penambahan EM4 1:20 (5%) pada biofilter anaerob-aerob sistem up flow 

efektif mereduksi kadar COD limbah cair industri tahu hingga memenuhi 

baku mutu yang telah ditetapkan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu (quasi 

experimental designs) dengan rancangan Pretest-Postest. Pretest diperolah 

dari pemeriksaan parameter air limbah sebelum diberikan perlakuan, 

sedangkan postest diperoleh setelah diberikan perlakuan. Bentuk rancangan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pretest     Perlakuan   Posttest 

 

Sumber ; (Notoadmodjo, 2012). 

Keterangan : 

01 = pretest I X 02 = posttest II 

03 = pretest II X 04 = posttest II 

05 = pretest III X 06 = posttest III 

07 = pretest IV X 08 = posttest IV 

X = perlakuan 

Dengan rancangan seperti ini, observasi/pengukuran dilakukan lebih dari satu 

kali (baik sebelum maupun sesudah perlakuan), sehingga pengaruh faktor luar 

dapat dikurangi.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini terbagi atas dua lokasi penelitian yaitu terdiri dari 

lokasi pengambilan sampel dan lokasi pengujian sampel. Adapun lokasi 

01 03 05 07  X  02 04 06 08 
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pengambilan sampel dilakukan di salah satu industri tahu rumah tangga yang 

berada di Kelurahan Bara-Barayya Kecamatan Makassar Kota Makassar.  

Lokasi pengujian sampel dilakukan di Balai Teknik Lingkungan dan 

Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan April 2017.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah limbah industri tahu yang 

berada di Kelurahan Bara-Barayya Kecamatan Makassar Kota Makassar. 

2. Sampel  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah limbah cair 

industri tahu yang dihasilkan dari industri tahu yang berada di Kelurahan 

Bara-Barayya Kecamatan Makassar Kota Makassar. 

3. Kriteria Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu dengan mengambil sampel pada satu titik dimana satu titik 

tersebut sudah mewakili sampel secara keseluruhan. 

D. Alat, Bahan dan Cara Kerja 

1. Alat  

a. Reaktor biofilter gabungan anaerob-aerob media tutup galon  

b. Blower udara 

c. Media tutup galon 

d. Botol KOB untuk pengambilan sampel air  
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e. Alat untuk pengukuran kadar BOD; botol winkler, inkubator, statif dan 

clamp, buret, bunsen, erlenmeyer, karet pengisap, gelas ukur. 

f. Alat untuk pengukuran kadar COD; labu refluks, dispenser, kondensor, 

pipet, bunsen, buret, enlenmeyer, gelas ukur, karet penghisap. 

g. Pengukuran pH air limbah dalam reaktor digunakan pH meter. 

h. Pengukuran temperatur air limbah dalam reaktor digunakan 

thermometer air raksa. 

2. Bahan 

a. EM4 

b. Bahan biofilter: tutup galon  

c. Sampel air limbah 

d. Bahan untuk pengukuran kadar BOD; larutan mangan sulfat, larutan 

alkal-iodida-azida, larutan asam sulfat, larutan natrium tiosulfat 0,025 

N, larutan amilum 0,5% 

e. Bahan untuk pengukuran kadar COD; merkuri sulfat, larutan kalium 

dikromat 0,25 N, larutan asam sulfat, aquades, larutan indikator 

ferroin, larutan baku ferro amonium sulfat 0,1005 N. 

3. Cara Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel dilakukan pada titik inlet dan outlet reaktor. 

Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari antara pukul 09.00-10.00 

WITA. Pengambilan sampel pretest (sebelum pengolahan) dilakukan pada 

titik inlet sebelum air limbah masuk ke dalam reaktor. Pengambilan 

sampel dilakukan secara langsung dengan menggunakan botol KOB 300 
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ml yang dilengkapi dengan penutup. Sebelum digunakan Botol KOB 

disterilkan dan diberi label (nomor, tanggal, jam dan lokasi, serta nama 

pengambil sampel). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara: 

a. Buka tutup botol dengan hati-hati,  

b. Pasang mulut botol pada keran yang telah dipasang di pipa inlet/outlet, 

buka keran secara perlahan-lahan sehingga botol terisi dengan tenang. 

c. Isi botol sampai penuh dan hindarkan terjadinya turbelensi dan 

gelembung udara selama pengisian dan penutup botol. Kemudian botol 

ditutup rapat. 

d. Sampel siap dianalisis. 

Pengambilan sampel untuk posttest (setelah pengolahan) dilakukan 

pada titik outlet reaktor biofilter, dilakukan 12 jam sejak reaktor mulai 

berfungsi. Ini sesuai dengan Waktu Tinggal Hidrolisis dari reaktor biofilter 

(WTH 12 jam). Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 12 kali, yaitu 

enam kali pretest dan enam kali posttest. Selanjutnya dilakukan 

pengulangan pengambilan sampel pretest dan posttest sesuai dengan 

sistem yang sama hingga masing-masing enam kali. 

