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ABSTRAK 

 

 

Faisal F., Reza. 2014. Prototype Unit Pengolahan Limbah (Activated Sludge 

Biosand Filter Reactor) Untuk Menurunkan Kadar Chemical Oxygen Demand 

(COD), Biological Oxygen Demand (BOD) Dan Total Suspended Solid (TSS)   

Pada Limbah Cair Tahu. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dra. Sri 

Mantini Rahayu S., M.Si dan Pembimbing Pendamping Dra. Latifah, M.Si. 

 

Kata Kunci: Prototype, Lumpur aktif, Biosand Filter, Limbah cair tahu 

 

Limbah cair tahu merupakan limbah organik yang dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan. Parameter limbah awal yang diperoleh dari penelitian ini 

menunjukkan angka COD 1990,9 mg/L, BOD 1267 mg/L dan TSS 995 mg/L,dari 

hasil tersebut air limbah industri tahu mempunyai kecenderungan mencemari 

lingkungan yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

unit gabungan activated sludge dan biosand filter reactor dapat menurunkan 

kadar COD, BOD dan TSS pada limbah cair tahu. Sampel yang digunakan adalah 

cuplikan limbah cair industri tahu di Trangkil Gunung Pati, Semarang. Sampel 

limbah yang digunakan adalah hasil akhir proses pembuatan tahu, temperatur 

limbah saat sampling  pada suhu 28 
o
C. Sampel limbah cair diambil sore hari jam 

15.00 WIB. Limbah ditempatkan pada bak equalisasi selama 1 hari, dialirkan 

dalam reaktor lumpur aktif selama 3 hari. Limbah cair kemudian masuk ke 

Biosand Filter Reactor. Hasil pengolahan limbah ditampung di bak penampung. 

Hasil menunjukkan bahwa penggunaan prototype pengolahan limbah secara 

activated sludge-biosand filter dapat menurunkan COD sebesar 85 % (292, 8 

mg/L), BOD 89% (136, 7  mg/L) dan TSS 97 % (27 mg/L) dari pengukuran 

limbah awal. Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh ukuran butiran pasir terhadap efektivitas unit Biosand Filter reactor.  
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ABSTRACT 

 

Faisal F., Reza. 2014. Prototype Unit of Waste Treatment (Activated Sludge 

Reactor-biosand filter) To Lower Chemical Oxygen Demand (COD), Biological 

Oxygen Demand (BOD) and Total Suspended Solid (TSS) At Liquid Waste Tofu. 

Thesis, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

State University of Semarang. Main lecture is Dra. Sri Mantini Rahayu S., M.Si  

and lecture companion is Dra. Latifah, M.Si. 

 

Keywords: Prototype, activated sludge, Biosand filters, Waste water of tofu 

 

Waste water of tofu is organic waste that know can cause environmental 

contaminant. Initial waste parameters obtained from this study indicated 

parameters are COD 1990.9 mg /L, BOD 1267 mg/L and TSS 995 mg/L, from the 

results of industrial wastewater know have a tendency to contaminant the 

environment are quite high. This study aims to determine whether the combined 

unit activated sludge reactor and biosand filters can reduce parameters of COD, 

BOD and TSS in waste water of tofu. The sample used is industrial waste water 

footage out in Trangkil Gunungpati, Semarang. Waste samples used were the end 

result of making the process of tofu, the waste temperature conditioned at 28 
o
C. 

Waste samples taken late afternoon at 03:00 pm. Waste processing begins in the 

tub for 1 day equalization, activated sludge treatment for 3 days then go to 

biosand filter reactor waste discharge. The results collected in sewage treatment 

tank. The results showed that the use of the prototype activated sludge wastewater 

treatment-biosand filters can reduce the COD by 85% (292,8 mg/L), BOD 89%  

(136,7 mg/L) and TSS 97% (27 mg/L) of the measurement of the initial waste.  

Based on these results, it is necessary to do research on the influence of grain size 

on the effectiveness of the Biosand filter unit. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Air adalah sumber daya alam yang diperlukan untuk semua makhluk hidup di 

dunia, oleh karena itu sumber daya air harus dijaga agar tetap dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk 

berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan 

kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang (Djarwanti dkk, 2002).   

Air sangat penting bagi kehidupan dan merupakan komponen dari lingkungan 

hidup, maka pencemaran air merupakan bagian dari pencemaran lingkungan 

hidup. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997, 

pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, 

sehingga kualitasnya menurun. Pencemaran air dapat menyebabkan kerugian 

ekonomi dan sosial, karena adanya gangguan oleh zat-zat beracun atau muatan 

bahan organik yang berlebih. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut maka 

perlu dipikirkan satu pengolahan atau teknologi yang sesuai agar dapat 

menurunkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan industri tahu tersebut. 

Selain itu air limbah yang dihasilkan kualitasnya diharapkan dapat meningkat 

dengan memenuhi kriteria Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biochemical 

Oxygen Demand (BOD) berdasarkan kelas I, II atau III yang sesuai dengan 



                                                                                                                                                          

 

 

2 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air (Nuriswanto, 2007). 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan, secara 

tidak langsung air limbah meningkat. Peningkatan jumlah dan volume air limbah 

baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan 

terutama terhadap tanah dan air yang langsung menerima limbah tersebut. Salah 

satu penyebab dari pencemaran air adalah limbah hasil industri yang dialirkan 

begitu saja ke perairan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu (Djarwanti dkk, 

2002). 

Salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri pangan. Proses 

produksi industri pangan menghasilkan sisa produk atau limbah. Limbah industri 

pangan termasuk industri tahu dapat menimbulkan masalah dalam penangananya 

karena limbah cair industri tahu merupakan limbah organik yang dapat 

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Industri tahu merupakan salah 

satu jenis industri yang perlu segera ditangani karena di dalam proses produksinya 

mengeluarkan limbah cair sisa produksi yang dapat mencemari perairan di 

sekitarnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Djarwanti dkk, 2002). 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-03/ 

MENLH/ 1/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri. Upaya 

yang dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat pencemaran dan kerusakan air 

adalah dengan pemantauan lingkungan menggunakan beberapa parameter 

diantaranya (Biochemical Oxygen Demand / BOD), (Chemical Oxygen Demand / 

COD) dan Padatan terlarut (Total Suspended Solid / TSS). 
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 Berbagai penelitian menjelaskan bahwa air limbah industri tahu mempunyai 

kecenderungan untuk mencemari lingkungan yang cukup tinggi. Sudaryati (2008) 

mengatakan limbah tahu memiliki angka Chemical Oxygen Demand (COD) 

antara 1940-4800 mg/liter. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor: KEP-03/ MENLH/ 1/1998, kadar COD maksimum adalah 275 

mg/liter. Kandungan bahan organik dalam limbah industri tahu yang tinggi dapat 

bertindak sebagai sumber bahan makanan untuk pertumbuhan mikroba. 

Meningkatnya jumlah mikroorganisme dapat menyebabkan berkurangnya nilai 

oksigen terlarut sedangkan nilai COD meningkat. Meningkatnya COD maka akan 

mempengaruhi kehidupan ikan dan biota air lainnya karena sebagian besar 

oksigen dipakai untuk respirasi mikroorganisme tersebut (Salmin, 2005). 

Salah satu sistem pengolahan limbah secara biologis yang mengurangi 

cemaran limbah cair industri dengan sistem lumpur aktif (activated sludge). 

Istilah lumpur aktif digunakan untuk suspensi biologis atau massa mikroba yang 

aktif mendegradasi bahan/organik yang terlarut. Selanjutnya sistem biosand filter 

digunakan setelah treatment lumpur aktif. Biosand filter merupakan suatu proses 

penyaringan atau penjernihan air dimana air yang akan diolah dilewatkan pada 

suatu media dengan kecepatan rendah yang dipengaruhi oleh diameter butiran 

pasir dan pada media tersebut telah dilakukan penanaman bakteri (seeding) 

sehingga terjadi proses biologis didalamnya. Penelitian ini akan mencoba unit 

”Activated sludge (lumpur aktif) dengan Biosand filter” yang diharapkan dapat 

diaplikasikan untuk mengolah air limbah industri tahu lebih efisien dibanding unit 

tunggal activated sludge dan biosand filter. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

“Apakah prototype unit gabungan antara Activated Sludge dan Biosand Filter 

Reactor dapat menurunkan kadar COD, BOD dan TSS pada limbah cair tahu?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah unit gabungan Activated Sludge dan Biosand Filter Reactor dapat 

menurunkan kadar COD, BOD dan TSS pada limbah cair tahu. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis diharapkan temuan ini akan menambah khasanah 

pengetahuan tentang cara penurunan kadar COD, BOD dan TSS dari limbah cair. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Memberikan alternatif tentang cara menurunkan kadar COD, BOD dan 

TSS kepada masyarakat menggunakan unit activated sludge-biosand filter 

reactor. 

2. Memberikan informasi tentang penurunan dan mekanisme penurunan 

kadar COD, BOD dan TSS pada sampel limbah cair industri tahu 

menggunakan unit activated sludge-biosand filter reactor. 

3. Memberikan informasi tentang persentase efektivitas penurunan COD, 

BOD dan TSS pada perlakuan menggunakan activated sludge-biosand 

filter dibanding limbah yang tidak ada perlakuan atau belum diolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Air Limbah 

Tjokrokusumo (1998) menjelaskan bahwa air limbah diartikan sebagai suatu 

kejadian masuknya atau dimasukannya benda padat, cair dan gas kedalam air 

dengan sifat yang dapat berupa endapan atau padatan, padatan tersuspensi, 

terlarut/koloid, emulsi yang menyebabkan air harus dipisahkan atau dibuang. Air 

limbah tidak diharapkan dari segi estetika maupun sifatnya yang merugikan, 

terutama karena kandungan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Air 

limbah yang tidak mengalami pengolahan terlebih dahulu akan terakumulasi dan 

terjadi dekomposisi bahan organik yang menghasilkan bau yang tidak sedap dan 

banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit pada manusia. 

2.2. Sumber Air Limbah 

Kristanto (2002) dan Santoso (2006) menjelaskan sumber air limbah 

dikelompokan menjadi: Air limbah domestik/ rumah tangga, air limbah industri, 

limbah lalu lintas dan rumah sakit, limbah pertambangan. Limbah, sampah, dan 

kotoran yang berasal dari rumah tangga, perusahaan, dan kendaraan merupakan 

masalah serius yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kesehatan lingkungan. 

Pembuangan sampah rumah tangga dibiasakan pada tempat sampah, karena itu 

tempat sampah seharusnya selalu tersedia di lingkungan rumah tempat tinggal 

sesuai dengan jenisnya, sampah basah (garbage), sampah kering (rubbish), dan 

sisa-sisa industri (industrial waste). Selain itu, kebiasaan meludah, buang air kecil 
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dan besar (human excreta), air limbah (sewage) juga harus dikelola dengan baik 

agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Sampah yang tidak dikelola 

dengan baik dapat menjadi sarang hewan penyebar penyakit dan bau yang tidak 

sedap. (Yuli, 2010) 

2.3. Limbah Cair Industri Tahu  

Limbah industri tahu terdiri dari dua jenis, yaitu limbah cair dan padat. 

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 tahapan 

proses penggumpalan dan penyaringan. Sumber limbah cair lainnya berasal dari 

proses sortasi dan pembersihan, pengupasan kulit, pencucian, penyaringan, 

pencucian peralatan proses dan lantai. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh 

industri pembuatan tahu sebanding dengan penggunaan air untuk pemrosesnya. 

Jumlah kebutuhan air proses dan jumlah limbah cair yang dihasilkan dilaporkan 

berturut-turut sebesar 45 dan 43,5 liter untuk tiap kilogram bahan baku kacang 

kedelai. Pada beberapa industri tahu, sebagian kecil dari limbah cair tersebut 

dimanfaatkan kembali sebagai bahan penggumpal (Enrico, 2008).  

Air yang digunakan dalam proses produksinya ±25 L per 1 Kg bahan baku 

kedelai. Mengingat kedelai sebagai bahan baku tahu yang mengandung protein 

(34,9%), karbohidrat (34,8%), lemak (18,1%) dan bahan-bahan nutrisi lainnya. 

Akibatnya, limbah cair yang dihasilkan dapat mengandung bahan organik yang 

tinggi. Bahan organik dalam limbah cair merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, limbah cair industri tahu merupakan salah 
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satu sumber pencemar, sehingga dibutuhkan pengolahan limbah yang memadai. 

Nuriswanto (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa air limbah industri 

tahu memiliki angka Chemical Oxygen Demand (COD) antara 1940-4800 mg/L, 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) antara 1070-2600 mg/L, padatan tidak 

larutan antara 2100-3800 mg/L dan pH antara 4,5-5,7. Air tersebut dihasilkan dari 

±875 Liter per 35 kg bahan baku kedelai. 

Limbah cair industri tahu mengandung bahan-bahan organik kompleks 

yang tinggi terutama protein dan asam-asam amino (EMDI-BAPEDAL, 1994) 

dalam bentuk padatan tersuspensi maupun terlarut (BPPT, 1997). Adanya 

senyawa-senyawa organik tersebut menyebabkan limbah cair tahu mengandung 

BOD, COD, TSS yang tinggi (BPPT, 1997) yang apabila dibuang keperairan 

tanpa pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran. 

2.4. Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu 

Secara umum karakteristik air buangan dapat digolongkan atas sifat fisika, 

kimia, dan biologi. Air buangan industri biasanya hanya terdiri dari karakteristik 

kimia dan fisika. Parameter yang digunakan untuk menunjukan karakter air 

buangan industri adalah : 

1) Parameter fisika, seperti kekeruhan, suhu, zat padat, bau dan lain-lain. 

Parameter kimia dibedakan menjadi : 

a) Kimia Organik: kandungan organik (BOD, COD, TOC), oksigen terlarut 

(DO), minyak/lemak, Nitrogen-Total (N-Total), dan lain-lain. 

b) Kimia Anorganik: pH, Ca, Pb, Fe, Cu, Na, Sulfur, H2S, dan lain-lain. 
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Beberapa Karakteristik limbah cair industri tahu yang penting antara lain: 

1) Dissolved Oxygen (DO) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal 

dari fotosintesa dan absorbsi atmosfer/udara. Semakin banyak jumlah DO 

maka kualitas air semakin baik. Satuan DO biasanya dinyatakan dalam 

persentase saturasi. 

2) Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi merupakan 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh oksidator (misal kalium dikhromat) 

untuk mengoksidasi seluruh material baik organik maupun anorganik yang 

terdapat dalam limbah. Jika kandungan senyawa organik dan anorganik cukup 

besar, maka oksigen terlarut didalam air dapat mencapai nol sehingga 

tumbuhan air, ikan-ikan dan hewan air lainnya yang membutuhkan oksigen 

tidak mungkin hidup. 

3) Derajat Keasaman (pH) air limbah industri tahu sifatnya cenderung asam 

(BPPT, 1997), pada keadaan asam ini akan terlepas zat-zat yang mudah 

menguap. Hal ini mengakibatkan limbah cair industri tahu mengeluarkan bau 

busuk. 

4) Biochemical Oxygen Demand (BOD), merupakan parameter untuk menilai 

jumlah zat organik yang terlarut serta menunjukan jumlah oksigen yang 

diperlukan oleh aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan atau 

mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Limbah cair industri 

tahu mengandung bahan-bahan organik terlarut yang tinggi. 
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5) Padatan tersuspensi, yaitu bahan-bahan yang melayang dan tidak larut dalam 

air. Padatan tersuspensi sangat berhubungan erat dengan tingkat kekeruhan air, 

semakin tinggi kandungan bahan tersuspensi, maka air semakin keruh. 

6) Padatan terlarut dalam limbah cair terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan 

organik yang larut dalam air. Pandia (1995) menambahkan termasuk 

didalamnya mineral dan garam-garamnya seperti protein, lemak, karbohidrat 

dan senyawa turunanya. 

