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 Hendaknya kita tidak mengukur ilmu bukan dari tumpukan buku yang kita 
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Newman). 
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ABSTRAK 

 
Bayu Aji Prasetyo  . 2015.  Penurunan Nilai COD Air Limbah Pabrik Tahu 

Menggunakan Reagen Fenton Secara Batch. Skripsi. Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Drs. Wisnu Sunarto, M.Si dan Pembimbing Pendamping 

Drs. Eko Budi Susatyo, M.Si 

 
 

Kata kunci : COD, limbah pabrik tahu, Reagen Fenton  

 
 Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu masih mengandung padatan 

tersuspensi dan terlarut yang dapat mencemari perairan dengan kadar awal limbah 

sebesar 7482,30 mgO2/L, sehingga harus diturunkan kadarnya sebelum dibuang ke 

perairan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara sistem AOP 

(Advanced Oxidation Processes). sistem AOP menggunakan Reagen Fenton 

bertujuan untuk mengetahui penurunan optimum kadar COD pada limbah cair tahu. 

Hasil penelitian menunjukkan penurunan kadar COD pada industri tahu dengan 

variasi waktu didapatkan waktu optimum selama 240 menit dengan nilai COD 

sebesar 530,93 mgO2/L dan dengan presentase penurunan COD sebesar 92,90 %. 

Variasi konsentrasi FeSO4:H2O2 optimum sebesar 0,8M : 0,3M dengan penurunan 

nilai COD sebesar 666,41 dan 412,88 mgO2/L dan presentase penurunan nilai COD 

sebesar 91,09 % dan 94,48 %. Variasi pH pada limbah mendapatkan hasil pH 

optimum sebesar 6 dengan penurunan nilai COD sebesar 339,43 mgO2/L dengan 

presentase penurunan nilai  COD sebesar 95,46 % 
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ABSTRACT 

 
Bayu Aji Prasetyo. 2015. COD Value Reduction of Tofu Factory Wastewater 

Using Fenton Reagent by Batch Method. A thesis . Chemistry Departement, 

Chemistry Stud Program Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Semarang State University. The Main Supervisor Drs. Wisnu Sunarto, M.Si 

dan Co Supervisor Drs. Eko Budi Susatyo, M.Si 

 
 

 

Keywords: COD Value, Tofu Factory Wastewater, Reagent Fenton,  

 

    Liquid waste generated from tofu factory still contain suspended solids 

and dissolved that can contaminate waste waters with levels of 7482.30 mg O2/ L, 

and therefore should be lowered levels before discharge to waters. One way to do 

is by the way the system AOP (Advanced Oxidation Processes). System AOP 

using Fenton reagent which aims to determine the optimum reduction of COD 

levels in tofu factory wastewater . The results showed decreased levels of COD in 

tofu factory wastewater the time variation obtained optimum time for 240 minutes 

with a COD value of 530.93 mgO2/L and with a percentage of 92.90% COD 

reduction. Following the result of variations in the concentration of FeSO4: H2O2 

obtained optimum concentration of 0.8 m: 0.3M in reducing the COD value of 

666.41 and 412.88 mg O2/ L and the percentage of COD reduction of 91.09% and 

94.48%. Furthermore. pH variation in waste the optimum pH of 6 to decrease COD 

concentration of 339.43 mgO2/L and the percentage of COD reduction of 95.46% 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 
 

Air  merupakan unsur yang amat  penting  dalam  kehidupan  mahluk hidup, 

karena air merupakan bagian dari setiap mahluk hidup. Berkisar antara 50-70% 

berat badan manusia adalah air dan di dalam tubuh, air berfungsi sebagai pelarut 

untuk metabolisme, mempertahankan suhu badan, membersihkan permukaan mata 

serta melicinkannya dan untuk keperluan rumah tangga (masak, mencuci, mandi, 

membersihkan). Setiap orang memerlukan air sebanyak 50-100 liter tiap hari. Air 

juga digunakan untuk pertanian, perternakan, perkebunan, pembangkit tenaga listrik, 

transportasi, pariwisata, industri dan keperluan lain (Sastrawijaya ,1991) 