4. Cara Pengukuran BOD 

a. Ke dalam sampel di dalam botol winkler ditambahkan 2 ml mangan 

sulfat di bawah permukaan cairan dengan memakai pipet. 

b. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan alkali alkal-iodida-azida dengan 

pipet lain. Botol ditutup dengan hati-hati untuk mencegah 
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terperangkapnya udara dari luar kemudian dikocok dengan membalik-

balikkan botol. 

c. Dibiarkan gumpalan mengendap selama 10 menit,  

d. Bila proses pengendapan sudah sempurna, ditambahkan 2 ml H2SO4 

pekat. Pada sisa larutan yang mengendap dalam botol winkler yang 

dialirkan melalui dinding bagian dalam dari leher botol, botol ditutup 

kembali, kemudian dikocok kembali sampai endapan tersebut larut. 

e. Diambil 200 ml sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dititrasi 

dengan larutan tiosulfat (Na2S2O3) 0,025 N sampai kuning muda. Catat 

angka titran. 

f. Kemudian ditambahkan 1 ml amilum sehingga larutan menjadi warna 

biru tua dan titrasi kembali larutan tiosulfat sampai warna biru hampir 

hilang. 

g. Dilakukan hal yang sama terhaap sisa sampel yang tersisa pada botol. 

h. Untuk setiap sampel yang diinkubasi selama 5 hari dengan suhu 20 
0
C, 

diharapkan kurang lebih 70% zat organik terurai oleh mikroorganisme. 

Untuk menghitung BOD dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(X0 - X5) - (B0 - B5) (1 - P) 

BOD5 =  

P 

Keterangan: 

BOD5 = sebagai mg O2/l 

X0  = DO sampel pada ssat t = 0 (mgO2/l) 

X5  = DO sampel pada ssat t = 5 hari (mgO2/l) 
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B0  = DO blanko pada ssat t = 0 hari (mgO2/l) 

B5  = DO blanko pada ssat t = 5 hari (mgO2/l) 

P   = derajat pengenceran. 

5. Cara Pengukuran COD 

a. Dipindahkan 0,4 gram HgSO4 ke dalam lebu refluks 

b. Dimasukkan 5 sampai 6 batu didih ke dalam lebu refluks 

c. Sampel dimasukkan sebanyak 50 ml, dan ditambahkan larutan k2Cr2O7 

0,25 N sebanyak 10 ml. 

d. Disiapkan 30 ml reagen asam sulfat, masukkan ±5 ml reagen tersebut 

ke dalam sampel dengan menggunakan dispenser, kocoklah perlahan-

lahan dengan hati-hati untuk mencegah penguapan, tetapi larutan harus 

tercampur dan panasnya merata. 

e. Dituangkan sisa reagen asam sulfat yang 25 melalui kondensor, dan 

refluks larutan tersebut selama 2 jam. 

f. Setelah dingin dibilas kondensor dengan menggunakan aquades 

sebanyak 25 sampai 50 ml. 

g. Diencerkan larutan tersebut yang telah direfluks sampai menjadi 2 kali 

volume larutan dam labu refluks. 

h. Ditambahkan 2 sampai 3 tetes indicator ferroin. 

i. Dikhromat yang terisi dalam larutan yang sudah direfluks, dititrasi 

dengan larutan baku baku ferro amonium sulfat (FAS) 0,1 N sampai 

warna menjadi hijau-biru menjadi coklat-merah 

j. Larutan blanko terdiri dari 50 ml aquades, kemudian dianalisis. 
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k. Sebaiknya untuk setiap sampel dibuatkan duplo. COD dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut: 

(a-b) x N x 800C 

COD =   

ml sampel  

Keterangan:  

a = ml FAS yang digunakan untuk tirasi blanko 

b  = ml FAS yang digunakan untuk tirasi sampel 

N  = normalitas larutan FAS (0.1005). 

6. Cara pemakaian EM4 yaitu sebagai berikut: 

a. Campurkan 1 liter EM4 ditambah 1 liter gula dan 50 liter air (1:1:50) 

b. Aduk sampai merata. 

c. Fermentasikan selama satu minggu dalam keadaan tertutup rapat. 

d. EM4 siap digunakan. 

E. Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah; 

1. Metode Pengamatan (observasi)  

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan 

kemudian melihat, mengamati, mencatat serta mengambil gambar yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Metode Studi Literatur  

Metode ini dilakukan dengan cara mencari dasar-dasar teori terkait 

tema penelitian seperti buku-buku dan hasil penelitian serta data dari 
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instansi-instansi terkait sebagai pembanding segala sesuatu yang terlihat di 

lapangan untuk mendapatkan kesesuaian.  

Sedangkan, jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung 

penyusunan tugas akhir ini terdiri dari;   

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil identifikasi di 

lapangan dan dari hasil pemeriksaan kualitas air limbah industri tahu 

seperti pemeriksaan kadar BOD dan COD sebelum dan sesudah perlakuan 

di laboratorium. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literature 

seperti buku-buku dan hasil penelitian serta data dari instansi-instansi 

terkait tema penelitian. 