7) Kekeruhan (turbidity) adalah sifat optis dari suatu larutan, yaitu hamburan dan 

adsorbs cahaya yang melaluinya. Kekeruhan tidak mempunyai hubungan 

langsung terhadap berat berbagai bahan yang terdapat pada suspensi karena 

bentuk dan indeks refraksi dari berbagai partikel mempunyai efek terhadap 

penyebaran sinar dan suspensi (Hanum, 2002). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2004 tentang baku mutu air limbah industri tahu dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Baku Mutu Air Limbah Industri Tahu 

No Parameter 

Industri Tahu 

Kadar 

Maksimum 

(Mg/L) 

Beban 

Pencemaran Maksimum 

(Kg/Ton) 

1. Temperatur 38 ° C - 

2. BOD5 150 3 

3. COD 275 5,5 

4. TSS 100 2 

5. pH 6.0-9,0 

6. Debit Maksimum 20 dm
3
/ ton kedelai 

Sumber : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004. 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

10 

2.5. Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu 

Berbagai upaya untuk mengolah limbah cair industri tahu telah dicoba dan 

dikembangkan. Secara umum, metode pengolahan yang dikembangkan tersebut 

dapat digolongkan atas 3 jenis metode pengolahan, yaitu secara fisika, kimia 

maupun biologis (Enrico, 2008). 

Cara fisika, merupakan metode pemisahan sebagian dari beban pencemaran 

khususnya padatan tersuspensi atau koloid dari limbah cair dengan memanfaatkan 

gaya-gaya fisika. Proses pengolahan limbah cair industri tahu secara fisika, dapat 

menggunakan cara filtrasi dan pengendapan. Filtrasi menggunakan media 

penyaring terutama untuk menjernihkan dan memisahkan partikel-partikel kasar 

dan padatan tersuspensi dari limbah cair. Flok-flok padatan dalam sedimentasi di 

pisahkan dari aliran dengan memanfaatkan gaya gravitasi (Enrico, 2008). 

Cara kimia, merupakan metode penghilangan atau konversi senyawa-

senyawa polutan dalam limbah cair dengan penambahan bahan-bahan kimia atau 

reaksi kimia lainnya. Beberapa proses yang dapat diterapkan dalam pengolahan 

limbah cair industri tahu diantaranya termasuk koagulasi-flokulasi dan netralisasi. 

Proses netralisasi biasanya diterapkan dengan cara penambahan asam atau basa 

guna menetralisir ion-ion terlarut dalam limbah cair sehingga memudahkan proses 

pengolahan selanjutnya. Proses koagulasi-flokulasi partikel-partikel koloid 

hidrofobik cenderung menyerap ion-ion bermuatan negatif dalam limbah cair 

melalui sifat adsorbsi koloid, sehingga partikel bermuatan negatif. Koloid 

bermuatan negatif ini melalui menarik ion-ion bermuatan berlawanan dan 

membentuk lapisan kokoh (lapisan stern) mengelilingi partikel inti. Selanjutnya 
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lapisan kokoh stern yang bermuatan positif menarik ion-ion negatif lainnya dari 

dalam larutan membentuk lapisan kedua (lapisan difus). Kedua lapisan tersebut 

bersama-sama menyelimuti partike-partikel koloid dan membuatnya menjadi 

stabil. Partikel-partikel koloid dalam keadaan stabil menurut Davis dan Cornwell 

(1991) cenderung tidak mau bergabung satu sama lainnya membentuk flok-flok 

berukuran lebih besar, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan proses 

sedimentasi ataupun filtrasi. 

Koagulasi pada dasarnya merupakan proses destabilisasi partikel koloid 

bermuatan dengan cara penambahan ion-ion berlawanan (koagulan) kedalam 

koloid, dengan demikian partikel koloid menjadi netral dan dapat beraglomerasi 

satu sama lain membentuk mikroflok. Selanjutnya mikroflok-mikroflok yang 

telah terbentuk dengan dibantu pengadukan lambat mengalami penggabungan 

menghasilkan makroflok (flokulasi), sehingga dapat dipisahkan dari dalam larutan 

dengan cara pengendapan atau filtrasi. Koagulan yang biasa digunakan antara lain 

polielektrolit, aluminium, kapur, dan garam-garam besi. Masalah dalam 

pengolahan limbah secara kimiawi adalah banyaknya endapan lumpur yang 

dihasilkan sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut (Hanum, 2002). 

Metode gabungan fisika-kimia mencakup flokulasi yang dikombinasikan 

dengan sedimentasi yang telah dicoba digunakan dalam skala laboratorium antara 

lain oleh Satyanaran et al (2004). Beberapa penerapan metode fisika, kimia atau 

gabungan keduanya dalam skala riil hasilnya kurang memuaskan khususnya di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan, beberapa faktor antara lain: metode pengolahan 

fisika-kimia terlalu kompleks, kebutuhan bahan kimia cukup tinggi, serta lumpur 
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berupa endapan sebagai hasil dari sedimentasi menjadi masalah penanganan lebih 

lanjut. 

Cara biologi dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan 

memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan air. Pada dasarnya cara biologi 

adalah pemutusan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Proses ini 

sangat peka terhadap faktor suhu, pH, oksigen terlarut (DO) dan zat-zat inhibitor 

terutama zat-zat beracun. Mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan 

limbah adalah bakteri, algae atau protozoa (Ritmann dan McCarty, 2001).  

2.6. Activated Sludge (Lumpur Aktif) 

Sistem lumpur aktif adalah salah satu proses pengolahan air limbah secara 

biologi, dimana air limbah dan lumpur aktif dicampur dalam suatu reaktor atau  

tangki aerasi. Padatan biologis aktif akan mengoksidasi kandungan zat di dalam 

air limbah secara biologis, yang di akhir proses akan dipisahkan dengan sistem 

pengendapan. Proses lumpur aktif mulai dikembangkan di Inggris pada tahun 

1914 oleh Ardern dan Lockett dan dinamakan lumpur aktif karena prosesnya 

melibatkan massa mikroorganisme yang aktif, dan mampu menstabilkan limbah 

secara aerobik (Badjoeri et al, 2002). 

Prinsip dasar sistem lumpur aktif yaitu terdiri atas dua unit proses utama, 

yaitu bioreaktor (tangki aerasi) dan tangki sedimentasi. Dalam sistem lumpur 

aktif, limbah cair dan biomassa dicampur secara sempurna dalam suatu reaktor 

dan diaerasi. Pada umumnya, aerasi ini juga berfungsi sebagai sarana pengadukan 

suspensi tersebut. Suspensi biomassa dalam limbah cair kemudian dialirkan ke 

tangki sedimentasi (tangki dimana biomassa dipisahkan dari air yang telah 
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diolah). Sebagian biomassa yang terendapkan dikembalikan ke bioreaktor, dan air 

yang telah terolah dibuang ke lingkungan (Badjoeri et al, 2002). Agar konsentrasi 

biomassa di dalam reaktor konstan (MLSS=3-5 gfL), sebagian biomassa 

dikeluarkan dari sistem tersebut sebagai excess sludge. 

Proses perombakan bahan organik berlangsung secara optimum syarat 

berikut harus terpenuhi bahwa: 

1. Polutan dalam limbah cair harus kontak dengan mikroorganisme, 

2. Suplai oksigen cukup, 

3. Kecukupan nutrien, 

4. Kecukupan waktu tinggal (waktu kontak), 

5. Kecukupan biomasa (jumlah dan jenis). 

Pada umunya mekanisme pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif 

yaitu aliran umpan air limbah atau subtrat, bercampur dengan aliran lumpur aktif 

yang dikembalikan sebelum masuk rektor. Campuran lumpur aktif dan air limbah 

membentuk suatu campuran yang disebut cairan tercampur (mixed liquor). 

Memasuki aerator, lumpur aktif dengan cepat memanfaatkan zat organik dalam 

limbah untuk didegradasi. Kondisi lingkungan aerobik diperoleh dengan 

memberikan oksigen ke tangki aerasi. Pemberian oksigen dapat dilakukan dengan 

penyebaran udara tekan, aerasi permukaan secara mekanik, atau injeksi oksigen 

murni. Aerasi dengan difusi udara tekan atau aerasi mekanik mempunyai dua 

fungsi, yaitu pemberi udara dan pencampur agar terjadi kontak yang sempurna 

antara lumpur aktif dan senyawa organik di dalam limbah (Badjoeri et al, 2002). 
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 Pada tangki pengendapan (clarifier), padatan lumpur aktif mengendap dan 

terpisah dengan cairan sebagai effluent. Sebagian lumpur aktif dari dasar tangki 

pengendap dipompakan kembali ke reaktor dan dicampur dengan umpan (subtrat) 

yang masuk, sebagian lagi dibuang. Dalam reaktor mikroorganisme mendegradasi 

bahan-bahan organik dengan persamaan stoikiometri pada reaksi di bawah ini: 

Proses Oksidasi dan Sintesis : 

 

CHONS  +  O2  +  Nutrien        CO2 + NH3 + C5H7NO2 + Produksi lainnya 

 Pada pemisahan senyawa karbon (bahan organik), polutan berupa bahan 

organik dioksidasi secara enzimatik oleh oksigen yang berada dalam limbah cair. 

Jadi, senyawa karbon dikonversi menjadi karbon dioksida. Eliminasi nutrien 

(nitrogen dan fosfor) dilakukan terutama untuk mencegah terjadinya eutrofikasi 

pada perairan (Badjoeri et al, 2002). 

 Parameter yang umum digunakan dalam lumpur aktif (Herlambang, 2005) 

adalah: 

1. Mixed-Liqour Suspended Solids (MLSS). Isi tangki aerasi dalam sistem 

lumpur aktif disebut sebagai mixed liqour yang diterjemahkan sebagai 

lumpur campuran. MLSS adalah jumlah total dari padatan tersuspensi 

yang berupa material organik dan mineral, termasuk didalamnya adalah 

mikroorganisme. MLSS ditentukan dengan cara menyaring lumpur 

campuran dengan kertas saring (filter), kemudian filter dikeringkan pada 

temperatur 105 
0
C, dan berat padatan dalam contoh ditimbang. 

Bakteri/Mikrobiologi 
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2. Food to Microorganism Ratio (F/M Ratio). Parameter ini merupakan 

indikasi beban organik yang masuk kedalam sistem lumpur aktif dan 

diwakili nilainya dalam kilogram BOD per kilogram MLSS per hari rasio 

F/M dikontrol oleh laju sirkulasi lumpur aktif. Lebih tinggi laju sirkulasi 

lumpur aktif lebih tinggi pula rasio F/M-nya. Untuk tangki aerasi 

konvensional rasio F/M adalah 0,2-0,5 lb BOD5/hari/lb MLSS, tetapi 

dapat lebih tinggi hingga 1,5 jika digunakan oksigen murni (Hammer, 

1986). Rasio F/M yang rendah mencerminkan bahwa mikroorganisme 

dalam tangki aerasi dalam kondisi lapar, semakin rendah rasio F/M 

pengolah limbah semakin efisien. 

3.  Hidraulic Retention Time (HRT). Waktu tinggal hidraulik (HRT) adalah 

waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh larutan influent masuk dalam tangki 

aerasi untuk proses lumpur aktif; nilainya berbanding terbalik dengan laju 

pengenceran (D) (Herlambang, 1999). 

4. Umur lumpur (Sludge age). Umur lumpur adalah waktu tinggal rata-rata 

mikroorganisme dalam sistem. Jika HRT memerlukan waktu dalam jam, 

maka waktu tinggal sel mikroba dalam tangki aerasi dapat dalam hari 

lamanya. Parameter ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan 

mikroba. Umur lumpur dapat bervariasi antara 5-15 hari dalam 

konvensional lumpur aktif. Pada musim dingin lebih lama dibandingkan 

musim panas (U.S. EPA, 1987). Parameter penting yang mengendalikan 

operasi lumpur aktif adalah laju pemuatan organik, suplay oksigen, dan 

pengendalian dan operasi tangki pengendapan akhir. Tangki ini 
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mempunyai dua fungsi penjernih dan penggemukan mikroba. Untuk 

operasi rutin, orang harus mengukur laju pengendapan lumpur dengan 

menentukan indeks volume lumpur (SVI) (Herlambang, 2005). 

Proses lumpur aktif termasuk proses pengolahan biologi aerobik yang 

termasuk dalam sistem pertumbuhan tersuspensi. Dalam sistem lumpur aktif 

terjadi proses penyisihan zat organik dan nutrisi menggunakan mikroorganisme. 

Berbagai modifikasi sistem lumpur aktif telah dikembangkan. Pada prinsipnya 

proses lumpur aktif adalah mengkotakkan air limbah dengan massa biologi 

(biomassa) dalam tangki aerasi, kemudian mengendapkan biomassa dalam tangki 

pengendap. Biomassa dalam sistem lumpur aktif memiliki kemampuan 

mengadsorpsi zat organik dalam bentuk koloid dan suspensi dalam air limbah. 

Ketika flok lumpur aktif kontak dengan materi organik (air limbah) akan terjadi 

proses biosorpsi materi organik tersebut. Materi organik yang diadsorpsi tidak 

terjadi melalui proses sintesa atau oksidasi biologi, tetapi tersimpan sebagai 

cadangan makanan. Flok biomassa akan menggunakan cadangan materi organik 

tersebut untuk tetap hidup ketika tidak terdapat makanan/substrat di sekelilingnya. 

Cadangan materi organik tersebut digunakan ketika flok biologis mengalami 

tahap penstabilan, flok biologis akan diaktifkan kembali kemampuan adsorpsinya 

terhadap materi organik. Proses inilah yang disebut dengan stabilisasi lumpur 

(Herlambang, 2005). 

Bakteri merupakan unsur utama dalam flok lumpur aktif. Lebih dari 300 

jenis bakteri yang dapat ditemukan dalam lumpur aktif. Bakteri tersebut 

bertanggung jawab terhadap oksidasi material organik dan tranformasi nutrien, 
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dan bakteri menghasilkan polisakarida dan material polimer yang membantu 

flokulasi biomassa mikrobiologi. Genus yang umum dijumpai adalah Zooglea, 

Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaligenes, Bacillus, Achromobacter,  

Corynebacterium, Comomonas, Brevibacterium, dan Acinetobacter, disamping  

itu ada pula mikroorganisme berfilamen, yaitu Sphaerotilus  dan  Beggiatoa. 

(Herlambang dan Heru, 1999). 

Proses lumpur aktif terjadi karena penguraian senyawa organik oleh 

mikroorganisme yang terdiri atas bakteri, fungi, protozoa dan mikroorganisme 

lain menghasilan gas CO2 da H2O. Aktivitas mikroorganisme tersebut sangat 

dipengaruhi oleh tersedianya nutrien dan kondisi lingkungan terutama pH dan 

oksigen terlarut dalam air limbah. Secara umum proses mikrobiologi yang terjadi 

dalam dalam sistem umpur aktif berlangsung didalam reaktor aerasi. Proses 

biodegradasi oleh mikroorganisme aerobik akan berlangsung optimal, jika DO 

dan nutrisi tersedia pada konsentrai yang sesuai (Syamsudin, 2006). 

Penggunaan lumpur aktif sebagai media pertumbuhan mikroorganisme, 

menilai salah satu faktor yang mempengaruhi lintasan senyawa-senyawa kimia 

tersebut adalah mikroba. Penggunaaan mikroba dalam pengoahan limbah 

memberikan efisiensi penyisian BOD 80-85 % Mikroba dapat menunda dan atau 

menghilangkan ancaman pencemaran jenis kimia. Penambahan lumpur mampu 

mengubah populasi mikroba (Nugroho 2001).  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ir. Arie Herlambang dan Heru 

tahun 1999 yang menerapkan sistem lumpur aktif pada pengolahan limbah tekstil 

didapatkan hasil effiesiensi yang sangat baik pada parameter TSS, BOD dan COD  
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yaitu 91,66%, 97% dan 62,03 % namun penelitian ini belum meneliti secara 

mendalam mengenai parameter MLSS dan SVI. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin dkk (2006) mengenai efektivitas 

aplikasi enzim dalam sistem lumpur aktif pada pengolahan air limbah pulp dan 

kertas didapat hasil bahwa COD tereduksi sebesar 35,55 % pada penambahan 

dosis xilanase 50 ppm dan 50,96 % dengan penambahan 100 ppm keduanya 

dilakukan pada MLSS 2000 mg/L. Pada penelitian Syamsudin tahun 2006 juga 

dilakukan pengukuran COD dengan pengolahan limbah menggunakan lumpur 

aktif saja dan didapat effisiensi sebesar 31,12 % berarti dalam penelitian ini 

terjadi peningkatan 4,43 % dengan penambahan xilanase. Dengan adanya hasil 

dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini akan dilakukan penggunaan 

sistem lumpur aktif dan biosand filter sebagai alternatif lain pengolahan limbah 

cair industri tahu.  