  Pencemaran  air  diakibatkan  oleh  masuknya  bahan  pencemar  (polutan)  

yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki 

badan air dengan berbagai cara, misalnya melalui atmosfer, tanah, limpasan (run off) 

pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri, dan lain- 

lain (Effendi, 2003). Peraturan Pemerintah RI No.20 1990 tentang Pengendalian 

Pencemaran Air mendefinisikan pencemaran air, yaitu masuk atau dimasukkannya 

mahluk  hidup,  zat,  energi,  dan  atau  komponen  lain  ke  dalam  air  oleh  kegiatan 

manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. (Effendi, 2003). 
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  Salah satu pencemaran air yang sangat berbahaya pada limbah yaitu bahan 

organik yang didapatkan dari air bekas cucian pada limbah pabrik tahu. Bahan 

organik terlarut dapat menghabiskan oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan 

rasa bau yang tidak sedap pada penyediaan air bersih dan akan lebih berbahaya 

apabila bahan tersebut merupakan bahan yang beracun. Beberapa bahan organik 

tertentu yang terdapat pada air limbah kebal terhadap degradasi biologis  dan ada 

beberapa diantaranya yang beracun meskipun pada konsentrasi rendah. (Potter, dkk. 

1994). 

Industri tahu pada umumnya menghasilkan air limbah yang berbahaya, 

dengan kandungan nilai COD berkisar antara 4000-6000 mg/L. Hal ini berarti bahwa 

setiap  1 m
3 

air limbah rata-rata dibutuhkan 5 kg O2, jadi  setiap 100 kg kedelai 

menghasilkan 2 m
3  

air limbah maka O2  yang dibutuhkan adalah 10 kg per 100 

kg kedelai dan kandungan BOD berkisar antara 3000-4000 mg/L(Kafadi, 1990). 

Dengan demikian diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan oleh limbah cair COD, maka proses pengolahan limbah yang wajib 

dilakukan sebelum limbah tersebut dibuang ke badan perairan. 

Industri pembuatan tahu yang ada di Indonesia pada umumnya masih termasuk 

dalam industri skala kecil. Industri tahu ini menghasilkan limbah cair yang cukup 

besar dan sangat berpotensi merusak lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan 

merupakan limbah organik yang biodegradable atau mudah diuraikan oleh 

mikroorganisme secara alamiah. Penguraian limbah organik tersebut dilakukan oleh 
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mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen bebas atau secara anaerob. Air 

limbah industri tahu berasal dari proses pencucian dan perendaman kedelai, serta 

proses pengepresan dan pencetakan tahu. Selain itu juga bersumber dari sisa proses 

pencucian peralatan yang digunakan (Kafadi, 1990). 

 Air limbah industri tahu bersifat  biodegradable atau mudah didegradasi secara 

biologis (Moertinah dan Djarwanti, 2003). Penelitian ini  menawarkan proses 

pengolahan air limbah pabrik tahu secara oksidasi kimia lanjut (AOP, Advanced 

Oxidation Processes) menggunakan Reagen Fenton yang telah terbukti dapat 

menurunkan konsentrasi beberapa senyawa organik contohnya seperti polisakarida, 

lemak dan lain-lain (Rodriquez, 2003). 

Reagen fenton merupakan larutan yang berisi campuran hidrogen peroksida 

(H2O2) dan katalis garam Fe
2+ 

pada pH asam,  digunakan dalam proses fenton sebagai 

sumber radikal hidroksil  (HO
●
). Reagen Fenton dibuat dengan  perbandingan berat 

antara  hidrogen  peroksida  dan  garam  Fe
2+

.  Garam  Fe
2+  

yang  diperlukan  adalah 

seperduapuluh sampai seperlima bagian berat hidrogen peroksida (Watt, 1998). 