F. Pengolahan Data dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diinput, dan dilakukan proses 

editing dengan tujuan menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan 

menyajikannya dengan baik dan rapi. Analisa data dilakukan secara deskriptif 

yang digambarkan melalui tabel, grafik dan narasi. 

G. Penyajian Data 

Data disajikan secara deskriptif, yang digambarkan melalui tabel, 

grafik dan narasi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Limbah industri tahu adalah limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan 

tahu. Dalam prosesnya, industri tahu menghasilkan dua jenis limbah yakni 

limbah padat dan limbah cair. Dari kedua jenis limbah tersebut, limbah cair 

merupakan bagian terbesar dan berpotensi mencemari lingkungan. Sebagian 

besar limbah cair yang dihasilkan bersumber dari cairan kental yang terpisah 

dari gumpalan tahu pada tahap proses penggumpalan dan penyaringan yang 

disebut air dadih atau whey. Sumber limbah cair lainnya berasal dari proses 

sortasi dan pembersihan, pencucian, penyaringan, pengepresan dan pencucian 

peralatan proses dan lantai. 

1. Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu  

Karakteristik buangan limbah industri tahu meliputi dua hal, yaitu 

karakteristik fisika dan kimia.  

a. Karakteristik Fisika  

Karakteristik fisika meliputi padatan total, padatan tersuspensi, 

suhu, warna, dan bau seperti pada tabel 5.1  

Tabel 5.1. Karakteristik Fisika Limbah Cair Industri Tahu 

No. Parameter Besaran Satuan 

1. Suhu 37 - 45 
o
C 

2. Kekeruhan 535 - 585 NTU 
3. Warna 2.225 - 2.250 Pt.Co, 
4. Amonia 23,3 - 23,5 Mg/l 

Sumber : (Herlambang, 2002; Sato, 2015; Sungkowo, 2015). 
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b. Karakteristik Kimia  

Karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik dan 

gas. Senyawa-senyawa organik di dalam air buangan tersebut berupa 

40 - 60% protein, 25 - 50% karbohidrat, dan 10% lemak. Sedangkan 

kandungan senyawa kimia anorganik meliputi pH, Ca, Pb, Fe, Cu, Na, 

sulfur, H2S, dan lain-lain.  

Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah adalah gas nitrogen 

(N2), oksigen (O2), hidrogen sulfida (H2S), amonia (NH3), 

karbondioksida (CO2) dan metana (CH4). Gas-gas tersebut berasal dari 

dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air buangan 

(Said, 2002).  

Terdapat empat parameter yang paling penting dalam limbah cair 

industri tahu yaitu Total Suspended Solid (TSS), Biological Oxygen 

Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Derajat Keasaman 

(pH). Berdasarkan analisa laboratorium terhadap kualitas limbah cair 

industri tahu sebelum diolah pada pemeriksaan bulan Agustus 2017 

dan dibandingkan dengan baku mutu yang diatur dalam Permenlh No. 

5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau 

Kegiatan Industri Kedelai, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.2. Hasil Uji Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu Sebelum 

Pengolahan Tahun 2017 

No. Parameter Satuan Besaran Baku Mutu 

1.  BOD Mg/l 4.856 150 

2. COD Mg/l 9.729 300 

Sumber : (Data Primer, 2017). 
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Pada Tabel 5.2. Hasil analisa karakteristik limbah cair industri tahu 

sebelum pengolahan menunjukkan bahwa semua parameter yang diuji 

telah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Sedangkan nilai pH limbah 

cair indutri tahu memiliki nilai pH yang cenderung asam yaitu 4 - 5. 

Pada keadaan asam ini akan terlepas zat-zat yang mudah menguap. Hal 

ini akan mengakibatkan limbah cair industri mengeluarkan bau busuk. 

Derajat keasaman (pH) digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nilai pH air 

yang normal adalah 6,5 - 7,5. Perubahan keasaman pada limbah cair, 

baik ke arah alkali atau basa (pH naik) maupun ke arah asam (pH 

turun) dapat mengganggu kehidupan biota perairan. Perubahan pH 

pada limbah cair menunjukkan bahwa telah terjadi aktivitas mikroba 

yang mengubah bahan organik mudah terurai menjadi asam. Nilai pH 

dan temperatur yang normal sangat mendukung pertumbuhan 

mikroorganisme.  

2. Sistem Kerja Biofilter Anaerob-Aerob 

Pengolahan limbah cair industri tahu dengan biofilter anaerob-aerob 

merupakan proses pengolahan yang sederhana dan murah serta dapat 

digunakan dengan mudah. Reaktoir yang digunakan terdiri dari beberapa 

tahapan proses yaitu bak sedimentasi untuk pengendapan awal, bak 

anaerob dan aerob. Media yang digunakan adalah tutup galon bekas yang 

kemudian dibungkus dengan kasa. Setiap bungkusan berisi 10 buah tutup 

galon bekas. Media yang telah dibungkus kemudian direndam selama tiga 
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minggu, perendaman diharapkan dapat membentuk biofilm dengan 

sempurna. 