 Sedimen sungai maupun danau merupakan hunian mikroba dengan 

populasi mencapai lebih dari 10
10

 sel/g. Sedimen tersebut berada di sungai yang 

diduga kaya akan bahan organik. Lumpur mengandung banyak makanan daripada 

liat atau pasir (Sudaryati, 2008). 

 Aktivitas mikroorganisme dalam lumpur akan sangat ditentukan oleh 

ketersediaan substrat energi dan unsur hara anorganik (Goenadi 1994). Aplikasi 

yang dilakukan dapat secara aerasi atau tanpa aerasi dalam satu tank/bak, 

sehingga mengisolasi mikroba dari lumpur aktif kemudian diinkubasi lagi dalam 

air limbah yang mengandung lumpur tersebut, akhirnya hasil limbah akan 

mengalami biodegradasi. 
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Ketersediaan substrat merupakan hal yang penting untuk menumbuhkan 

bakteri yang ada di lumpur aktif, oleh karena itu perlu dilakukan proses seeding. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudaryati, salah satu substrat 

yang cocok pada limbah cair industri tahu adalah komposisi sebagai berikut; 5 

gram sedimen lumpur dan media cair (nutrien hara, pupuk urea 5 gram, Pupuk 

KCl 2,5 gram, pupuk TSP 2,5 gram dan larutan glukosa 10 gram) ditambahkan 

aquadest  sehingga volume menjadi 500 ml (Sudaryati, 2008). 

 Sudaryati (2008) dalam penelitiannya menjelaskan, dengan memanfaatkan 

sedimen perairan tercemar, sedimen yang paling baik untuk dijadikan lumpur 

aktif berasal dari lumpur selokan industri tahu karena memiliki pertumbuhan 

biomassa mikroba yang tinggi dan mampu menurunkan nilai COD limbah cair 

tahu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini  digunakan sedimen yang berasal dari 

selokan atau saluran limbah industri tahu agar didapat penurunan COD, BOD dan 

TSS. 

2.7. Proses Aerasi 

Salah satu kegunaan dari aerasi pada pengolahan air limbah adalah 

memberikan suplai oksigen pada proses pengolahan biologi secara aerobik. 

Pengaruh lamanya waktu pada proses oksidasi akan mempengaruhi kemampuan 

mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik yang terdapat dalam air 

buangan. Semakin lamanya waktu yang diberikan pada proses oksidasi maka akan 

memberi kesempatan bagi mikroorganisme untuk tumbuh dan melakukan 

degradasi bahan organik (Droste, 1997). Tahapan dari aerasi (Pencampuran 

dengan O2) memberikan tingkat pengikatan Oksigen yang paling cepat dengan 
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meningkatkan derajat aerasi pada aliran oksigen ditangki (Tapered Aeration) yang 

dialirkan dalam interval selama aerasi disebut step aeration atau aerasi bertahap. 

Pada proses aerasi ini terjadi penambahan oksigen, dimana hal ini 

merupakan salah satu usaha dari pengambilan zat pencemar yang terkandung 

dalam air limbah, sehingga konsentrasi zat pencemar akan berkurang atau bahkan 

dapat dihilangkan sama sekali. Zat yang diambil dapat berupa gas, cairan, ion, 

koloid atau bahan tercampur. Tingginya effisiensi yang dihasilkan oleh kedua unit 

juga dapat dipengaruhi oleh suplai oksigen yang diberikan sebagai sumber 

oksigen bagi mikro organisme. Pada penelitian ini aerasi dilakukan bertujuan 

untuk menjaga kontak dan debit unit juga dibantu dengan bubble aerator. 

Pada perinsipnya, dengan adanya proses aerasi ini dapat menyebabkan 

kandungan oksigen terlarut (Disolved Oxygen) pada air limbah meningkat. 

Disolved Oxygen ini digunakan untuk mengoksidasi senyawa-senyawa organik 

yang ada pada air limbah dan menguraikannya menjadi CO2 dan H2O. Pada reaksi 

oksigen ini hampir semua zat yaitu sekitar 85% dapat teroksidasi menjadi CO2 

dan H2O dalam suasana asam dengan reaksi sebagai berikut : 

Organik + O2                CO2 + H2O + Energi 

 Adanya proses penambahan kandungan oksigen pada proses aerasi maka 

nilai konsentrasi BOD, COD akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan 

karena pada proses aerasi adanya suplai oksigen yang dapat digunakan untuk 

melakukan oksidasi proses penguraian. Arsawan (2007) mengatakan penurunan 

COD paling efisien membutuhkan waktu paling sedikit 48 jam sedangkan 

penurunan tertinggi terjadi pada waktu 72 jam, dapat disimpulkan  semakin lama 
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waktu aerasi maka semakin besar penurunan terhadap COD sedangkan 

konsentrasi DO akan naik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunaan dalam 

waktu 50 jam dengan tujuan agar dalam penelitian ini dapat mengambil gambaran 

dengan waktu yang relatif singkat dapat menurunkan kadar COD, BOD dan TSS 

dengan efektif dan menghemat biaya operasional jika diaplikasikan ke unit bisnis. 

2.8. Biosand Filter 

 Biosand filter merupakan suatu proses penyaringan atau penjernihan air 

dimana air yang akan diolah dilewatkan pada suatu media proses dengan 

kecepatan rendah yang dipengaruhi oleh diameter butiran pasir dan pada media 

tersebut telah dilakukan penanaman bakteri (seeding) sehingga terjadi proses 

biologis didalamnya. Biosand Filter (BSF) sangat mirip dengan Slow Sand Filter 

(SFF) dalam arti bahwa mayoritas dari filtrasi dan kepindahan kekeruhan terjadi 

ada di puncak lapisan pasir dalam kaitan dengan ukuran pori-pori yang menurun, 

disebabkan oleh deposisi partikel butir. Keuntungan teknologi ini selain murah, 

membutuhkan sedikit pemeliharaan dan beroprasi secara grafitasi. Faktor yang 

berperan penting dalam Biosand filter adalah ukuran butiran pasir dan kedalaman 

pasir. Keduanya memiliki efek penting dalam ilmu bakteri dan kualitas air secara 

fisik. Kebanyakan literatur merekomendasikan bahwa ukuran pasir yang efektif 

yang digunakan untuk saringan pasir lambat yang dioperasikan sekitar 0,15 - 0, 35 

mm dan keseragaman koefisien sekitar 1,5-3 mm (Sukawati, 2008). 

Biosand filter merupakan pengembangan dari Slow Sand Filter, hanya saja 

pada Biosand filter, lapisan atas media filter dilakukan penumbuhan bakteri.  

Biosand filter dapat menghilangkan bakteri patogen melalui proses yang sama 
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dengan saringan pasir lambat, yang mana pada saat zat-zat padat melewati pasir 

dalam filter, zat-zat ini akan bertubrukan dan menyerap kedalam partikel-partikel 

pasir.  Biosand Filter (BSF) skala rumah tangga menggunakan konsep Slow Sand 

Filter (SSF) tapi dengan beberapa perbedaan. Tinggi umumnya sekitar 0,9-1 m 

dan berukuran 30 cm sepanjang tepi bagian dalamnya. BSF juga mempunyai laju 

air lebih tinggi dibandingkan saringan pasir lambat. BSF juga berbeda dengan 

Slow Sand Filter (SSF) mengenai desainnya untuk menopang biofilm selama 

aliran intermitten. Dua unsur dari desain yang berkontribusi dalam pengawetan 

biofilm. Pertama, filter didesain untuk menahan air setinggi 5 cm di atas 

permukaan atas dari kolom pasir selama tidak beropersi. Ketinggian air setinggi 5 

cm yang berhenti berdasarkan penelitian untuk menetapkan pada ketinggian 

berapa lapisan biofilm menerima oksigen maksimum selama terproteksi air yang 

baru masuk. Lingkungan akuatik yang konstan dibutuhkan untuk kehadiran 

organisme untuk bertahan dalam lapisan. Lapisan air tidak boleh terlalu dalam 

atau oksigen tidak akan menyebar dan mikroorganisme akan mati. Kedua, adanya 

plat diffuser yang menghalangi air sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada 

lapisan atas pasir (Ritenour, 1998). 

Bakteri dan zat padat yang terapung mulai meningkat dalam kepadatan yang 

tinggi dilapisan pasir paling atas menuju biofilm. BSF didesain 5 cm di bagian 

atas air yang dilapisi pasir halus. Ketinggian 5 cm menjadi ketinggian optimum 

dari perpindahan pathogen. Jika tingkat air terlalu dangkal, lapisan biofilm dapat 

lebih mudah terganggu karena rusak oleh kecepatan datangnya air. Disisi lain, jika 

tingkatan air terlalu dalam, jumlahnya tidak cukup pada difusi O2 pada biofilm. 
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Ketika air yang terkontaminasi mikroorganisme dimurnikan dengan Biosand 

filter, organisme pemangsa (predator) yang berada di lapisan biofilm akan 

memakan pathogen-patogen yang ada (Tommy Ngai & Sophie, 2003). 

Berdasarkan hasil penelitian (Sukawati, 2008) yang menguji biosand filter 

dengan limbah loundry didapat variasi ketinggian biosand filter dengan kombinasi 

(30:25:15) yaitu 30 cm pasir halus, 25 cm pasir kasar, 15 cm kerikil kasar oleh 

arena itu dalam penelitian ini digunakan variasi ketinggian biosand filter seperti 

yang telah diujikan dengan hasil yang baik. Harapannya dari variasi ini didapat 

hasil penurunan COD yang lebih baik. Pada penelitian ini reaktor biosand filter 

diikuti dengan activated karbon didapat hasil penurunan COD mencapai 59,91 % 

(Sukawati, 2008). Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan percobaan 

pengolahan limbah cair industri tahu dengan activated sludge dan biosand filter 

dengan penambahan parameter BOD dan TSS. 

 
         Gambar 1. Biosand Filter 

Sumber: (Sukawati, 2008) 
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2.9. Pertumbuhan Mikroorganisme/ Seeding 

2.9.1 Pertumbuhan Mikroorganisme 

Mikroorganisme sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan 

dari kegiatan yang dibuang ke air lingkungan, baik sungai, danau, maupun laut. 

Jika bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak, berarti 

mikroorganisme akan ikut berkembang biak. Faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kehidupan mikroba dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu 

faktor-faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik meliputi faktor-faktor alam 

dan faktor-faktor kimia. Populasi bakteri atau mikroorganisme bisa sangat 

tergantung pada jenis buangan yang ditangani. Bakteri atau mikroorganisme yang 

terdapat pada sampah/ buangan dapat bertahan hidup pada pH berkisar antara 6-9 

dan mendapatkan nutrisi untuk kebutuhan hidupnya dari mineralisasi atau 

mendegradasi bahan-bahan organik disekitarnya (Mangunwidjaja, 1994). 

 Pengolahan air buangan secara biologi biasanya merupakan pengolahan 

sekunder, dimana pengolahan dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan mikroba 

untuk melakukan degradasi atau transformasi. Proses biologi ini dilakukan untuk 

menguraikan bahan organik melalui oksidasi biokimia. Pada perinsipnya 

pengolahan secara biologi merupakan pengembangan dari proses penjernihan air 

secara alami (self purification) (Mangunwidjaja, 1994). Reaktor pengolahan 

secara biologi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

a) Reaktor pertumbuhan tersuspensi (suspended solid) didalam reaktor ini 

mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. 
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Reaktor jenis ini antara lain proses lumpur aktif dan kolam oksidasi. Proses 

lumpur aktif yang banyak dikenal berlangsung dalam reaktor.  

b) Reaktor pertumbuhan lekat (attached growth reaktor): mikroorganisme 

tumbuh diatas media pendukung dengan membentuk lapisan film untuk 

melekatkan dirinya. Oleh karena itu reaktor ini disebut juga sebagai 

bioreaktor film tetap. Berbagai modifikasi yang banyak dikembangkan, antara 

lain: activated sludge reaktor, trickling filter, bioaerator, biofilm, aerated 

lagoon. Pada reaktor pertumbuhan mikroorganisme melekat, mikroorganisme 

tumbuh dan berkembang dalam keadaan terlekat pada suatu media dengan 

membentuk lapisan biofilm. Dalam reaktor pertumbuhan melekat, populasi 

dari mikroorganisme yang aktif berkembang disekeliling media padat (seperti 

batu dan plastik). Mikroorganisme yang tumbuh terlekat ini akan 

menstabilkan bahan organik pada air buangan yang lewat disekitar mereka 

(Mangunwidjaja, 1994). 

2.9.2 Lapisan Biofilm 

   Lapisan biofilm terdiri dari sel-sel mikroorganisme yang melekat erat ke 

suatu permukaan sehingga berada dalam keadaan diam, tidak mudah lepas atau 

berpindah tempat (irreversible). Biasanya lapisan biofilm ini digunakan untuk 

menandakan zone aktivitas biologi yang umumnya terjadi didalam bed pasir. 

Bagaimanapun, zone ini berbeda. Dalam kaitan dengan fungsi gandanya yang 

meliputi penyaringan mekanis, kedalam biofilm bisa dikatakan dapat berhubungan 

kepada zone penetrasi dari partikel-partikel padatan dimana ukurannya yaitu 

antara 0,5-2 cm dari bed suatu BSF (Ngai,T & Sophie, 2003). 
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 Biofilm terbentuk karena adanya interaksi bakteri dan permukaan yang 

ditempeli. Interaksi ini terjadi dengan adanya faktor-faktor yang meliputi 

kelembapan permukaan, makanan yang tersedia, pembentukan matrik 

ekstraselluler yang terdiri dari polisakarida, faktor-faktor fisika kimia seperti 

interasi muatan permukaan dan bakteri, ikatan ion, pH dan tegangan permukaan 

serta pengkondisian permukaan (Ngai, T & Sophie, 2003). 

 Mikroorganisme digunakan untuk mengoksidasi bahan organik terlarut dan 

partikel karbon menjadi produk akhir yang sederhana dan biomassa tambahan, 

seperti yang ditampilkan dalam persamaan berikut:  

Material Organik + O2 + NH3 + PO4
3-

 
mikroorganisme

   sel baru + CO2 + H2O 

Oksigen, amonia dan phospat pada persamaan diatas digunakan untuk 

menggambarkan nutrient yang dibutuhkan untuk mengubah bahan organik 

menjadi produk akhir yang sederhana (yaitu CO2 dan H2O). Tanda panah pada 

persamaan diatas digunakan untuk menunjukan bahwa mikroorganisme 

dibutuhkan untuk melakukan proses oksidasi. Istilah “sel baru” digunakan untuk 

mengambarkan biomassa yang diproduksi sebagai hasil dari proses oksidasi bahan 

organik (Ngai, T & Sophie, 2003). 

2.9.3 Pematangan Lapisan Biofilm 

Biosand filter membutuhkan satu hingga tiga minggu untuk membentuk 

lapisan biofilm. Periode ini memungkinkan pertumbuhan yang cukup dari lapisan 

biologis dalam lapisan pasir. Sedangkan periode pematangan terjadi pada saat 

biosand filter terpasang pertama kali, atau ketika lapisan biofilm rusak (selama 

pembersihan penyaringan), waktu yang dibutuhkan oleh biofilm untuk tumbuh 



                                                                                                                                                          

 

 

27 

menjadi matang. Periode pematangan dapat diperpendek beberapa minggu, 

tergantung dari temperatur air dan mekanisme kimia. Sebagai contoh konsentrasi 

tinggi dari senyawa organik dalam air dapat memacu pematangan biofilm  (Ngai, 

T & Sophie, 2003). 