Metode  Reagen  Fenton  memiliki  waktu  reaksi  yang  singkat  dibandingkan 

metode   AOP   lainnya.   Beberapa   kelebihan   metode   ini   antara   lain   besi   dan 

H2O2 murah  dan  tidak  beracun,  tidak  ada  batasan  transfer  massa  karena   katalis 

bersifat homogen, tidak ada energi terlibat sebagai katalis, dan proses ini mudah 

dilakukan serta dikontrol (Purwanti, dan Baskoro, 2008). 
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 Parameter utama dalam metode Reagen Fenton adalah pH larutan, jumlah ion 

Fe
2+

,  konsentrasi  H2O2,   konsentrasi  awal  polutan,  dan  kehadiran  ion-ion  lain. 

Beberapa  studi  menyimpulkan  bahwa  efisiensi  oksidasi  optimum  ketika  jumlah 

H2O2 dan  Fe
2+ 

tidak  berlebih,  sehingga  jumlah  radikal  hidroksil  mencapai  nilai 

maksimum untuk melakukan oksidasi zat-zat organik. (Elfiana, 2013) 

      Dalam skala laboratorium proses Fenton  telah terbukti dapat digunakan  untuk  

mengolah limbah organik  berbahaya,  seperti  formaldehid,  fenol BTEX,  limbah 

kayu dan plastik. Proses Fenton skala laboratorium telah diuji coba untuk 

menurunkan konsentrasi COD air limbah oil recovery  sampai 86% pada H2O2/Fe
2+ 

8,658 dengan konsentrasi H2O2   200,52 g/l dan Fe
2+ 

23,16 g/l dalam waktu reaksi 60 

menit (Dincer, A.R, 2008). Penambahan  reagen fenton (Fe
2+

dan H2O2 1:4) pada 

dosis 40 g/l mampu menurunkan 96% konsentrasi COD air limbah industry 

plasticizier selama waktu reaksi 1-24 jam (Purwanti, dan Baskoro, 2008). 

Proses Fenton dalam reaktor batch skala laboratorium juga telah digunakan 

untuk menurunkan 95,15% konsentrasi LAS 50 mg/L menjadi 2,4 mg/L pada dosis 

H2O2   141,168 mg/L dan Fe
2+   

3,14 mg/L (Fe
2+

/H2O2   = 1:45(wt/wt)) selama waktu 

reaksi  360  menit  (Elfiana,  2013).  Sedangkan  untuk  konsentrasi  COD air  limbah 

rumah   sakit   hanya   dapat   turun   87%   menggunakan   reagen   fenton   dengan 

perbandingan massa Fe
2+

:H2O2 = 1:25(wt/wt) (Elfiana, 2013). 
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1.2  PERUMUSAN MASALAH 
 
Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan di atas, rumusan permasalahan yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah waktu reaksi optimum dalam menurunkan nilai COD pada 

limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen fenton? 

2.  Berapakah perbandingan konsentrasi molaritas Fe
2+

:H2O2  pada  reagen 

fenton  dalam menurunkan nilai COD optimum pada air limbah pabrik 

tahu? 

3.  Berapakah pH larutan limbah pabrik tahu dalam menurunkan nilai COD 

optimum pada air limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen fenton ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1.  Mengetahui  waktu reaksi optimumdalam menurunkan nilai COD pada air 

limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen fenton 

2.  Mengetahui   perbandingan konsentrasi   molaritas   Fe
2+

: H2O2  pada  

reagen fenton  yang   paling   baik   dalam menurunkan nilai  COD  pada air 

limbah pabrik tahu 

3.   Mengetahui pH  larutan limbah yang paling baik dalam menurunkan nilai 

COD pada air limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen fenton 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain  

1.  Memberi informasi waktu yang paling baik dalam menurunkan nilai 

COD optimum pada air limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen 

fenton 

2. Memberi informasi mengenai perbandingan konsentrasi molaritas Fe
2+

:H2O2 

pada  reagen fenton  yang paling baik dalam menurunkan nilai COD pada 

air limbah pabrik tahu 

3. Memberi informasi mengenai pH  larutan limbah yang paling baik dalam 

menurunkan nilai COD optimum pada air limbah pabrik tahu dengan 

menggunakan reagen fenton 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Air Limbah Pabrik Tahu 

 
Sebagian besar sumber limbah cair yang dihasilkan oleh industri 

pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut 

dengan air dadih (whey). Cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi dan 

dapat segera terurai. Limbah cair ini sering dibuang secara langsung tanpa 

pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau busuk dan mencemari 

sungai. Sumber limbah cair lainnya berasal dari pencucian kedelai, pencucian 

peralatan proses, pemasakan dan larutan bekas rendaman kedelai. 