Air limbah yang digunakan adalah air limbah yang dihasilkan dari 

beberapa industri tahu yang berada di Kelurahan Bara-Barayya Timur 

yang kemudian dikumpulkan ke dalam bak pengumpulan. Air limbah sisa 

pengolahan industri tahu kemudian dikumpulkan dalam bak sedimentasi 

awal. Di samping itu dilakukan penambahan EM4 sebesar 5% untuk 

mempercepat tercapainya kondis steady state (matang) dari biofilm. 

Pada bak pertama, berlangsung proses sedimentasi awal untuk 

mengendapakan partikel lumpur dan partikel organik yang tersuspensi. 

Selain sebagai bak penampung awal juga berfungsi sebagai bak pengurai 

senyawa organik yang berbentuk padatan (sludge digenstion) dan bak 

penampung lumpur. Dari sedimentasi awal, selanjutnya air limpasan 

dialirkan ke bak pengolahan dengan aliran bawah ke atas (up flow). Air 

limbah dialirkan ke biofilter melalui pipa PVC yang telah dipasang kran 

untuk mengatur kecepatan aliran. Penentuan kecepatan aliran ditentukan 

secara manual yaitu 20 ml/15 detik, dimana volume biofilter 56 liter dibagi 

dengan WTH 12 jam untuk memberikan waktu kontak yang cukup lama 

antara air limbah dengan mikroorganisme.  

Bak pengolahan terdiri atas dua tahapan proses yaitu, anaerob dan 

aerob.  Setiap bak diisi dengan tutup galon bekas yang telah dibungkus 

kain kasa sebanyak 15 bungkus. Setiap bungkusan, terdiri dari sepuluh 
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tutup galon bekas sebagai tempat pembiakan mikroorganisme yang akan 

mengurangi senyawa polutan dalam air limbah.  

Pengolahan pertama didesain secara anaerob atau tanpa oksigen. Bak 

tertutup rapat untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan 

oksigen mikroorganisme. Pitriani (2014), menjelaskan bahwa pada kondisi 

anaerob proses penurunan bahan organik berlansung baik dan 

disempurnakan pada proses aerob karena material organik effluent pada 

bak anaerob masih sangat tinggi dan masih dapat didegradasi secara 

biologis. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukan oleh Sunu (2001), 

mengatakan bahwa pengolahan secara anaerob efektif untuk pengolahan 

air limbah dengan beban organik yang tinggi dan ini sering digunakan 

sebagai langka awal untuk mengurangi zat organik. Dalam kondisi 

anaerob penguraian oleh mikroorganisme terhadap zat organik pada 

limbah melalui beberapa tahapan-tahapan dimana zat organik dirubah dari 

bentuk zat organik sederhana menjadi senyawa asam asetat dan 

menghasilkan gas metana.  

Selanjutnya proses pengolahan dilanjutkan secara aerob untuk 

mengolah sisa-sisa material organik yang masih ada, juga untuk mereduksi 

bau dan meningkatkan DO pada effluent akhir. Proses aerob akan 

mengolah lebih lanjut hasil pengolahan dari proses anaerob yang masih 

mengandung zat organik dan nutrisi untuk diubah menjadi energi, sel 

bakteri baru, hidrogen dan karbon dioksida. Suplay oksigen untuk proses 

aerob didapatkan dari blower udara dengan sistem aerasi merata. Proses 
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aerob sangat dipengaruhi oleh ketersedian oksigen, adapun kebutuhan 

oksigen yang diperlukan oleh bak aerob dipengaruhi oleh ukuran dan 

besarnya beban organik yang masuk. 

Setelah melalui unit pengolahan, air limpasan dialirkan ke bak 

pengendap akhir. Bak pengendap akhir berfungsi untuk menampung sisa 

lumpur dari proses-proses sebelumnya. Lumpur berasal tidak hanya dari 

partikel-partikel air limbah yang mengendap namun juga dari 

mikroogaisme yang telah mati. 

3. Hasil Pengolahan Biofilter Anaerob-Aerob 

Pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap parameter kimia 

untuk menggambarkan cemaran bahan organik dalam air limbah yaitu 

BOD dan COD. Pengambilan sampel dilakukan pada titik inlet dan outlet 

reactor dan dilakukan pada pagi hari antara pukul 09.00-10.00 WITA. 

Pengambilan sampel pretest (sebelum pengolahan) dilakukan pada titik 

inlet sebelum air limbah masuk ke dalam reaktor. Sedangkan pengambilan 

sampel untuk posttest (setelah pengolahan) dilakukan pada titik outlet 

reaktor biofilter, dilakukan 12 jam sejak reaktor mulai berfungsi. Ini sesuai 

dengan Waktu Tinggal Hidrolisis dari reaktor biofilter (WTH 12 jam). 

Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 12 kali, yaitu enam kali 

pretest dan enam kali posttest. Selanjutnya dilakukan pengulangan 

pengambilan sampel pretest dan posttest sesuai dengan sistem yang sama 

hingga masing-masing enam kali. Hasil analisa laboratorium terhadap 

parameter tersebut diuraikan sebagai berikut : 
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a. Biological Oxygen Demand (BOD)  

Hasil pemeriksaan BOD terhadap sampel limbah cair industri tahu 

dengan kapasitas aliran 20 ml/15 detik dan WTH 12 jam, diketahui 

bahwa terdapat perbedaan nilai kadar BOD sebelum dan setelah 

pengolahan. Nilai BOD setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 5.3.  

Tabel 5.3. Kadar BOD sebelum dan sesudah biofilter anaerob-aerob 

Perlakuan 
BOD  

Keterangan 
Sebelum (mg/l) Sesudah (mg/l) 

I 4.856 3.455 Baku mutu : 150 mg/l. 

Permenlh No. 5 Tahun 

2014 Tentang Baku 

Mutu Air Limbah 

Bagi Industri Kedelai 

II 2.319 2.319 

IIII 1.945 2.826 

IV 2.440 3.104 

V 444 858 

VI 828 318 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa, terdapat perbedaan kadar BOD 

sebelum dan sesudah pengolahan. Penurunan terbesar terdapat pada 

perlakuan VI, kadar BOD turun dari 828 mg/l menjadi 318 mg/l 

namun dari segi persyaratan belum memenuhi kriteria berdasarkan 

baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan baku mutu yang telah 

ditetapkan dalam Permenlh No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air 

Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kedelai, nilai BOD 

limbah cair industri tahu yang diperbolehkan adalah 150 mg/l. 

Penentuan besarnya efisiensi biofilter dalam menurunkan kadar 

BOD limbah cair industri tahu dapat dihitung berdasarkan selisih kadar 

parameter nilai influent dikurangi effluent dibagi kadar nilai parameter 

influent selanjutnya dikali 100%. Berdasarkan hasil pengujian, secara 
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deskriptif dapat ditentukan besarnya efisiensi dari pengolahan limbah 

cair industri tahu sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 5.4. Perubahan Kadar BOD Limbah Cair Industri Sebelum dan 

Sesudah Perlakuan dengan Biofilter Anaerob-Aerob dengan 

Penambahan EM4 5% Tahun 2017 

Perlakuan Tanggal Sebelum   Sesudah  Selisih  Perubahan (%) 

I 07/08/2017 4.856 3.455 1401 29% 

II 08/08/2017 2.319 2.319 0 0% 

III 09/08/2017 1.945 2.826 881 -45% 

IV 10/08/2017 2.440 3.104 664 -27% 

V 14/08/2017 444 858 414 -93% 

VI 15/08/2017 828 318 510 62% 

 

Berdasarkan tabel 5.4. Terlihat bahwa penurunan BOD pada 

perlakuan pertama yaitu sebesar 29% dan pada perlakuan berikutnya 

kadar BOD tidak mengalami perubahan. Persentase perubahan kadar 

BOD pada perlakuan I hingga perlakuan VI dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 5.1. Perubahan Kadar BOD Sejak Hari Pertama hingga Hari 

Keenam Perlakuan. 
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b. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Sebagai penilain terhadap besarnya kebutuhan oksigen dalam 

proses kimiawi dari metode pengolahan yang digunakan. Maka 

parameter COD dihitung dengan hasil dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Kadar COD Sebelum dan Sesudah Biofilter Anaerob-Aerob 

Perlakuan 
COD 

Keterangan 
Sebelum (mg/l) Sesudah (mg/l) 

I 9.729 6.930 Baku mutu : 300 

mg/l. Permenlh No. 5 

Tahun 2014 Tentang 

Baku Mutu Air 

Limbah Bg Industri 

Kedelai 

II 4.635 4.650 

IIII 3.888 5.663 

IV 4.891 6.229 

V 4.777 4.505 

VI 3.164 2.963 

 

Dari tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan 

kadar COD sebelum dan sesudah pengolahan. Perbedaan kadar COD 

pada perlakuan I masih sangat kecil, dimana biofilter baru beroperasi 

selama 12 jam. Kadar COD turun dari 9.729 mg/l menjadi 6.930 mg/l. 

Perubahan kadar COD sebelum dan sesudah pengolahan terus 

berlanjut pada pemeriksaan selanjutnya. Pada perlakuan VI, kadar 

COD turun dari 3.164 mg/l menjadi 2.963 mg/l. Berdasarkan baku 

mutu yang telah ditetapkan dalam Permenlh No. 5 Tahun 2014 

Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 

Industri Kedelai, bahwa kandungan COD yang dipersyaratkan sebesar 

300 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengolahan limbah cair 

industri tahu terhadap kandungan COD sudah mengalami penurunan 

namun belum memenuhi persyaratan. 
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Penentuan besarnya efisiensi biofilter dalam menurunkan kadar 

COD limbah cair industri tahu dapat dihitung berdasarkan selisih kadar 

parameter nilai influent dikurangi effluent dibagi kadar nilai parameter 

influent selanjutnya dikali 100%. Berdasarkan hasil pengujian, secara 

deskriptif dapat ditentukan besarnya efisiensi dari pengolahan limbah 

cair industri tahu sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.6. 