2.9.4 Pasir 

Ada berbagai macam cara untuk menjernihkan air, namun, yang paling 

banyak dikenal adalah teknik penyaringan, pengendapan, dan penyerapan. Bahan 

yang dipakai untuk ketiga teknik tersebut juga beraneka ragam. Pasir, ijuk, arang 

batok, kerikil, tawas, bubuk kapur, kaporit, dan bahkan batu biasa dimanfaatkan 

secara efektif untuk menjernihkan air kotor (Sukawati, 2008).   

Pasir adalah media filter yang paling umum dipakai dalam proses 

penjernihan air, karena pasir dinilai ekonomis, tetapi tidak semua pasir dapat 

dipakai sebagai media filter. Artinya diperlukan pemilihan jenis pasir, sehingga 

diperoleh pasir yang sesuai dengan syarat-syarat media pasir. Dalam memilih 

jenis pasir sebagai media filter hal-hal yang diperhatikan adalah: 

2.9.5 Susunan Kimia Pasir 

Pada umumnya pasir mempunyai senyawa kimia antara lain: SiO2, Na2O, 

CaO, MgO, Fe2O, dan Al2O3. Senyawa yang terpenting dalam pasir sebagai media 

filter adalah kandungan SiO2, yang tinggi, karena SiO2 yang tinggi memberikan 

kekerasan pasir semakin tinggi pula. Proses yang terpenting dalam filter yang 

berhubungan dengan kekerasan pasir adalah pencucian pasir (Sukawati, 2008). 
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2.9.6 Karakteristik Fisik Pasir 

Sukawati (2008) menjelaskan bahwa karakteristik fisik pasir yang perlu 

diperhatikan untuk media filter adalah :  

a) Bentuk Pasir 

Umumnya dalam satu jenis pasir ditemukan bentuk lebih dari satu bentuk 

butiran pasir. Pasir dengan bentuk bundar memberikan kelolosan lebih tinggi 

dari pada pasir bentuk lain. 

b) Ukuran Butiran Pasir 

Butiran pasir berukuran kasar dengan diameter >2 mm memberikan kelolosan 

yang besar, sedangkan ukuran pasir berukuran halus dengan diameter 0,15-

0,45 mm memberikan kelolosan yang rendah. Faktor yang penting dalam 

memilih ukuran butiran pasir sebagai media saring adalah Effective Size (ES). 

c) Kemurnian Pasir 

Pasir yang digunakan sebagai media saringan semurni mungkin, artinya pasir 

benar-benar bebas dari kotoran, misalnya lempung. Pasir dengan kandungan 

lempung yang tinggi jika digunakan sebagai media filter akan berpengaruh 

pada kualitas filtrasi yang dihasilkan. 

d) Kekerasan Pasir 

Kekerasan pasir dihubungkan dengan kehancuran pasir selama pemakaian 

sebagai media filter. Kekerasan berhubungan erat dengan kandungan SiO2 yang 

tinggi, maka akan memberikan kekerasan yang tinggi pula. 
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2.9.7 Jenis Operasi Saringan Pasir 

 Operasi filtrasi pada alat filter media butiran bertujuan untuk menyisihkan 

padatan tersuspensi dari dalam air, dimana padatan tersuspensi tersebut paling 

besar memberikan sifat kekeruhan yang dimiliki air. Pada umumnya operasi unit 

filter media butiran di bagi menjadi tiga yaitu filter pasir lambat (Slow Sand 

Filter), filter Pasir Cepat (Rapid Sand Filter), filter bertekanan (Sukawati, 2008). 

2.9.8 Mekanisme Filtrasi 

Proses filtrasi adalah kombinasi dari beberapa fenomena yang berbeda, yang 

paling penting adalah:  

a) Mechanical straining, yaitu proses penyaringan partikel suspended matter 

yang terlalu besar untuk bisa lolos melalui lubang antara butiran pasir, yang 

berlangsung diseluruh permukaan saringan pasir dan sama sekali tidak 

bergantung pada kecepatan penyaringan. 

b) Sedimentasi, akan mengendapkan partikel suspended matter yang lebih 

halus ukurannya dari lubang pori pada permukaan butiran. Proses 

pengendapan terjadi pada seluruh permukaan pasir. 

c) Adsorption adalah proses yang paling penting dalam proses filtrasi. Proses 

adsorpsi dalam saringan pasir lambat terjadi akibat tumbukan antara 

partikel-partikel tersuspensi dengan butiran pasir saringan dan dengan bahan 

pelapis seperti gelatin yang pekat yang terbentuk pada butiran pasir oleh 

endapan bakteri dan partikel koloid. Proses ini yang lebih penting terjadi 

sebagai hasil daya tarik elektrostatis, yaitu antara partikel-partikel yang 

mempunyai muatan listrik yang berlawanan. 
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d) Aktivitas kimia, beberapa reaksi kimia akan terjadi dengan adanya oksigen 

maupun bikarbonat. 

e) Aktifitas biologis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang hidup dalam 

filter (Sukawati, 2008). 

2.9.9 Pembersihan Biosand Filter 

Pasir didalam biosand filter membutuhkan pembersihan periodik. 

Umumnya karena lapisan biofilm dalam biosand filter terus terakumulasi dan 

tumbuhan hingga tekanan akan aliran hilang karena lapisan biofilm menjadi 

berlebihan. Lapisan biofilm dalam Biosand filter dan saringan pasir lambat 

biasanya dibersihkan setiap 1-3 bulan tergantung pada level kekeruhan. Tetapi, 

selama kekeruhan begitu tinggi dimana pasir membutuhkan pembersihan setiap 2 

minggu atau bahkan sesering mungkin. Selain kekeruhan, jumlah pembersihan 

tergantung pada distribusi partikel, kualitas air yang masuk dan temperatur air. 

Pembersihan filter untuk biosand filter jauh lebih sederhana dibandingkan 

filter yang lain, yaitu biosand filter tidak perlu dikeringkan. Saat tingkat filtrasi 

menurun drastis, waktu refensi hidrolik akan meningkat, yang menunjukan bahwa 

biosand filter perlu dibersihkan. Karena jika ada kekeruhan yang banyak sehingga 

terjadi kemacetan pada biosand filter. Pembersihan kondisi turbiditas normal 

hanya dengan cara memecah lapisan biofilm dengan cara mengaduk secara 

perlahan-lahan air diatas lapisan biofilm. Oleh sebab itu kedalaman air 5 cm 

cukup penting untuk efisiensi biosand filter yang mana alasan utamanya adalah 

untuk mencegah pasir dari kekeringan di lapisan atas (Sukawati, 2008). 
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2.9.10 Penelitian Terkait Activated Sludge (Lumpur Aktif) dan Biosand 

Filter 

Tabel 2. Penelitian Terkait Activated Sludge dan Biosand Filter 

Peneliti/ Tahun Kajian Teori yang di ambil 

Herlambang, 

Dkk / 1999 

Teknologi Pengolahan 

Limbah Tekstil Dengan 

Sistem Lumpur Aktif 

1. Efiesiensi yang sangat 

baik pada parameter TSS, 

BOD dan COD  yaitu 

91,66%, 97% dan 62,03 

%. 

2. Parameter yang umum 

digunakan dalam lumpur 

aktif (Umur lumpur dapat 

bervariasi antara 5 - 15 

hari dalam konvensional 

lumpur aktif) 

 

Sudaryati, Dkk 

/  2008 

Pemanfaatan Sedimen 

Perairan Tercemar Sebagai 

Bahan Lumpur Aktif Dalam 

Pengolahan 

Limbah Cair Industri Tahu 

Seeding (Pembibitan Lumpur 

Aktif) 

Aklimatisasi Lumpur Aktif 

1. Sedimen sungai maupun 

danau merupakan hunian 

mikroba dengan populasi 

mencapai lebih dari 10
10

 

sel/g. Sedimen tersebut 

berada di sungai yang 

diduga kaya akan bahan 

organik. 

 

2. Variasi nutrient yang 

digunakan pada penelitian 

ini berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya 

(Sudaryati, Dkk /  2008) 

yang mengatakan bahwa 

nutrien yang cocok pada 

limbah cair industri tahu 

dengan komposisi sebagai 

berikut; 5 gram sedimen 

lumpur dan media cair 

(nutrien hara, pupuk urea 

5 gram, Pupuk KCl 2,5 

gram, pupuk TSP 2,5 

gram dan larutan glukosa 

10 gram) ditambahkan 

aquades  sehingga volume 

menjadi 500 ml. 

 

Sukawati / 

2008 

Penurunan Konsentrasi 

Chemical Oxygen Demand 

Ukuran pasir yang efektif 

yang digunakan untuk 
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(COD) Pada Air Limbah 

Laundry Dengan 

Menggunakan Reaktor 

Biosand Filter Diikuti 

Dengan Reaktor Activated 

saringan pasir lambat yang 

dioperasikan sekitar 0.15-

0,35 mm dan keseragaman 

koefisien sekitar 1.5-3 mm 

Syamsudin, 

Dkk / 2006 

Efektivitas Aplikasi Enzim 

Dalam Sistem Lumpur Aktif 

Pada Pengolahan Air Limbah 

Pulp Dan Kertas 

Pada penelitian syamsudin 

tahun 2006 juga dilakukan 

pengukuran COD dengan 

pengolahan limbah 

menggunakan lumpur aktif 

saja dan didapat effisiensi 

sebesar 31,12 % berarti dalam 

penelitian ini terjadi 

peningkatan 4, 43 % dengan 

penambahan xilanase.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian   

Kegiatan penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dan 

Laboratorium Lingkungan, Balai Lingkungan Hidup Kota Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah limbah cair salah satu industri 

tahu di Semarang. Sampel yang digunakan adalah cuplikan limbah cair 

industri tahu di Kelurahan Trangkil Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten 

Semarang. Limbah cair tahu yang dijadikan sampel adalah hasil akhir proses 

pembuatan tahu, temperatur limbah dikondisikan pada suhu lingkungan 

sekitar 28
o
C. Sampel limbah diambil sore hari sekitar jam 15.00 WIB. 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas, terikat, dan terkendali. 

3.3.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bobot sedimen lumpur dan 

tinggi pasir. Bobot sedimen lumpur : 7,5 gram, 5 gram, 2,5 gram sedangkan 

untuk tinggi  pasir pada reaktor biosand filter lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 3 tentang ketinggian media biosand filter. 
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Tabel 3. Ketinggian Media Biosand Filter 

Berdasarkan penelitian Sukawati (2008) 

 Pasir Halus 

(cm) 

Pasir Kasar 

(cm) 

Kerikil (cm) Total (cm) 

Biosand Filter I 40 15 15 70 

Biosand Filter II 30 25 15 70 

 

Pasir yang digunakan diambil dari Muntilan, dengan ukuran sesuai tabel 

diatas. 

 

3.3.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang besarnya tergantung dari 

variabel bebas yang diberikan dan diukur untuk menentukan ada 

tidaknya pengaruh (kriteria dari variabel bebas). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah penurunan kadar COD, BOD dan 

TSS limbah industri tahu. 

3.3.3. Variabel Terkendali 

Variabel terkendali dalam penelitian ini adalah  

1. Komposisi media cair, sebagai berikut; 5 gram pupuk urea; 2,5 gram 

pupuk KCl; 2,5 gram pupuk TSP; 10 gram glukosa dan air 

2. Ukuran pasir, yaitu diameter media pasir: Pasir halus: 0,25 mm; 

Pasir kasar: 0,85 mm; kerikil: 6,3 mm 

3. Waktu aerasi selama 50 jam  

4. Volume limbah industri tahu setiap sampel dari awal proses 

pengolahan sebanyak 5 L. 
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3.4. Alat dan Bahan 

3.4.1. Alat 

Alat yang digunakan adalah: 

1. Bak Equalisasi, sebagai tempat penampung limbah yang diambil dari 

industri tahu. 

Skema alat equalisasi 

                                 

Gambar 2. Skema Alat Equalisasi 

2. Rangkaian alat activated sludge, yang terdiri dari aerator, bak penampung 

dan pipa pvc, alat ini berfungsi sebagai tempat proses aerasi. 

          Skema/Gambar activated sludge 

                          

Gambar 3. Skema Alat Activated Sludge 
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3. Alat atau reaktor biosand filter 

 Gambar Prototype Biosand Filter 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. Prototype biosand filter 

Sumber: (Sukawati, 2008) 

 

Keterangan: 

1. Tempat air yang akan disaring. 

2. Tempat pipa berlubang penyebar air & kran air diposisikan lebih tinggi dari 

permukaan pasir, sejajar dengan ketinggian air. 

3. Pasir penyaring atas, pasir diameter 150 mesh, genangan air setinggi 5 cm 

dari permukaan air. 

4. Lapisan bio terbentuk di sini. 

5. Lapisan penyaring kedua, pasir diameter 100 mesh. 

6. Pipa berlubang jalan keluarnya air 2 cm dari dasar prototype. 

 

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Rincian dimensi unit Biosand Filter 

Panjang      : 30 cm 

Lebar unit      : 30 cm 

Tinggi unit      : 100 cm 

Tinggi total media     : 70 cm 

Tinggi air diatas media pasir halus   : 5 cm 

Tabel 3. Ketinggian Media Biosand Filter 

 Pasir Halus 

(cm) 

Pasir Kasar 

(cm) 

Kerikil 

(cm) 

Total media 

(cm) 

Biosand Filter I 40 15 15 70 

Biosand Filter II 30 25 15 70 

Sumber: (Sukawati, 2008) 

 

 

Gambar 5. Skema Prototype Unit Pengolahan Limbah Cair (Activated Sludge-

Biosand Filter Reaktor 
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4. Peralatan laboratorium yang terdiri dari labu erlenmeyer, pendingin Liebig 

30 cm; hot plate atau yang setara; labu ukur (IWAKI TE.32 PYREX
® 

) ; 

100 mL dan 1000 mL; buret 25 mL atau 50 mL; Pipet volume (PYREX 

IWAKI GLASS); 1 ml, 5 ml, 10 mL; 15 mL dan 50 mL; erlenmeyer 250 

mL (labu refluk) (Pirex); timbangan analitik (Ohaus), Ultra DO-meter 

(CKC, Central Kagaku Corp), Botol-botol BOD (CKC, 102 ml) terbuat dari 

kaca yang lengkap dengan tutupnya, Inkubator (LIEBHERR AQUA 

LYTIC) suhu terjamin ±20
o
C dan gelap, Tabung pengaduk (VIDREX P 

1000 ml) untuk tempat larutan pengencer dan sampel, Aerator (TURBO-

JET 3000) untuk menjenuhkan larutan, Botol aerasi (SCHOTT DURAN 

500 ml Made In Germany) tempat larutan pengencer yang telah 

dihubungkan dengan aerator. 

3.4.2. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Lumpur Aktif 

Penelitian ini digunakan dalam waktu 50 jam dengan tujuan agar 

dalam penelitian ini dapat mengambil gambaran dengan waktu yang 

relatif singkat dapat menurunkan Kadar COD, BOD dan TSS dengan 

efektif dan menghemat biaya operasional jika diaplikasikan ke unit 

bisnis. 

b) Media cair (aktivator lumpur aktif) yang terdiri dari : 5 gram pupuk 

urea; 2,5 gr pupuk KCl; 2,5 gram pupuk TSP; 10 gram glukosa dan 

air.  



                                                                                                                                                          

 

 

39 

c) Air limbah salah satu industri tahu di Semarang yang telah 

distabilisasi dalam waktu 1 hari setelah pengambilan sampel. 

d) Larutan K2Cr2O7 (E Merck, 99% w), larutan H2SO4 (E Merck, 98 %, 

1,84 g/cm
3
), Indikator ferroin, larutan ferro ammonium sulfat (FAS) 

(E Merck 100 %w, 1,86 g/cm
3
), HgSO4 (E Merck 99%, 0,25 mg/m

3
), 

batu didih, MgSO4 (E Merck 99% w), CaCl2 
 
(E Merck 99% w), FeCl3 

(E Merck 99% w), KH2PO4 (M=136.09 g/mol, Kalium dihydrogen 

phosphat 250 g Riedel-de Haen), K2HPO4.3H2O (M=228.239 g/mol, 

di-Kalium hydrogen phosphat Trihydrat z.A, E. Merck, D-6100 

Darmstadt, F. R. Germany), Na2HPO4.2H2O (di-Natriumhydrogen 

phosphat-Digydrat z. A 500 g E. Merck, D-6100 Darmstadt, F. R. 