Tabel 5.6. Perubahan Kadar COD Limbah Cair Industri Sebelum dan 

Sesudah Perlakuan dengan Biofilter Anaerob-Aerob dengan 

Penambahan EM4 5% Tahun 2017 

Perlakuan Tanggal 
COD 

Selisih Perubahan (%) 
Sebelum Sesudah 

I 07/08/2017 9.730 6.931 2799 29% 

II 08/08/2017 4.636 4.650 14 0% 

III 09/08/2017 3.889 5.664 1775 -46% 

IV 10/08/2017 4.891 6.230 1339 -27% 

V 14/08/2017 4.777 4.505 272 6% 

VI 15/08/2017 3.165 2.964 201 6% 

 

Berdasarkan tabel 5.6. Terlihat bahwa penurunan COD pada 

perlakuan I yaitu sebesar 29%. Persentase perubahan kadar COD pada 

perlakuan I hingga perlakuan VI dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 5.2. Perubahan Kadar COD Sejak Hari Pertama hingga Hari 

Keenam Perlakuan. 

I II III IV V VI

COD 29% 0% -46% -27% 6% 6%

29% 

0% 

-46% 

-27% 

6% 6% 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Perubahan Kadar BOD Setelah Diberikan  

Perlakuan  



84 
 

 
 
 

B. Pembahasan  

1. BOD 

 BOD adalah jumlah kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh 

mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa organik yang ada dalam 

limbah.  Parameter BOD dan/atau COD digunakan untuk menunjukkan 

tingkat penurunan mutu air akibat tingginya polutan organik di badan air. 

Polutan organik yang cukup tinggi tersebut akan mengalami penguraian 

karena adanya aktifitas bakteri.  

Aktifitas ini akan menghabiskan sejumlah oksigen, semakin banyak zat 

organik yang terkandung dalam air limbah maka kebutuhan oksigen akan 

semakin tinggi pula sehingga oksigen terlarut dalam air limbah akan 

semakin rendah. Menurunnya kadar oksigen terlarut dalam badan air 

mengakibatkan terganggunya kualitas air dan akan menurunkan daya 

dukung lingkungan perairan di sekitar industri tahu. 

Penurunan daya dukung lingkungan tersebut akan menyebabkan 

kematian organisme air, terjadinya alga blooming sehingga menghambat 

pertumbuhan tanaman air lainnya dan menimbulkan bau yang dapat 

menjadi media yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, 

baik bakteri patogen (bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada 

inang) maupun non patogen (bakteri yang tidak menimbulkan gangguan 

yang berarti). 

Pemeriksaan BOD dilakukan untuk menentukan beban pencemar dari 

air limbah yang dihasilkan. Pengukuran BOD digunakan sebagai dasar 
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untuk mendeteksi kemampuan senyawa organik yang dapat didegradasi 

(diurai) secara biologis dalam air. Dengan mengetahui nilai BOD akan 

diketahui proporsi jumlah beban organik yang mudah terurai (biodegrable) 

dan ini akan memberikan gambaran jumlah oksigen yang akan terpakai 

untuk dekomposisi dalam perairan. Pemeriksaan awal terhadap limbah cair 

industri tahu menunjukkan bahwa kadar BOD 4.856 Mg/l, artinya telah 

melebihi baku mutu yang telah dipersyaratkan yaitu sebesar 150 Mg/l.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar BOD mengalami 

penurunan pada hari pertama perlakuan yaitu setelah reaktor beroperasi 

selama 12 jam. Proses penurunan kadar BOD ini disebabkan oleh bakteri 

EM4 yang berada dalam reaktor anaerob-aerob. Proses penurunan kadar 

BOD sudah dimulai pada bak pengendap awal, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Sugito (2011), proses penurunan BOD pada sistem biakan 

melekat (biofilm) terjadi sejak berada dalam bak equalisasi karena adanya 

pengendapan partikel-partikel zat organik tersuspensi. Adanya 

pengendapan partikel zat organik ini diketahui dengan adanya endapan 

lumpur di dasar bak equalisasi. 

Proses penurunan selanjutnya berlansung pada bak anaerob-aerob, sifat 

bakteri yang cenderung untuk mempertahankan diri memicu untuk 

terbentuknya lapisan lender yang disebut biofilm. Biofilm selain berfungsi 

sebagai habitat bakteri juga akan menangkap bahan nutrisi untuk 

pertumbuhan bakteri tersebut. 
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2.  COD 

COD adalah jumlah kebutuhan oksigen yang di butuhkan dalam proses 

oksidasi/menguraikan benda organik secara kimia. Nilai COD akan selalu 

lebih besar dari BOD karena kebanyakan senyawa lebih mudah teroksidasi 

secara kimia daripada secara biologi. COD adalah jumlah oksigen yang 

diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam 

air yang sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat 

kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak 

sulfat, sehingga segala macam bahan organik, baik yang mudah terurai 

maupun yang kompleks dan sulit terurai akan teroksidasi. 

Pengukuran COD dilakukan untuk mengetahui jumlah oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik menjadi CO2 dan H2O 

yang ada dalam limbah cair. Bahan buangan organik tersebut akan 

dioksidasi oleh kalium dikromat yang digunakan sebagai sumber oksigen 

(oxidizing agent) menjadi gas CO2 dan H2O serta sejumlah ion krom. 

Reaksi yang terjadi adalah;  

CaHbOc + Cr2O7
2
- + H

+ 
             CO2 + H2O + Cr

3+ 

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik 

yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan 

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter COD mengalami 

penurunan dan peningkatan setelah dilakukan pengolahan. Kadar COD 

mengalami penurunan sejak berada pada bak pengendap awal yaitu dengan 
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adanya pengendapan partikel-partikel zat organik yang tersuspensi. 

Dengan mengendapnya zat organik menyebabkan kebutuhan oksigen 

untuk oksidasi secara kimiawi berkurang. Selain itu penurunan COD juga 

terjadi akibat proses oksidasi biokimia selama waktu tinggal pada bak 

pengendap awal oleh bakteri. Semakin lama waktu tinggal akan semakin 

banyak zat organik yang mengendap dan teroksidasi.  

Penurunan kadar COD mulai berlansung sejak hari pertama perlakuan 

setelah reaktor beroperasi selama 12 jam dengan efisiensi penurunan 29%. 

Rendahnya penurunan disebabkan proses pengolahan oleh 

mikroorganisme berlansung, karena mikroorganisme memerlukan waktu 

untuk tumbuh. Penurunan hanya dipengaruhi oleh pengendpan material 

organik pada bak sedimentasi. Mikroorganisme belum berperan dengan 

baik, sebab untuk membentuk biofilm diperlukan waktu. Proses 

pembentukan biofilm berlansung melalui 3 tahapan yaitu pelekatan pada 

permukaan padatan, kolonisasi dan tahap pertumbuhan biofilm (Feng, 

2013).  

Berdasarkan pengamatan sebelumya, dalam kondisi normal biofilm 

yang dibentuk mikoorganisme alamih air limbah, mulai terlihat pada hari 

ke 11 namun belum begitu jelas, biofilm akan terlihat lebih jelas pada hari 

ke 17. Hal ini sejalan dengan penelitian Jasmiati (2010), yang menyatakan 

bahwa pembentukan bifolm bakteri membutuhkan waktu ± 3 minggu 

untuk mencapai kondisi steady state (matang). Sedangkan dengan 
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penambahan EM4 5% biofilm mulai terlihat pada hari kelima dan semakin 

jelas pada hari kedelapan. 

Pada perlakuan II kadar COD tidak mengalami perubahan, hal ini 

terjadi karena tidak terbentuknya biofilm secara sempurna. Pada dasarnya 

proses pembentukan biofilm dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pH, 

suhu, ketersediaan nutrient, kecepatan aliran, ketersedian oksigen, material 

pada permukaan dan sebagainya. Dari semua faktor tersebut, kondisi pH 

dan suhu sangatlah berpengaruh, perubahn kecil dari kedua faktor ini akan 

sangat mempengaruhi proses perkembangbiakan mikroorganisme sehingga 

perlu dilakukan pemantauan secara rutin.  

Derajat Keasaman (pH) lingkungan media yang optimun sangat 

mempengaruhi proses pengolahan limbah secara biologis, secara 

keseluruhan Abas (2015), menyatakan bahwa mikroorganisme 

memerlukan pH antara 6,5-9. Nilai pH yang terlalu tinggi (>9), akan 

menghambant aktivitas mikroorganisme, sedangkan dibawah 6,5 akan 

mengakibatkan pertumbuhan jamur dan terjadi persaingan dengan bakteri 

dalam metabolisme materi organik. Nilai pH yang kurang dari 6,6 

mengakibatkan aktifitas bakteri metanogenik dapat terhambat dan 

diperlukan alkalinitas yang tinggi untuk memastikan kondisi pH netral. 

Bahan alkalinitas yang umum digunakan dalam pengolahan limbah antara 

lain Natrium Bikarbonat (NaHCO3), Natrium Hidroksida (NaOH) dan 

Amoniak (NH3). 
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Pada penelitian ini pembentukan biofilm terjadi lebih lambat 

dikarenakan karena rendahnya kadar pH limbah cair industri tahu. 

Rendahnya nilai pH limbah cair indusrtri tahu didapatkan pada proses 

proses penggumpalan dan penyaringan air dadih atau whey. Pada proses 

ini, sari pati tahu kemudian dicampur dengan air cuka untuk memisahkan 

antara sari pati kedelai dengan air. 

Sementara suhu buangan industri tahu berasal dari proses pemasakan 

kedelai. Suhu limbah cair tahu pada umumnya lebih tinggi dari air 

bakunya, yaitu 40
o
C sampai 46

o
C (Said, 1999).  Penurunan parameter 

COD limbah cair industri tahu belum memenuhi baku mutu yang 

dipersyaratkan, selain karena lambatnya pembentukan biofilm, juga 

dikarenakan nilai COD yang sangat tinggi yaitu 9,729 mg/l kemudian 

turun menjadi 2.963 mg/l seteklah diolah.  