Germany), NH4Cl (Ammonium chloride, 500 g, E. Merck, D-6100 

Darmstadt, F. R. Germany), CaCl2.2H2O (Calcium chlorid –Dihydrat 

1 Kg, E. Merck, D-6100 Darmstadt, F. R. Germany), MgSO4.6 H2O 

(Magnesiumsulfat-6-hydrat 1 Kg, Riedel-de Haen), FeCl3.6 H2O (, E. 

Merck, D-6100 Darmstadt, F. R. Germany), air suling. 
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3.5. Prosedur penelitian 

3.5.1. Perlakuan awal limbah cair tahu 

a) Air limbah industri tahu di Kelurahan Trangkil Semarang yang telah 

distabilisasi dalam waktu 1 hari setelah pengambilan sampel. 

b) Mengukur kadar COD, BOD dan TSS pada air limbah. 

3.5.2. Proses activated sludge-seeding atau pembibitan 

1) Diambil sampel sedimen lumpur lokasi di sedimen lumpur tempat pembuangan 

limbah cair tahu kemudian dikomposisikan menjadi tiga yaitu:  

a) Bibit I berisi 7,5 gram sedimen lumpur yang berasal dari sedimen lumpur 

industri tahu kemudian diberi media cair dan diencerkan menjadi volume 

500 ml. 

b) Bibit II berisi 5 gram sedimen lumpur yang berasal dari sedimen lumpur 

tahu kemudian diberi media cair dan diencerkan menjadi volume 500 ml. 

c) Bibit III berisi 2,5 gram sedimen lumpur yang berasal dari sedimen 

lumpur industri tahu kemudian diberi media cair dan diencerkan menjadi 

volume 500 ml (Sudaryati, 2008). 

Langkah selanjutnya diberi aerasi pada masing-masing bak pembibitan dengan 

rentang waktu 50 jam dilakukan dengan menggunakan aerator yang diberi selang 

kemudian diletakan pada dasar bak activated sludge, disamping sebagai sumber 

oksigen untuk mikroorganisme juga digunakan sebagai pengaduk (Arsawan, 

2007). 
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3.5.3 Proses activated sludge-aklimatisasi 

Aklimatisasi merupakan tahap penyesuaian diri mikroorganisme yang 

digunakan untuk mengurai limbah cair tahu. Tahap aklimatisasi adalah 

menggunakan komposisi lumpur yang berisi bibit mikroorganisme yang 

dihasilkan dari proses seeding untuk mengolah limbah cair industri. Prosedurnya 

meliputi: menyiapkan 4 reservoir/ bak (bibit I, II, III, kontrol) dengan kondisi 

yang bersih serta aerator untuk mensuplai udara ke dalam bak dan sebagai 

pengaduk. Limbah cair yang telah disiapkan langsung diambil dari industri tahu. 

Setiap bak diisi bibit dan  limbah cair tahu dengan perbandingan 1: 1 sedangkan 

kontrol diisi 100% limbah cair industri tahu. Sampel diberi aerasi selama 1 hari, 

kemudian diuji parameter COD, BOD dan TSS. Dari ketiga seeding (pembibitan) 

akan dipilih bibit mana yang memiliki kemampuan dapat menurunkan COD, 

BOD dan TSS yang paling baik selanjutnya akan digunakan untuk pengolahan 

lebih lanjut menggunakan biosand filter. 

3.5.4 Uji Keaktifan Activated Sludge (Lumpur aktif) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui activated sludge (lumpur aktif) sudah 

dapat dipakai dalam pengolahan limbah atau belum dan memilah komposisi 

seeding yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah menggunakan Biosand 

Filter. Hasil dari aklimatisasi kemudian dianalisis kadar COD, BOD dan TSS. Ciri 

dari Activated Sludge (Lumpur aktif) yang telah aktif dan dapat digunakan adalah 

dapat menurunkan nilai COD, BOD dan TSS pada air limbah. Perlu juga untuk 

mengukur Mixed Liqour Suspended Solid (MLSS) agar diketahui berapa jumlah 
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total dari padatan tersuspensi yang ada dalam lumpur aktif dalam (mg/l). 

Pengukuran Mixed Liquor Suspended Solid (MLSS) 

a) Melakukan penstabilan kertas filter dengan cara memanaskan kertas filter 

di dalam oven dengan temperatur 105°C selama 30 menit. Setelah itu 

kertas filter dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, sebanyak 3 

kali sampai berat filter stabil. 

b) Menyaring lumpur yang telah ditambahkan bibit (I, II, III) dengan 

menggunakan kertas filter yang telah distabilkan. Dengan cara 

menyiapkan/memasang kertas filter pada corong kemudian mengambil 

lumpur sebanyak 200 ml dan sampai dengan tersisa residu berupa endapan 

yang dihasilkan. 

c) Memasukkan kertas filter yang terdapat residu lumpur ke dalam oven 

dengan temperature 105°C selama 30 menit. Kemudian kertas filter 

dimasukkan ke dalam desikator lalu dibiarkan selama 15 menit dan 

ditimbang kembali. Penimbangan dilakukan sebanyak 3 kali. 

d) Menghitung MLSS 

MLSS  = berat akhir – berat awal  

                          Volume lumpur 

              = x mg/L 
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3.5.5 Pengolahan Limbah dengan Biosand Filter 

Sampel yang diambil dari pengolahan limbah, kemudian diuji dengan 

biosand filter. Sampel akan di uji pada beberapa tahap perlakuan yaitu: sampel 

dengan penambahan Biosand Filter (BSF dengan 2 variasi) tanpa perlakuan 

lumpur aktif. Dari pengujian ini akan didapat salah satu variasi bibit yang dapat 

mengurangi COD, BOD dan TSS paling tinggi, bibit tersebut yang akan 

digunakan pada tahap pengolahan limbah menggunakan lumpur aktif dengan hasil 

penurunan COD, BOD dan TSS paling tinggi. 

3.5.6 Pengolahan Limbah dengan Activated Sludge (Lumpur aktif) dan 

Biosand Filter 
 

Sampel diuji dengan bibit pada lumpur aktif terbaik yang dapat 

menurunkan COD, BOD dan TSS paling tinggi kemudian dilanjutkan dengan 

susunan biosand filter terbaik. 

3.5.7 Persiapan Bahan 

3.5.7.1 Analisis COD (SNI 06-6989.15. 2004) 

a) Larutan baku K2Cr2O7 0,25 N. 

Melarutkan 12,259 gram K2Cr2O7 p.a yang telah dikeringkan dalam oven ± 

105°C selama 2 jam dan mendidinginkan dalam desikator untuk 

menghilangkan kelembaban dan menambahkan aquadest sampai tepat 1000 

ml. 

b) Larutan indikator ferroin. 

Larutkan 1,485 gram 1,10 phenanthrolin monohidrat dan 0,695 gram 

FeSO4.7H2O dalam air suling dan encerkan sampai 100 mL. 
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c) Larutan Ferro Ammonium Sulfat (FAS) 0,05 N. 

Melarutkan 39,2 gram Fe(NH4)2 (SO4)2.6H2O dalam air suling, menambahkan 

20 mL H2SO4 pekat, mendinginkan dan ditepatkan sampai 1000 mL. Larutan 

ini dibakukan dengan larutan baku kalium dikromat 0,25 N. (SNI 06-6989.15. 

2004) 

3.5.6.2 Analisis BOD (Metode elektrokimia) dan TSS 

a) Pembuatan larutan buffer phosphate dengan tahapan sebagai berikut :  

 Melarutkan 8,5 gram KH2PO4, 21,75 gram K2HPO4.3H2O 33,4 gram 

Na2HPO4.2H2O dan 1,7 gr NH4Cl dalam air destilat, diencerkan sampai 1 

liter. 

b) Pembuatan larutan kalsium khlorida 

 Melarutkan 27,5 gram CaCl2.2H2O dalam air destilat, diencerkan sampai         

1 liter. 

c) Pembuatan larutan magnesium sulfat 

 Melarutkan 22,5 gram MgSO4.6H2O dalam air destilat, diencerkan sampai      

1 liter. 

d) Pembuatan larutan ferri klorida 

 Melarutkan 0.25 gram FeCl3.6H2O dalam air destilat diencerkan sampai           

1 liter.  (Anonim, 2001) 
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3.5.8 Analisis bahan baku dan sampel 

3.5.8.1 Analisis Kadar COD dengan metode refluks terbuka secara titrasi  

3.5.8.1.1 Persiapan dan pengawetan contoh uji 

1) Mengaduk contoh uji hingga homogen dan segera lakukan analisis. 

2) Contoh uji diawetkan dengan menambahkan H2SO4 sampai pH lebih kecil 

dari 2 dan contoh uji disimpan pada pendingin 4 
o
C dengan waktu simpan    

1 hari. 

3.5.8.1.2 Prosedur Penentuan Kadar COD 

1) Contoh uji dipipet 10 mL, dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL. 

2) Menambahkan 0, 2 g serbuk HgSO4 dan beberapa batu didih. 

3) Menambahkan 5 mL larutan kalium dikromat, K2Cr2O7 0,25 N. 

4) Apabila setelah penambahan HgSO4 kristal, H2SO4 pekat dan larutan 

K2Cr2O7 0,25 N timbul warna hijau, maka harus dilakukan pengenceran. 

5) Menghubungkan erlenmeyer dengan pendingin Liebig dan didihkan diatas hot 

plate selama 2 jam pada suhu ±150°C (dihitung mulai pertama kali 

mendidih). 

6) Erlenmeyer dinginkan, menambahkan indikator ferroin 2 sampai dengan 3 

tetes, titrasi dengan larutan FAS 0, 1 N sampai warna merah kecoklatan, 

mencatat kebutuhan larutan FAS. 

7) Melakukan langkah (1) sampai dengan (7) terhadap air suling sebagai blanko.  

8) Mencatat kebutuhan larutan Ferro Ammonium Sulfat (FAS). Analisis blanko 

ini sekaligus melakukan pembakuan larutan FAS dan dilakukan setiap 

penentuan COD (SNI 06-6989.15. 2004). 
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3.5.8.1.3 Perhitungan 

Normalitas larutan Ferro Ammonium Sulfat (FAS) 

Normalitas (FAS) = V1 x V2 

   V2 

dengan pengertian : 

V1 adalah volume larutan K2Cr2O7 yang digunakan, mL; 

V2 adalah volume larutan FAS yang dibutuhkan, mL; 

N1 adalah Normalitas larutan K2Cr2O7. (Anonim, 2001)  

Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) 

COD (mg/L O2) = (A-B) (N) (8000) 

          mL contoh uji 

dengan pengertian : 

A adalah volume larutan FAS yang dibutuhkan untuk blanko, mL; 

B adalah volume larutan FAS yang dibutuhkan untuk contoh, mL; 

N adalah normalitas larutan FAS. 

8000 adalah 8 mg/L x 1000 mg/L. (Anonim, 2001) 

3.5.8.2 Analisis Kadar BOD dengan metode Elektrokimia/ultra DO meter  

3.5.8.2.1 Persiapan air pengenceran 

1) Mengambil 1 liter air destilasi, masukan dalam beaker gelas 2 liter. 

2) Menambahkan masing-masing 1 ml larutan buffer phosphate, MgSO4, 

CaCl2 dan FeCl3. 

3) Menjenuhkan dengan oksigen, dengan menggunakan aerator selama 15 

menit. 

 

3.5.8.2.2 Persiapan alat ukur ultra DO meter 
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1) Alat ukur ultra DO meter sebelumnya dihidupkan dengan menekan tombol 

power. 

2) Detektor dibersihkan dengan menggunakan tissue. 

3) Detektor digantungkan di atas ultra DO meter sambil menunggu angka 

0,00 stabil. 

4) Menekan tombol O2 dan ditunggu sampai angka menunjukkan 20,9  

5) Menekan tombol DO untuk melaksanakan pengukuran BOD. 

6) Alat ultra DO meter siap untuk digunakan. (Anonim, 2001) 

3.5.8.2.3 Pengujian kadar BOD, dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Tahapan ini dimulai dengan mengalirkan larutan pengencer ke dalam 

tabung pengaduk ±100 ml. 

2) Menuangkan sampel sebanyak 10 ml ke dalam tabung pengaduk. 

3) Menambahkan larutan pengencer hingga volume mencapai 200 ml. 

4) Mengaduk campuran (sampel dan larutan pengencer) secara perlahan 

sebanyak 6-7 kali (pengaduk tidak boleh melebihi dasar tabung). 

5) Menuangkan campuran secara perlahan ke dalam botol BOD 102 ml 

melalui dinding botol sampai botol terisi penuh. 

6) Menuangkan dan menampung campuran dalam gelas kimia sampai isi 

dalam botol setinggi leher botol. 

7) Memasukkan detektor ke dalam botol. 

8) Mengamati angka yang terlihat pada display dan menunggu sampai angka 

tersebut stabil, kemudian mencatatnya. 
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9) Menambahkan larutan pada point (6) sampai botol BOD terisi penuh, 

kemudian menutupnya dengan rapat dan memastikan tidak ada gelembung 

udara. 

10) Kemudian menyimpan botol BOD dalam inkubator dengan suhu ± 20
o
C 

selama 5 hari. 

11) Melakukan pengukuran kembali setelah 5 hari. (Anonim, 2001) 

3.5.8.2.4 Perhitungan 

Menghitung kadar BOD dengan menggunakan persamaan sebagai berikut 

(Anonim, 2001) 

Kadar BOD  =  ( DO0 – DO5 ) x pengenceran 

Keterangan:  

DO0 = kadar oksigen terlarut mg/L nol hari  

DO5 = kadar oksigen terlarut mg/L setelah 5 hari 

3.5.8.3 Analisis Kadar TSS 

3.5.7.3.1 Penimbangan kertas saring kosong dapat dilakukan dengan urutan : 

1) Menaruh kertas saring kedalam alat penyaring. 

2) Membilas kertas saring dengan air suling sebnyak 20 ml dan operasikan 

alat penyaring. 

3) Mengulangi pembilasan hingga bersih dari partikel-partikel halus pada 

kertas saring. 

4) Mengambil kertas saring dan taruh diatas tempat khusus kertas saring. 

5) Mengeringkan kertas saring tersebut diatas oven pada temperatur 103-

105°C selama 1 jam. 



                                                                                                                                                          

 

 

49 

6) Mendinginkan dalam desikator selama 10 menit. 

7) Menimbang dengan neraca analitik 

8) Mengulangi langkah (5) samapai (7) hingga diperoleh berat tetap 

(kehilangan berat < 4%) sampai B mg 

9) Menaruh kertas saring tersebut didalam desikator. (Anonim, 2001) 

3.5.8.3.2 Penyaringan contoh dan penimbunan residu tersuspensi dilakukan 

dengan urutan: 

1) Menyiapkan kertas saring yang telah diketahui berat nya pada alat 

penyaring 

2) Contoh dikocok hingga merata dan masukkan kedalam alat penyaring 

3) Menyaring contoh, kemudian residu tersuspensi dibilas dengan air suling 

sebanyak 10 ml dan dilakukan 3x pembilasan 

4) Mengambil kertas saring dan taruh diatas tempat khusus 

5) Mengeringkan didalam oven pada susu 103-105°C selama 1 jam 

6) Mendinginkan didalam desikator selama 10 menit 

7) Menimbang dengan neraca analitik 

8) Mengulangi langkah (5), (6) dan (7) hingga diperoleh berat tetap 

(kehilangan berat < 4%) misalnya A mg 

9) Hasil tersebut dapat dilanjutkan untuk penetapan residu tersuspensi terurai 

10) Air saringan yang diperoleh dapat digunakan untuk penetapan residu 

terlarut. (Anonim, 2001) 
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3.5.8.3.3 Perhitungan TSS 

Mg/l residu tersuspensi = (A-B) x 1000 

               ml contoh 

(Anonim, 2001) 

Keterangan: 

A = berat kertas saring berisi residu tersuspensi dalam mg 

B = berat kertas saring kosong dalam mg 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Perlakuan Awal Terhadap Kualitas Limbah Cair Tahu 

 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cuplikan limbah cair 

industri tahu yang berada dalam lingkup salah satu indutri tahu di Kelurahan 

Trangkil Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Lingkungan Balai Lingkungan Hidup Kota Semarang serta di 

Laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang. Kegiatan penelitian meliputi 

analisis kadar Chemical Oxygen Demand (COD), Biological Oxygen Demand 

(BOD), dan Total Suspended Solid (TSS) menggunakan metode activated sludge 

dengan variasi perbedaan bobot sedimen lumpur dan unit biosand filter dengan 

variasi tinggi komponen didalamnya.  

Limbah cair tahu dianalisis COD, BOD, dan TSS sebelum diberi 

perlakuan dengan metode activated sludge dan biosand filter I untuk mengetahui 

kualitas dari limbah tersebut. Proses awal yang dilakukan untuk limbah cair tahu 

adalah dengan stabilisasi dalam waktu 1 hari setelah pengambilan sampel, hasil 

analisis limbah cair tahu dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Kualitas awal limbah tahu Kelurahan Trangkil 

No. Parameter Satuan Hasil Uji 

1. COD mg/L 1990,9 

2. BOD mg/L 1267 

3. TSS mg/L 995 

Sumber : Data primer 
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Tabel 4, menunjukkan bahwa pada perlakuan awal limbah cair tahu, kadar 

COD sebesar 1990,9 mg/L, BOD sebesar 1267 mg/L, TSS 995 mg/L. Dari data 

ini, akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penurunan kadar COD, BOD 

dan TSS. Tingginya nilai BOD dan COD pada limbah cair industri tahu akan 

menyebabkan bahan organik di dalam badan perairan menjadi tinggi, selain itu 

oksigen terlarut dalam badan perairan menjadi rendah sehingga menyebabkan 

kehidupan hewan air dan ikan yang membutuhkan oksigen menjadi mati. Apabila 

konsentrasi yang terjadi melewati ambang batas akibatnya fatal bagi 

kelangsungan hidupnya. Bau, buih dan warna yang dihasilkan oleh limbah cair 

industri tahu akan menurunkan kualitas perairan. Pengolahan limbah tahu 

dilakukan dengan menggunakan metode activated sludge dengan variasi 

perbedaan bobot sedimen lumpur dan unit biosand filter dengan variasi tinggi 

komponen didalamnya. Warna limbah cair industri tahu awal yang berwarna putih 

keruh yang berasal dari perombakan bahan-bahan organik berupa protein yang 

berasal dari bahan baku tahu yaitu kedelai setelah perlakuan warna berubah 

menjadi coklat karena adanya penambahan komposisi lumpur (Gandjar, 1994). 

4.2  Aktivasi Activated Sludge  

Activated sludge perlu diaktivasi untuk memaksimalkan fungsi lumpur 

dalam menurunkan parameter COD, BOD dan TSS yaitu dengan cara 

memberikan (aktivator activated sludge) yang terdiri dari : 5 gram pupuk urea; 2,5 

gram pupuk KCl; 2,5 gram pupuk TSP; 10 gram glukosa dan air 15 L. Pada 

variasi bobot sedimen lumpur (7,5, 5, 2,5) gram. Aktivator atau bibit ini 

diperlukan untuk nutrisi makanan bakteri aerob yang ada dalam lumpur. Sedimen 
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lumpur tersebut kemudian diberi aerasi pada masing-masing bak pembibitan, 

dilakukan dengan menggunakan aerator yang diberi selang, selanjutmya 

diletakkan pada dasar wadah, selain sebagai sumber oksigen untuk 

mikroorganisme juga digunakan sebagai pengaduk (Sudaryati, 2008) 

Pemberian O2 kedalam air limbah dapat menghancurkan endapan-endapan 

yang tergumpal sehingga akan mempermudah penyerapan O2 dan bakteri-bakteri 

aerob yang berfungsi sebagai pengurai dapat bertumbuh dengan baik dan akan 

semakin banyak bakteri pengurai yang dapat menguraikan endapan-endapan yang 

tergumpal sehingga nilai TSS turun. Aerasi dilakukan selama 50 jam hal ini 

dilakukan berdasarkan penelitian (Arsawan, 2007) bahwa pemberian aerasi 

selama 50 jam memberikan efisiensi yang tinggi terhadap penurunan kadar BOD, 

COD dan TSS. Namun berdasarkan teori Semakin lama waktu aerasi yang 

diberikan pada air limbah maka nilai BOD5 & COD dari air limbah tersebut 

semakin kecil. (Arsawan, 2007) 

4.3 Pengolahan Limbah dengan Activated Sludge 

Penelitian dilakukan untuk mengolah limbah cair tahu dengan sedimen 

lumpur limbah cair tahu sebagai sumber mikroorganisme. Volume limbah yang 

diolah sebanyak 15 liter. Pengolahan limbah dilakukan dengan activated sludge 

dengan variasi bobot sedimen lumpur (7,5, 5, 2,5) gram yang kemudian ditambah 

penggunaan media cair (aktivator activated sludge) yang terdiri dari : 5 gram 

pupuk urea; 2,5 gr pupuk KCl; 2,5 gram pupuk TSP; 10 gram glukosa dan air 

jernih 5000 ml. Kemudian dilakukan aerasi selama 50 jam kemudian dicampurkan 

kedalam 15 L limbah cair tahu dan dilakukan aerasi kembali selama 24 jam.  
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Hasil pengolahan limbah dengan activated sludge dapat dilihat pada tabel 5, 6, 7. 

dapat dilihat pada tabel 5, 6, 7. 

Tabel 5. Hasil analisis COD, BOD dan TSS setelah perlakuan Activated 

sludge, Bibit I,  (7.5 gram sedimen lumpur + media cair) 

No. Parameter Satuan Hasil Uji 

1. COD mg/L 1623, 4 

2. BOD mg/L 432 

3. TSS mg/L 408 

Sumber : Data primer 

 Berdasarkan Tabel 5, setelah mendapat perlakuan activated sludge bibit I 

dengan menggunakan 7,5 gram sedimen lumpur dan penambahan media cair  

kadar COD, BOD dan TSS mengalami penurunan. Hasil uji kadar COD adalah 

1623,4 mg/L, BOD 432 mg/L dan TSS 408 mg/L. Hasil ini menunjukkan 

penurunan kadar pada activated sludge bibit I terjadi cukup tinggi.   

Tabel 6. Hasil analisis COD, BOD dan TSS setelah perlakuan Activated 

sludge Bibit II,  (5 gram sedimen lumpur + media cair) 

No. Parameter Satuan Hasil Uji 

1. COD mg/L 1783, 1 

2. BOD mg/L 577 

3. TSS mg/L 914 

Sumber : Data primer 

Hasil uji kadar COD, BOD, dan TSS pada perlakuan activated sludge bibit 

II dengan 5 gram sedimen lumpur dan penambahan media cair menunjukkan 

terjadi penurunan. Kadar COD mengalami penurunan menjadi 1783,1 mg/L, 

kadar BOD 577 mg/L, dan TSS menjadi 914 mg/L. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 6. Analisis kadar COD, BOD, dan TSS setelah perlakuan activated sludge 

bibit III dengan 2,5 gram sedimen lumpur dan penambahan media cair terdapat 

pada tabel 7. Penurunan kadar COD, BOD dan TSS adalah menjadi 1836,3 mg/L 

untuk kadar COD, 661 mg/L untuk kadar BOD dan 477 mg/L untuk kadar TSS. 
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Hasil analisis menunjukkan penurunan kadar COD, BOD dan TSS yang terjadi 

pada bibit III dengan 2,5 gram sedimen lumpur tidak sebesar penurunan yang 

terjadi pada bibit II dengan 5 gram sedimen lumpur ataupun pada bibit I dengan 

7,5 gram sedimen lumpur.  

Tabel 7. Hasil analisis COD, BOD dan TSS setelah perlakuan Activated 

sludge Bibit III,  (2.5 gram sedimen lumpur + media cair)  

No. Parameter Satuan Hasil Uji 

1. COD mg/L 1836, 3 

2. BOD mg/L 661 

3. TSS mg/L 477 

Sumber : Data primer 

Hasil pengolahan limbah cair tahu meggunakan metode activated sludge 

menunjukkan terjadi penurunan parameter COD, BOD, dan TSS. Dilihat dari 

variasi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan variasi bobot lumpur, 

didapat tren penurunan nilai COD, BOD, dan TSS, semakin banyak lumpur yang 

diaktivasi maka nilai parameter semakin kecil.  Pengaruh pada perlakuan variasi 

bobot sedimen lumpur terhadap parameter COD dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 8. Penurunan COD setelah pengolahan dengan metode activated sludge 

 Nilai COD  

(mg/L) 

Penurunan COD  

(%) 

Sebelum Perlakuan  1990,9 0 

AktivatorI (Bibit I-7,5 g 

Sedimen Lumpur) 

1623, 4 18,46 

Aktivator II (Bibit II-5 g 

Sedimen Lumpur) 

1783, 1 10,44 

Aktivator III (Bibit III-

2,5 g Sedimen Lumpur) 

1836, 3 7,74 

Sumber : Data primer 

 Tabel 8 menunjukkan persentase penurunan kadar COD  setelah 

pengolahan dengan metode activated sludge. Penurunan kadar COD pada 

aktivator I (bibit I -7,5 g sedimen lumpur) mencapai 18,46%,  aktivator II (bibit 
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II-5 g sedimen lumpur) sebesar 10,44%, aktivator III (bibit III-2,5 g sedimen 

lumpur) sebesar 7,74%. Persentase penurunan kadar COD tertinggi yaitu, setelah 

perlakuan aktivator I (bibit I-7,5 g sedimen lumpur) yaitu sebesar 18,46%. 

Penurunan kadar COD digambarkan lebih lanjut pada diagram batang gambar 6 

berikut:     

 

Gambar 6. Penurunan COD Hasil Pengolahan Metode Activated sludge 

Tabel 9. Penurunan BOD setelah pengolahan dengan metode activated sludge 

 Nilai BOD (mg/L) Penurunan BOD (%) 

Sebelum Perlakuan  1267 0 

Aktivator I (Bibit I-7.5 g 

Sedimen Lumpur) 

432 65,90 

Aktivator II (Bibit II-5 g 

Sedimen Lumpur) 

577 54,46 

Aktivator III (Bibit III-2.5 g 

Sedimen Lumpur) 

477 62,35 

Sumber : Data primer 

 Persentase penurunan kadar BOD setelah pengolahan activated sludge 

paling tinggi terjadi pada aktivator I (bibit I-7,5 g sedimen lumpur) sebesar 

65,90%. Berbeda dengan penurunan yang terjadi pada aktivator II (bibit II-5 g 
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sedimen lumpur) sebesar 54,46% ataupun pada aktivator III (bibit III-2,5 g 

sedimen lumpur) sebesar 62,35%. Diagram penurunan kadar BOD ditunjukkan 

pada gambar 7 berikut: 

 

Gambar 7. Penurunan BOD Hasil Pengolahan Metode Activated sludge 

Tabel 10. Penurunan TSS setelah pengolahan dengan metode activated sludge 

 Nilai TSS (mg/L) Penurunan TSS (%) 

Sebelum Perlakuan  955 0 

Aktivator I (Bibit I-7.5 g 

Sedimen Lumpur) 

408 57,28 

Aktivator II (Bibit I-5 g 

Sedimen Lumpur) 

914 4,29 

Aktivator III (Bibit I-2.5 g 

Sedimen Lumpur) 

477 50,05 

Sumber : Data primer 

 Tabel 10 menunjukkan persentase penurunan TSS setelah pengolahan 

dengan activated sludge. Persentase tetinggi adalah pada aktivator I (bibit I-7,5 g 

sedimen lumpur) sebesar 57,28%, sedangkan yang paling rendah adalah pada 

aktivator II (bibit II-5g sedimen lumpur) sebesar 4,29%.  Persentase pada 

aktivator III (bibit III-2,5 g sedimen lumpur) sebesar 50,05%. Diagram penurunan 

kadar TSS tergambar pada gambar 8 berikut: 
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Gambar 8. Penurunan TSS Hasil Pengolahan Metode Activated sludge 

Dari pengolahan activated sludge maka didapatkan aktivator atau bibit 

yang paling efektif dalam menurunkan parameter COD, BOD dan TSS yaitu 

aktivator atau bibit I (7.5 g sedimen lumpur). Hal ini disebabkan karena semakin 

banyaknya jumlah lumpur yang diaktifkan maka semakin tinggi penurunan COD, 

BOD dan TSS. Didalam activated sludge terkandung bakteri pengurai (bakteri 

methano genesis) bahan organik dari limbah karena sedikitnya activated sludge 

yang digunakan maka bahan organik (karbohidrat, lemak, protein) dalam limbah 

yang terdegradasi juga sedikit. (Wulandari, 2010). Oleh karena itu semakin 

banyak lumpur, dapat dikatakan semakin banyak jumlah bakteri yang aktif maka 

kemampuan untuk menguraikan bahan organik yang ada dalam limbah cair 

semakin besar. Yang terjadi pada activated sludge dalam menurunkan Kadar 

COD, BOD adalah dalam activated sludge tersebut mengalami tahapan hidrolisa 

acidogenesis, acetogenesis sehingga aktivitas mikroba untuk mendegradasi 

bahan-bahan organik didalam air limbah.  
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Bibit atau aktivator yang digunakan adalah Media cair (aktivator activated 

sludge) yang terdiri dari : 5 gram pupuk urea; 2,5 gr pupuk KCl; 2,5 gram pupuk 

TSP; 10 gram glukosa dan air. Aktivator ditambahkan untuk nutrisi makanan 

bakteri aerob yang ada dalam lumpur. 

Perlakuan aerasi selama 50 jam dilakukan untuk  dapat menambah oksigen 

terlarut di dalam limbah tersebut. Proses aerasi meningkatkan kadar oksigen 

terlarut di dalam air dan berguna untuk mikroba memperbanyak diri serta 

meningkatkan kerja bakteri aerob dalam menguraikan kotoran organik di dalam 

air limbah (Kristanto, 2002). 

Penurunan COD, BOD dan TSS disebabkan oleh aktivitas 

mikroorganisme dalam mendegradasi senyawa-senyawa organik untuk keperluan 

hidupnya. Penurunan nilai COD dengan perlakuan (penambahan bibit dari ketiga 

komposisi lumpur) memberikan hasil yang lebih baik. Ini disebabkan oleh adanya 

aktivitas mikroorganisme untuk merombak (mengoksidasi) bahan organik yang 

ada pada limbah cair industri tahu. Untuk mencapai penanganan limbah secara 

biologik yang memuaskan. Penambahan nutrient yang cukup akan memenuhi 

kebutuhan mikroba terhadap makanannya, sehingga pertumbuhan mikroba 

menjadi meningkat akibatnya nilai COD, BOD dan TSS limbah cair industri tahu 

menjadi lebih rendah dan efektivitasnya akan lebih tinggi. (Sukawati, 2008) 
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Penurunan BOD terjadi  karena adanya proses aerasi sehingga dapat 

menambah oksigen terlarut di dalam limbah tersebut. Proses aerasi meningkatkan 

kadar oksigen terlarut di dalam air dan berguna untuk mikroba memperbanyak 

diri serta meningkatkan kerja bakteri aerob dalam menguraikan kotoran organik di 

dalam air limbah (Kristanto, 2002) 

Penurunan nilai TSS terjadi karena pemberian O2 kedalam air limbah 

maka akan dapat menghancurkan endapan-endapan yang tergumpal sehingga akan 

mempermudah penyerapan O2 dan bakteri-bakteri aerob yang berfungsi sebagai 

pengurai dapat bertumbuh dengan baik dan akan semakin banyak bakteri pengurai 

yang dapat menguraikan endapan-endapan yang tergumpal sehingga nilai TSS 

menjadi turun. (Sukawati, 2008) 

4.4. Pengolahan Limbah dengan Biosand Filter   

Dalam penelitian ini, biosand filter yang digunakan memiliki variasi 

ketinggian media pasir yang berbeda. Media pasir yang digunakan berupa kerikil, 

pasir kasar dan pasir halus yang berasal dari erupsi Gunung Merapi di Kabupaten 

Magelang, Jawa Tengah. Variasi ketinggian media pasir dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Ketinggian Media Biosand Filter 

 Pasir Halus 

(cm) 

Pasir Kasar 

(cm) 

Kerikil 

(cm) 

Total 

(cm) 

Biosand Filter I 40 15 15 70 

Biosand Filter II 30 25 15 70 

Sumber: Sukawati (2008) 
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Pengaruh pada perlakuan variasi komposisi tinggi pasir terhadap parameter COD, 

BOD, TSS dapat dilihat pada tabel-tabel 11, 12, 13. 