Pada penelitin ini juga ditemukan bahwa penurunan kadar COD pada 

setiap pengukuran lebih kecil dibandingkan dengan BOD. Analisa COD 

dan BOD air limbah akan menghasilkan nilai-nilai yang berbeda karena 

kedua uji mengukur dalam kapasitas yang berbeda. Nilai BOD ditentukan 

dari bahan organik yang biodegradable, sedangkan nilai COD ditentukan 

dari bahan organik yang biodegradable maupun non biodegradable 

sehingga penetapan nilai COD selalu lebih tinggi dari nilai BOD.  

Dalam penelitian ini menunjukkan adanya selisih nilai BOD dan COD 

yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa dalam air limbah yang diolah 

jumlah bahan pencemar organik yang persisten sangat besar yang dapat 



90 
 

 
 
 

menyebabkan biota perairan mati. Perbedaan diantara kedua nilai 

disebabkan oleh banyak faktor, tingginya nilai COD dapat disebabkan oleh 

adanya selulosa, lemak berantai panjang atau sel-sel mikroba serta adanya 

toksik dalam air limbah.  

Walaupun jumlah total bahan oganik dapat diketahui melalui COD 

dengan penentuan waktu yang lebih cepat, nilai BOD masih tetep 

diperlukan. Dengan membandingkan nilai BOD terhadap COD akan 

diketahui seberapa besar jumlah pencemar organik yang bersistensi 

diperairan atau disebut (persisten organik pollutants). 

3. Variasi Efisiensi Penurunan Parameter Limbah Cair Industri Tahu 

Biofilter Anaerob-Aerob Media Tutup Galon Bekas 

Dari hasil analisa laboratorium terhadap parameter BOD dan COD 

menunjukkan adanya varisai perubahan sebelum dan setelah dilakukan 

pengolahan. Secara rinci, variasi penurunan masing-masing parameter 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.7. Variasi Perubahan Parameter Limbah Cair Industri Tahu 

Setelah Perlakuan dengan Biofilter Anaerob-Aerob Media 

Tutup Galon Bekas Sistem Up Flow 

Perlakuan  Tanggal BOD (%) COD (%) Keterangan 

I 07/08/2017 29% 29% Baku mutu 

BOD : 150 

mg/l 

COD : 300 

mg/l 

 

II 08/08/2017 0% 0% 

III 09/08/2017 -45% -46% 

IV 10/08/2017 -27% -27% 

V 14/08/2017 -93% 6% 

VI 15/08/2017 62% 6% 

 

Berdasarkan tabel 5.7. Dapat dilihat bahwa pengolahan dengan metode 

biofilter anaerob-aerob dengan penambahan EM4 5% telah mampu 
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mereduksi kadar BOD dan COD tetapi belum mampu memenuhi standar 

baku mutu yang telah ditetapkan. Persentase penurunan setiap parameter 

sangat bervariasi terhadap waktu. Penurunan BOD dan COD terjadi dihari 

pertama dan kemudian mengalami peningkatan pada perlakuan III dan IV 

sebesar 46% dan 27%. Penurunan tertinggi kadar BOD terjadi pada 

perlakuan VI yaitu 62% sedangkan untuk COD, penurunan tertinggi 

terdapat pada perlakuan I yaitu 29%.  

C. Keterbatasan Peneliti  

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah parameter yang diuji dalam 

penelitian ini hanya parameter BOD dan COD dan tidak melakukan 

pengujian terhadap parameter penting lainnya seperti pH karena 

keterbatasan dana dan waktu. 

2. Tingginya kandungan zat organik dalam limbah cair industri tahu 

menyebabkan besarnya pengendapan di dasar reaktor sehingga debit aliran 

air menjadi tersumbat. Oleh karena perlu dilakukan kembali pengaturan 

debit untuk memperlancar aliran air limbah. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Pengolahan dengan biofilter anaerob-aerob media tutup galon bekas belum 

mampu menurunkan kadar BOD sampai memenuhi baku mutu yang 

dipersyaratkan yaitu 150 mg/l. Penurunan nilai BOD limbah cair industri 

tahu yang tertinggi terdapat pada perlakuan VI yaitu 510 mg/l dengan 

persentase penurunan nilai BOD sebesar 62%. 

2. Pengolahan dengan biofilter anaerob-aerob media tutup galon bekas belum 

mampu menurunkan kadar COD sampai memenuhi baku mutu yang 

dipersyaratkan yaitu 300 mg/l. Penurunan nilai COD limbah cair industri 

tahu yang tertinggi terdapat pada perlakuan I yaitu 2.799 mg/l dengan 

persentase penurunan nilai COD sebesar 29%. 

B. Saran 

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan parameter penting lainnya seperti 

TSS, pH dan suhu agar mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih valid 

2. Bagi pelaku industri tahu agar lebih memperhatikan limbahnya sebelum 

dibuang ke badan air demi mencegah menurunnya kualitas badan air 

penerima. 
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