Tabel 11. Hasil analisis COD, BOD dan TSS setelah perlakuan  Biosand 

Filter I 

No. Parameter Satuan Hasil Uji 

1. COD mg/L 798, 4 

2. BOD mg/L 426,7 

3. TSS mg/L 166 

Sumber : Data primer 

 Analisis setelah perlakuan Biosand Filter I pada tabel 11 menunjukkan 

kadar COD sebesar 798,4 mg/L, kadar BOD sebesar 426,7 mg/L, dan kadar TSS 

menjadi 166 mg/L. Sedangkan setelah perlakuan Biosand Filter II pada tabel 12, 

hasil uji menunjukkan penurunan kadar COD adalah 1117,8 mg/L, kadar BOD 

552 mg/L dan kadar TSS 210 mg/L.  

Tabel 12. Hasil analisis COD, BOD dan TSS setelah perlakuan  Biosand 

Filter II 

No. Parameter Satuan Hasil Uji 

1. COD mg/L 1117, 8 

2. BOD mg/L 552 

3. TSS mg/L 210 

Sumber : Data primer 

Dari data tabel 11, 12 diatas pada penurunan nilai COD, BOD, dan TSS, 

didapat tren semakin tebal komposisi pasir halus nilai parameter semakin kecil 

dari parameter awal limbah sebelum diolah. Berikut tabel dan grafik penurunan 

parameter COD, BOD, dan TSS: 

Tabel 13. Penurunan COD setelah pengolahan dengan metode Biosand filter 

 Nilai COD (mg/L) Penurunan COD (%) 

Sebelum 

Perlakuan  

1990 0 

Biosand Filter I 798, 4 59,88 

Biosand Filter II 1117, 8 43,83 

Sumber : Data primer 
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 Berdasarkan tabel 13, pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan 

metode Biosand Filter I  dapat menurunkan kadar COD dengan persentase 

tertinggi yaitu sebesar 59,88%. Persentase tersebut lebih besar dibandingkan 

dengan menggunakan Biosand Filter II yang hanya mencapai persentase sebesar 

43,83%. Diagram batang penurunan kadar COD dapat dilihat pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Penurunan COD Hasil Pengolahan Metode Biosand Filter 

Tabel 14. Penurunan BOD setelah pengolahan dengan metode Biosand Filter 

 Nilai BOD (mg/L) Penurunan BOD (%) 

Sebelum Perlakuan  1267 0 

Biosand Filter I 426,7 66,32 

Biosand Filter II 552 56,43 

Sumber : Data primer 

 

 Sama seperti Penurunan COD, penurunan BOD setelah pengolahan 

dengan Biosand Filter mengalami persentase penurunan paling besar dengan 

Biosand Filter I sebesar 66,32% dibandingkan dengan Biosand Filter II hanya 

sebesar 56.43%. Penurunan kadar BOD dapat dilihat pada gambar 10 berikut : 
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Gambar 10. Penurunan BOD Hasil Pengolahan Metode Biosand Filter 

Tabel 15. Penurunan TSS setelah pengolahan dengan metode Biosand Filter 

 Nilai TSS (mg/L) Penurunan TSS (%) 

Sebelum Perlakuan  995 0 

Biosand Filter I 166 86,80 

Biosand Filter II 210 78,89 

Sumber : Data primer 

 Penurunan kadar TSS pada tabel 15 mencapai persentase 86,80% pada 

Biosand Filter I, dan sebesar 78,89% pada Biosand Filter II. Diagram penurunan 

kadar TSS dapat dilihat pada gambar 11.  

 

Gambar 11. Penurunan TSS Hasil Pengolahan Metode Biosand Filter 
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Penurunan kadar COD mencapai 59,88 %, kadar BOD 66, 32 % dan TSS 

86,80 %  hal ini disebabkan karena komponen pada biosand filter yaitu pasir 

halus, kasar dan kerikil hanya bersifat sebagai sedimentasi, sehingga filtrat yang 

keluar lebih jernih. Semakin banyak partikel dengan luas permukaan yang besar 

dalam biosand filter maka semakin banyak zat-zat organik yang terperangkap 

dalam pori-pori adsorben, sehingga kadar BOD nya rendah. Penurunan kadar 

COD, BOD dan TSS paling besar terjadi pada variasi tinggi komposisi pasir 

biosand filter: Pasir halus 40 cm, pasir kasar 15 cm, kerikil 15 cm. 

4.5 Gabungan Pengolahan Limbah Activated sludge-Biosand Filter 

Pada proses ini sampel yang diolah dengan activated sludge dengan 

persentase penurunan parameter COD, BOD dan TSS yang tertinggi kemudian 

dilanjutkan dengan  biosand filter yang juga memiliki persentase penurunan 

tertinggi. Setelah dilakukan 2 uji sebelumnya yaitu activated sludge dan biosand 

filter maka didapat activated sludge dengan aktivator atau bibit I dengan activated 

sludge sebanyak 7,5 gram yang ditambahkan aktivator dan biosand filter I dengan 

ketinggian pasir halus 40 cm, pasir kasar 15 cm dan kerikil 15 cm. Hasil 

pengujiannya: 

Tabel 16. Penurunan COD, BOD dan TSS setelah pengolahan dengan 

metode Activated sludge dan Biosand Filter 

No. Parameter Limbah 

Awal 

(mg/L) 

Hasil Uji 

(mg/L) 

Penurunan 

(%) 

Perda Prov. 

Jateng No. 10 

Tahun 2004 

1. COD 1990,9 292, 8 85 % 275 

2. BOD 1267 136,7 89 % 150 

3. TSS 995 27 97 % 100 

Sumber : Data primer 
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Berdasarkan tabel 16, perlakuan activated sludge-biosand filter sangat 

efektif karena hasil pengolahan limbah dapat memenuhi syarat sesuai Peraturan 

Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 (Baku Mutu Air Limbah 

Industri Tahu). Sistem pengolah limbah metode activated sludge-biosand filter ini 

bekerja secara alamiah, sehingga tidak membutuhkan sistem pengoperasian yang 

rumit dan dapat menekan biaya operasionalnya. Keunggulan lain dari sistem ini 

adalah relatif tahan dengan debit limbah yang bervariasi, sehingga cocok 

digunakan untuk pengolahan air limbah home industri. Limbah diolah dimulai di 

bak equalisasi selama 1 hari untuk mebuat stabil limbah kemudian pengolahan 

lumpur aktif selama 3 hari, dimulai dengan mengaktifkan lumpur selama 50 jam 

proses aerasi kemudian mencampurkan limbah kedalam bak lumpur aktif dalam 

bentuk ember dengan kapasitas 6 liter dan diberi aerasi selama 24 jam. Langkah 

selanjutnya limbah diolah dengan biosand filter reactor. Hasil pengolahan limbah 

cair dari bak lumpur aktif dialirkan kedalam biosand filter  reactor kemudian 

ditampung pada bak penampung dan dianalisa parameter COD, BOD, dan TSS.  

Warna limbah cair industri tahu awal yang berwarna putih keruh yang berasal dari 

perombakan bahan-bahan organik berupa protein yang berasal dari bahan baku 

tahu yaitu kedelai setelah perlakuan warna berubah menjadi coklat karena adanya 

penambahan komposisi lumpur. Perubahan warna menjadi jernih setelah 

pengolahan sudah tercapai pada penelitian ini.Proses pengolahan limbah secara 

activated sludge dan biosand filter cukup berhasil tercapai penurunan COD 

sebanyak 85% (292,8 mg/L), BOD 89% (136,7 mg/L) dan TSS 97% (27 mg/L).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa prototype unit gabungan 

antara Activated Sludge dan Biosand Filter Reactor dapat menurunkan kadar 

COD, BOD, dan TSS. Hasil penurunan untuk parameter COD sebesar 85 % (292, 

8 mg/L), BOD 89% (136, 7  mg/L) dan TSS 97 % (27 mg/L). 

 

5.2 Saran  

1. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai berapa lama biosand filter yang ada 

dalam suatu wadah untuk menurunkan kadar COD, BOD dan TSS  

kemudian diganti dengan yang baru sehingga biaya pengolahan limbah 

untuk industri lebih terukur. 

2. Perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh ukuran butiran terhadap 

efektivitas unit biosand filter. 

3. Bagi industri tahu, dapat menggunakan metode ini karena tanpa 

penambahan bahan kimia dan penggunaan yang mudah serta hasil yang 

efisien. 
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Lampiran 1. Alur kerja 

Skema Cara Kerja Analisis Pengukuran COD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Perlahan sambil didinginkan dalam 

air pendingan) 

Menambahkan 5 mL K2Cr2O7 0, 25 N 

Sampel  

10 ml kedalam erlenmeyer 250 mL 

Menambahkan 0,2 gram HgSO4 + Batu didih 

Menambahkan 15 mL H2SO4 0, 25 N  

Diawetkan (H2SO4 hingga pH >2) 

Disimpan Dalam lemari pendingn 

4
o
C selama 1 hari 

Menghubungkan erlenmeyer dengan pendingin 

liebig dan didihkan diatas hotplate selama 2 jam 

Erlenmeyer didinginkan dan ditambah air suling 

hingga volume 70 mL 

Menambahkan indikator 

feroin 2-3 tetes 

Mentitrasi dengan 

Larutan Ferri Ammonium Sulfat 0,1 N 

Mencatat ml Larutan Ferri Ammonium Sulfat 

Sampai warna merah kecoklatan 

 



                                                                                                                                                          

 

 

71 

Skema Cara Kerja Analisis Pengukuran BOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuangkan 10 ml Sampel kedalam tabung pengaduk 

Kemudian menyimpan botol BOD dalam inkubator dengan suhu 

± 20
o
 C selama 5 hari. 

Mengalirkan larutan pengencer kedalam tabung pengaduk 

Menambahkan larutan pengencer hingga volume mencapai 200 ml 

Aduk campuran (6- 7 kali) 

(pengaduk tidak boleh 

melebihi dasar tabung) 

Mengamati angka yang terlihat pada display dan menunggu 

sampai angka tersebut stabil, kemudian mencatatnya. 

Menuangkan pengencer secara perlahan ke dalam botol BOD 

102 ml melalui dinding botol sampai botol terisi penuh 

Memasukkan detektor alat DO ke dalam botol BOD 

Menuangkan dan menampung kembali penencer sampai isi 

dalam botol setinggi leher botol 

Melakukan pengukuran kembali setelah 5 hari 
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Skema Cara Kerja Analisis Pengukuran TSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan kertas saring yang telah diketahui 

beratnya pada alat penyaring 

Mengambil 100 ml contoh 

Membilas kertas saring dengan 10 

ml air suling (sebanyak 3 kali) 

Ambil kertas saring dan masukan dalam tempat khusus 

Mengeringkan didalam oven selama 1 jam dengan suhu 

103°-105°C 

Mendinginkan dalam desikator selama 10 menit 

Timbang dengan Neraca Analitik 

Menaruh kertas saring kedalam alat penyaring 

Bilas kertas saring dengan air 

suling sebanyak 20 ml 

Desikator 10 menit 

Menimbang kertas saring dengan  

neraca analitik 

Mengeringkan dengan oven selama 1 jam 

dengan suhu 103°-105°C 
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Diagram Alir Penelitian : Proses Pembibitan, Aerasi dan Pengolahan dengan Lumpur Aktif 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipilih bibit yang memiliki kemampuan 

menurunkan  COD, BOD, dan TSS yang 

paling baik 

Pengukuran COD, BOD, TSS 

pada Limbah Cair Tahu 

Note:  

Media Cair:  

5 g urea, 2.5 g pupuk KCl, 2.5 g 

TSP, glukosa 10 gram dan aquades 

diencerkan volume 500 ml. 

 

 

Tempat  dimana proses terjadi pada 

prototype 

 

Kontrol : Limbah cair + Media 

Cair 

 1 

1,2 

3 

3 

Pembibitan Lumpur Aktif: 

Bibit I : 7,5 g lumpur + Media Cair  

Bibit II : 5 g lumpur + Media Cair 

Bibit III 2,5 g lumpur + Media Cair 

 

Aerasi selama 50 jam menggunakan 

aerator 

Diaduk dan tunggu hingga mengendap 

Masing-masing Bibit I, II, III  + limbah  

cair tahu dengan perbandingan (40:60) ; 

pengujian control (limbah cair tahu) 

Cairan diatas endapan diambil kemudian 

diuji COD, BOD dan TSS 
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Diagram Alir Penelitian : Proses pengolahan dengan Biosand filter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

Proses di Biosand Filter: langsung dimasukan hingga didapat air hasil pengolahan.

Pengukuran 

COD, BOD dan 

TSS 

Diambil cairan diatas endapan dari bibit 

yang paling baik dalam hal menurunkan 

COD, BOD dan TSS 

Limbah cair tanpa perlakuan lumpur aktif 

4 

4 

Biosand Filter II 

Biosand Filter I 

Biosand Filter II 

Biosand Filter I  

Air Hasil 

Pengolahan 

5 

Tempat  dimana proses terjadi pada 

prototype 
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Lampiran 2.  Pembuatan bahan dan reagen 

2.1 Pembuatan reagen  

1. Pembuatan larutan standar kalium dikromat 0,25 N  

Perhitungan :  

K2Cr2O7          2K
+
 + Cr2O7  

Cr2O7
2-

 + 14 H
+
 + 6e          2Cr

3+
 + 7H2O  

1 mol K2Cr2O7 ~ 1mol Cr2O7
2-

  

~ 6 mol  

~ 6 ekivalen  

~ 6 berarti valensi 6  

Mr K2Cr2O7 = 294,18  

a. M = 
valensi

n
=

6

25,0
 = 0,0417  

b. Volume yang dibutuhkan 1000 mL  

c. Massa K2Cr2O7 = V. M . 
n

1
. Mr.10

-3
  

  = 
10006

.

x

xMxMrv
 

  = 
1000..6

/18,294..25,0..1000

x

molgxNxml
 

  = 12, 259 g 

Jadi ditimbang sebanyak 12,259 g K2Cr2O7 , kemudian dilarutkan dalam 

aquades hingga 1000 mL. 

2. Pembuatan larutan standar FAS 0,1 N 

a) Volume yang dibutuhksan : 250 mL  

b) Mr (Fe(NH2)2(SO4)2.6H2O) : 390 g/mol  

c) Fe
2+

                      Fe
3+

 + 1e  

1mol Fe
2+

  ~ 1mol e  

                = n atau valensi  

 

 

d) Massa Fe (NH2)2 = V. M .
n

1
 . Mr.10

-3
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= 
1000

vxMxMr
 

     = 75.9
1000

/390..1,0...250 molgxNxml
 gram 

 

Sebanyak 9,75 g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O dilarutkan dalam kurang lebih 100 

mL aquades, kemudian tambahkan 5 mL H2SO4 pekat, larutan 

didinginkan, lalu masukkan kedalam labu takar 250 mL dan ditambahkan 

aquades sampai tanda tera. Standarisasikan dengan K2Cr2O7 0,2499 N. 

e) Standardisasi Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O (FAS) 

Sebanyak 10 ml FAS di titrasi dengan larutan kalium dikromat 0,25 N. 

Didapat hasil titrasi sebgai berikut: Volume titrasi: 25,2ml, 25,3 ml 

N FAS = 10 x 0, 25 = 0, 0996 N 

          25,1 

N FAS = 10 x 0, 25 = 0, 1000 N 

          25 

Maka N Fas adalah 0 0992 + 0,0988 = 0,0998 N 
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Lampiran 3. Hasil & Analisis Data 

1. Hasil analisis data limbah sebelum perlakuan 

No. Parameter Satuan Hasil Uji Peraturan Daerah 

Propinsi Jawa Tengah 

No. 10 Tahun 2004 

(Baku Mutu Air 

Limbah Industri Tahu 

1. COD mg/L 1990,9 275 

2. BOD mg/L 1267 150 

3. TSS mg/L 995 100 

4. pH  4,3 6,0-9,0 

 

 

 

2. Analisis data sebelum perlakuan 

2.1 COD 

Volume sampel : 10 ml 

Volume titrasi blanko :  (A) 

Volume titrasi : (B) 

1. Volume titrasi I  

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

   10 

COD = (9,6-7,0) x 0,0998 x 8000 x 10 

   10 

        = 2075,8 mg/L 

2. Volume titrasi II 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

   10 

COD = (9,6-7,2) x 0,0998 x 8000 x 10 

   10 

         =  1900,8 mg/L 

3. Volume titrasi III 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

   10 

COD = (9,6-7,1) x 0,0998 x 8000 x 10 

   10 

        =1996,6  mg/L 

Rata-rata= 2075,8 + 1900,8 + 1996,6  =  1990,9 mg/L 

                                   3 
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2.2 BOD 

Hasil pengukuran alat DO analisis 

Rumus : BOD = (DO0-DO5) x Pengenceran (P) 

1. DO0 = 793,4 mg/L  DO5 = 666,7 mg/L 

BOD = (793,4-666,7) x 10 

 = 1267 mg/L 

2. DO0 = 794,0 mg/L  DO5 = 667,2 mg/L 

BOD = (794,0-667,2) x 10 

 = 1268 mg/L 

3. DO0 = 793,6 mg/L  DO5 = 667,0 mg/L 

BOD = (793,6- 667,0) x 10 

 = 1266 mg/L 

Rata-rata = 1267 mg/L + 1268 mg/L + 1266 mg/L = 3801/3 = 1267 mg/L  

2.3 TSS 

A = mg bobot kosong 

B = mg bobot setelah penyaringan dan pemanasan 

TSS = (B-A) x 1000 

    mL contoh 

 

TSS = (205,4-105,9 mg) x 1000 = 995 mg/L 

                100 
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3. Hasil analisa data setelah perlakuan 

3.1 Perlakuan dengan activated sludge 

3.1.1 Bibit III,  (2,5 gram sedimen lumpur + media cair)  

No. Parameter Satuan Hasil Uji Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2004 (Baku Mutu Air 

Limbah Industri Tahu 

1. COD mg/L 1836, 3 275 

2. BOD mg/L 661 150 

3. TSS mg/L 477 100 

4. pH  5 6,0-9,0 

 

a. Perhitungan COD 

Volume sampel : 10 ml 

Volume titrasi blanko :  (A) 

Volume titrasi : (B) 

Volume titrasi I 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

            10 

COD = (9,5-7,1) x 0,998 x 8000 x 10 

            10 

                  = 1916,2 mg/L 

Volume titrasi II 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

          10 

COD = (9,5-7,2) x 0,0998 x 8000 x 10 

   10 

         = 1836,3 mg/L 

Volume titrasi III 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

        10 

COD = (9,5 – 7,3) x 0, 0998 x 8000 x 10 

   10 

        = 1756,5 mg/L 

Rata-rata= 1916, 2 + 1836, 3+ 1756,5 =  1836,3 mg/L 

                                   3 

b. Perhitungan BOD 

Hasil pengukuran alat DO analisis 

Rumus : BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

Pembacaan I 

DO0 = 742,0 mg/L  DO5 = 676,0 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 
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         = mg/L 

BOD = (742,0 – 676,0) x 10 

  = 660 mg/L 

Pembacaan II 

DO0 = 742,5 mg/L    DO5 = 676,3 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

          = mg/L 

BOD = (742,5 – 676,3) x 10 

  = 662 mg/L 

Pembacaan III 

DO0 = 742,1 mg/L    DO5 = 676,0 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

         = mg/L 

BOD = (742,1 – 676,0) x 10 

          = 661 mg/L 

Rata-rata = 660 mg/L + 662 mg/L + 661 mg/L = 1983/3 = 661 

mg/L 

 

 

c. Perhitungan TSS 

A = mg bobot setelah penyaringan dan pemanasan 

B = mg bobot kosong 

TSS = (A – B) mg x 1000 

              mL contoh 

 

TSS = (15,42 – 106,5) mg x 1000 

                       100 

        = 477 mg/L 

 

3.1.2 Bibit II,  (5 gram sedimen lumpur + media cair) 

No. Parameter Satuan Hasil Uji Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2004 (Baku Mutu Air 

Limbah Industri Tahu 

1. COD mg/L 1783, 1 275 

2. BOD mg/L 577 150 

3. TSS mg/L 914 100 

4. pH  4, 2 6,0-9,0 

 

a. Perhitungan COD 

Volume sampel : 10 ml 

Volume titrasi blanko :  (A) 

Volume titrasi : (B) 

Volume titrasi I 
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COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

     10 

COD = = (9.5-7,3) x 0, 0998 x 8000 x 10 

   10 

                  = 1756,5 mg/L 

Volume titrasi II 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9.5-7,1) x 0, 0998 x 8000 x 10 

               10 

         = 1916,2 mg/L 

Volume titrasi III 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9.5-7,4) x 0, 0998 x 8000 x 10 

               10 

        = 1676,7 mg/L 

Rata-rata= 1756,5 + 1916,2+ 1676,7 =  1783, 1 mg/L 

                                   3 

b. Perhitungan BOD 

Hasil pengukuran alat DO analysis 

Pembacaan I 

DO0 = 694,0 mg/L  DO5 = 636,0 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

           = mg/L 

BOD = (694,0- 636,0) x 10 

          = 580 mg/L 

Pembacaan II 

DO0 = 694,4 mg/L    DO5 = 636,7 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

          = mg/L 

BOD = (694,4- 636,7) x 10 

          = 577 mg/L 

Pembacaan III 

DO0 = 693,8 mg/L    DO5 = 636,4 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

         = mg/L 

BOD = (693,8- 636,4) x 10 

          = 574 mg/L 

Rata-rata= 580 + 577+ 574 =  577 mg/L 

                              3 

c. Perhitungan TSS 

A = mg bobot setelah penyaringan dan pemanasan 

B = mg bobot kosong 

TSS = (B – A) x 1000 
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              mL contoh 

 

TSS = (152,8 – 107,1) x 1000 

                       50 

        = 914 mg/L 

 

3.1.3 Bibit I,  (7.5 gram sedimen lumpur + media cair) 

No. Parameter Satuan Hasil Uji Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2004 (Baku Mutu Air 

Limbah Industri Tahu 

1. COD mg/L 1623, 4 275 

2. BOD mg/L 432 150 

3. TSS mg/L 408 100 

4. pH mg/L 4 6,0-9,0 

 

a. Perhitungan COD 

Volume sampel : 10 ml 

Volume titrasi blanko :  (A) 

Volume titrasi : (B) 

Volume titrasi I 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

         10 

COD = (9,5-7,4) x 0,0998 x 8000 x 10 

   10 

                  = 1676,6 mg/L 

Volume titrasi II 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5-7,5) x 0,0998 x 8000 x 10 

               10 

         = 1596,8 mg/L 

Volume titrasi III 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5-7,5) x 0,0998 x 8000 x 10 

               10 

        = 1596,8 mg/L 

Rata-rata= 1676, 6 + 1596,8+ 1596,8 =  1623, 4 mg/L 

                                   3 

b. Perhitungan BOD 

Hasil pengukuran alat DO analysis 

Pembacaan I 

DO0 = 570,4 mg/L     DO5 = 527,4 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 
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  = mg/L 

BOD = (570,4- 527,4) x 10 

          = 430 mg/L 

Pembacaan II 

DO0 = 570 mg/L     DO5 = 526,9 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (570- 526,9) x 10 

          = 431 mg/L 

Pembacaan III 

DO0 = 570,1 mg/L    DO5 = 526,6 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (570,1- 526,6) x 10 

          = 435 mg/L 

Rata-rata= 430 + 431+ 435 =  432 mg/L 

                            3 

c. Perhitungan TSS 

A = mg bobot setelah penyaringan dan pemanasan 

B = mg bobot kosong 

TSS = (A – B) x 1000 

              mL contoh 

 

TSS = (127,9 – 107,5) mg x 1000 

               50 

        = 408 mg/L 

 

3.2 Perlakuan dengan biosand filter 

3.2.1 Biosand Filter I (40 cm pasir halus) 

No. Parameter Satuan Hasil Uji Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2004 (Baku Mutu Air 

Limbah Industri Tahu 

1. COD mg/L 798,4 275 

2. BOD mg/L 426,7 150 

3. TSS mg/L 166 100 

4. pH mg/L 5,5 6,0-9,0 

 

a. Perhitungan COD 

Volume sampel : 10 ml 

Volume titrasi blanko :  (A) 

Volume titrasi : (B) 

Volume titrasi I 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 
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         10 

COD = (9,5-8,4) x 0,0998 x 8000 x 10 

   10 

                  = 878,2 mg/L 

Volume titrasi II 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5-8,5) x 0,0998 x 8000 x 10 

                10 

         = 798,4 mg/L 

Volume titrasi III 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5-8,6) x 0,0998 x 8000 x 10 

                10 

        = 718,6 mg/L 

Rata-rata= 878, 2 + 798, 4 + 718, 6 =  798,4 mg/L 

                                   3 

b. Perhitungan BOD 

Hasil pengukuran alat DO analysis 

Pembacaan I 

DO0 = 514,1 mg/L    DO5 = 471,6 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (514,1- 471,6) x 10 

          = 425 mg/L 

Pembacaan II 

DO0 = 513,5 mg/L    DO5 = 471,4 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (513,5- 471,4) x 10 

          = 428 mg/L 

Pembacaan III 

DO0 = 513,8 mg/L    DO5 = 471,0 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (513,8-471,0) x 10 

          = 421 mg/L 

Rata-rata= 425 + 428 + 421 =  426,7 mg/L 

                                3 

c. Perhitungan TSS 

A = mg bobot setelah penyaringan dan pemanasan 

B = mg bobot kosong 

TSS = (B – A) x 1000 

              mL contoh 
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TSS = (124 – 105,6) x 1000 

                100 

        = 166  mg/L 

 

3.2.2 Biosand Filter II (30 cm pasir halus) 

No. Parameter Satuan Hasil Uji Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2004 (Baku Mutu Air 

Limbah Industri Tahu 

1. COD mg/L 1117, 8 275 

2. BOD mg/L 552 150 

3. TSS mg/L 210 100 

4. pH mg/L 4,3 6,0-9,0 

 

a. Perhitungan COD 

Volume sampel : 10 ml 

Volume titrasi blanko :  (A) 

Volume titrasi : (B) 

Volume titrasi I 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

         10 

COD = (9,5-8,1) x 0,0998 x 8000 x 10 

       10 

                  = 1117,8 mg/L 

Volume titrasi II 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5-8,0) x 0,0998 x 8000 x 10 

                10 

         = 1197,6 mg/L 

Volume titrasi III 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5-8,2) x 0,0998 x 8000 x 10 

               10 

        = 1037,9 mg/L 

Rata-rata= 1117,8+ 1197,6 + 1037,9 =  1117,8 mg/L 

                                   3 

b. Perhitungan BOD 

Hasil pengukuran alat DO analysis 

Pembacaan I 

DO0 = 610,8 mg/L    DO5 = 555,4 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 
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BOD = (610,8- 555,4) x 10 

          = 554 mg/L 

Pembacaan II 

DO0 = 610,3 mg/L    DO5 = 555,2 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (610,3- 555,2) x 10 

          = 551 mg/L 

Pembacaan III 

DO0 = 610,5 mg/L    DO5 = 555,5 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

               = mg/L 

BOD = (610,5- 555,5) x 10 

          = 551 mg/L 

Rata-rata= 554 + 551 + 551 =  552 mg/L 

                                3 

c. Perhitungan TSS 

A = mg bobot setelah penyaringan dan pemanasan 

B = mg bobot kosong 

TSS = (B – A) x 1000 

              mL contoh 

 

TSS = (126,6 – 105,6) x 1000 

               100 

        = 210 mg/L 

 

3.3 Perlakuan dengan activated sludge dan biosand filter 

Didapatkan penurunan COD, BOD dan TSS yang tertinggi pada perlakuan 

activated sludge bibit I dan biosand filter I 

No. Parameter Satuan Hasil 

Uji 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa 

Tengah No. 10 Tahun 2004 (Baku 

Mutu Air Limbah Industri Tahu 

1. COD mg/L 292, 8 275 

2. BOD mg/L 136,7 150 

3. TSS mg/L 27 100 

4. pH mg/L 6 6,0-9,0 

 

a. Perhitungan COD 

Volume sampel : 10 ml 

Volume titrasi blanko :  (A) 

Volume titrasi : (B) 
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Volume titrasi I 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

         10 

COD = (9,5-9, 1) x 0,0998 x 8000 x 10 

               10 

                  = 319,4 mg/L 

 

 

Volume titrasi II 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5-9,2) x 0,0998 x 8000 x 10 

               10 

         = 239,5 mg/L 

Volume titrasi III 

COD = (A-B) x N FAS x Be O2 x Pengenceran (P) 

    10 

COD = (9,5–9,1) x 0,0998 x 8000 x 10 

               10 

        = 319,4 mg/L 

Rata-rata = 319,4 + 239,5+ 319,4 =  292,8 mg/L 

                                   3 

b. Perhitungan BOD 

Hasil pengukuran alat DO analysis 

Pembacaan I 

DO0 = 430,4 mg/L     DO5 = 416,8 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (430,4- 416,8) x 10 

          = 136 mg/L 

Pembacaan II 

DO0 = 430,7 mg/L     DO5 = 416,6 mg/L   

BOD = (DO0 - DO5) x Pengenceran (P) 

  = mg/L 

BOD = (430,7- 416,6) x 10 

          = 141 mg/L 

 

Pembacaan III 

DO0 = 430,2 mg/L    DO5 = 416,9 mg/L   

BOD = (430,2- 416,9) x 10 

          = 133 mg/L 

Rata-rata= 136 + 141 + 133 =  136,7 mg/L 

                                3 
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c. Perhitungan TSS 

A = mg bobot setelah penyaringan dan pemanasan 

B = mg bobot kosong 

TSS = (B – A) x 1000 

              mL contoh 

 

TSS = (109 – 106,3 ) x 1000 

                100 

        =  27 mg/L 
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Lampiran 4. Dokumentasi 

 

1 Bahan untuk pembibitan /aktivasi 

activated sludge 

2 Pencucian pasir 

 

 

 

 
3 Pembibitan + Aerasi 4 Pengolahan limbah saat activated 

sludge 

 

 

 

 

5 Mengalirkan hasil olahan activated 

sludge ke biosand filter 

6 Prototype-proses lumpur aktf dan 

biosan filter 

 

 

 

 
7 Sampel hasil pengolahan limbah 8 Lapisan Biolayer pada biosand 

filter 
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9 COD-memipet sampel 10 COD-Penambahan 

H2SO4&K2Cr207 

 

 

 

 

11 COD-refluks 3 jam 12 COD-Penitaran COD 

 

 

 

 
13 BOD-memipet sampel limbah 14 Rangkaian Larutan Buffer-BOD 
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15 BOD-Penuangan buffer dalam botolnya 16 BOD-Pengukuran dengan DO 

meter 

 

 
 

 

 

17 TSS –Penyaringan Limbah dengan 

kertas saring 

18 TSS-Alat Penyaring TSS 

 

 

 

 

19 TSS-Pengeringan dengan oven 20 TSS-Penimbangan hasil 

pengeringan  

 

 

 

 