Jumlah air limbah tahu yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu kira-

kira 15-20 liter/kg bahan baku kedelai, sedangkan beban pencemarannya kira-kira 

sebesar 30 kg Total Suspended Solids (TSS)/kg bahan baku kedelai, Biologycal 

Oxygen Demand  (BOD) 65  gr/kg  bahan  baku  kedelai  dan  COD  130  gr/kg  

bahan  baku kedelai(Potter, dkk. 1994). Dengan demikian diperlukan upaya untuk 

mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah cair BOD, COD dan TSS, 

maka proses pengolahan limbah yang wajib dilakukan sebelum limbah tersebut 

dibuang ke badan perairan 

Menurut Hartati (2003) dalam menentukan karakteristik limbah cair tahu 

adalah : 
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2.1.1. Padatan tersuspensi 

 
Adanya padatan tersuspensi pada air limbah akan mempengaruhi kekeruhan, 

kekeruhan akan meningkat kemudian apabila terjadi pengendapan dan pembusukan 

padatan ini di saluran umum, maka dapat mengubah peruntukan perairan tersebut. 

2.1.2. Kekeruhan 

 
Kekeruhan yang terjadi karena adanya bahan organik (seperti karbohidrat dan 

protein) yang mengalami peruraian serta bahan koloid yang sukar mengendap. 

2.1.3. Bau 

 
Sifat bau limbah disebabkan karena zat-zat organik yang telah berurai dalam 

limbah mengeluarkan gas-gas seperti sulfida atau amoniak yang menimbulkan 

penciuman tidak enak yang disebabkan adanya campuran dari nitrogen, sulfur dan 

fosfor yang berasal dari pembusukan protein yang dikandung limbah. Timbulnya 

bau yang diakibatkan limbah merupakan suatu indikator bahwa terjadi proses 

alamiah. 

2.1.4. Temperatur 

 
Limbah yang mempunyai temperatur panas akan mengganggu pertumbuhan 

biota tertentu. Temperatur yang dikeluarkan suatu limbah cair harus merupakan 

temperatur alami. Temperatur berfungsi memperlihatkan aktivitas kimiawi dan 

biologis. Pada temperatur tinggi pengentalan cairan berkurang dan mengurangi 

sedimentasi. Tingkat zat oksidasi lebih besar daripada temperatur tiggi dan 

pembusukan jarang terjadi pada suhu rendah 
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2.1.5.  Warna 

 
Warna dalam air disebabkan adanya ion-ion logam besi dan mangan (secara 

alami),  humus,  plankton,  tanaman  air  dan  buangan.  Warna  berkaitan  dengan 

kekeruhan dan dengan menghilangkan kekeruhan kelihatan warna nyata. 

Hasil analisis kualitas limbah tahu yang ada di Jateng disajikan pada Tabel 

1. : 

Tabel 1. Kualitas Limbah Cair Tahu 

Sumber : Data Uji BPPI Semarang, tahun 2004 
 

2.2  Komposisi Air Limbah 

Sesuai dengan sumber asalnya, maka air limbah mempunyai komposisi yang 

sangat bervariasi dari setiap tempat dan setiap waktu. Akan tetapi secara garis 

besar zat-zat yang terdapat dalam air limbah dapat dikelompokkan seperti pada 

tabel 2 

 

 

 

No Parameter Satuan Kadar 

1 Temperatur ° C 40-60 

2 Zat Padat Terlarut mg/L 2000-5650 

3 Zat Padat Tersuspensi mg/L 1000-4000 

4 BOD mg/L 2000-5389 

5 COD mg/L 4000-7050 

6 Amoniak mg/L 0,0-30,0 

7 Sulfida mg/L 0,0-10,0 

8 pH  4-5 
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Tabel 2. Komposisi Air Limbah 

No  Limbah 

Air (90 %) Bahan padat  (0,1%) 
organik anorganik 

1. Protein(65%) Butiran 

2. Karbohidrat(25%) Garam 

3. Lemak(10%)                      Metal 

 
 

Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah Industri Tahu 
 

No.   Parameter  Pencemaran maksimum (mg/L) Kadar beban (kg/ton) 

1. Temperatur 38
0
C - 

2. BOD 150 3 
3. COD 275 5,5 
4. TSS 100 2 

 Sumber : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 10 tahun 2004 

 
Catatan : 

 
1. Kadar  maksimun  untuk  setiap  parameter  pada  tabel  di atas  dinyatakan 

dalam milligram parameter per liter air limbah 

2. Beban pencemaran maksimun untuk setiap parameter pada tabel di atas 

dinyatakan dalam kilogram parameter per ton kedelai. 

2.3 Chemical Oxygen Demand (COD) 
 

COD atau kebutuhan oksigen kimia (KOK) merupakan jumlah oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam sampel air atau 

banyaknya oksigen  yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik 

menjadi CO2 dan H2O. Pada reaksi ini hampir semua zat yaitu  sekitar 85% dapat 

teroksidasi menjadi  CO2   dan  H2O dalam  suasana asam,  sedangkan  penguraian 

(BOD) tidak semua zat organik dapat  diuraikan oleh bakteri (Fardiaz,1992). 
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Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah bentuk lain pengukuran 

kebutuhan   oksigen   dalam   air   limbah.   Metode   ini   lebih   singkat   waktunya 

dibandingkan dengan analisa BOD. Pengukuran ini menekankan kebutuhan oksigen 

akan kimia dimana senyawa-senyawa yang diukur adalah bahan-bahan yang tidak 

dipecah secara biokimia (Ginting,2007). 

Menurut G.Alaerts (1987) Sebagian besar zat organis melalui tes COD ini 

dioksidasi oleh larutan K2Cr2O7 dalam keadaan asam yang mendidih 

CaHbOc + Cr2O7
2- 

+ H
+   ΔE             

CO2 + H2O + Cr
3+

 

 

Zat organis Perak sulfat (Ag2SO4) ditambahkan sebagai katalisator untuk 

mempercepat reaksi. Merkuri sulfat (HgSO4) ditambahkan untuk meghilangkan 

gangguan klorida yang pada umumnya ada di dalam air buangan. K2Cr2O7  

yang tersisa di dalam larutan tersebut digunakan untuk menentukan berapa oksigen 

yang telah dipakai. Sisa K2Cr2O7 tersebut ditentukan melalui titrasi dengan ferro 

amonium sulfat (FAS). Indikator ferroin digunakan untuk menentukan titik akhir 

titrasi yaitu pada saat warna hijau larutan berubah menjadi coklat kemerahan 

(G.Alaerts,1987). 

Menurut Metcalf dan Eddy (1991), COD adalah banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air, sehingga parameter 

COD mencerminkan banyaknya senyawa organik yang dioksidasi secara kimia. Tes 

COD digunakan untuk menghitung kadar bahan organik yang dapat dioksidasi 

dengan cara menggunakan bahan kimia oksidator kuat dalam media asam, 
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Beberapa bahan organik tertentu yang terdapat pada air limbah kebal terhadap 

degradasi biologis dan ada beberapa diantaranya yang beracun meskipun pada 

konsentrasi rendah. Bahan yang tidak dapat didegradasi seciara biologis tersebut 

akan digredasi secara kimiawi melalui proses oksidasi, jumlah  oksigen yang 

dibutuhkan untuk  mengoksidasi  tersebut  dikenal  dengan  Chemical  Oxygen  

Demand  (li,  dkk,2009) 

Menurut Metcalf dan Eddy (2003), COD adalah banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air, sehingga parameter 

COD mencerminkan banyaknya senyawa organik yang dioksidasi secara kimia. Tes 

COD digunakan untuk menghitung kadar bahan organik yang dapat dioksidasi 

dengan cara menggunakan bahan kimia oksidator kuat dalam media asam, 

Nilai COD dalam air limbah berkurang seiiring dengan berkurangnya 

konsentrasi bahan organik yang terdapat dalam air limbah, konsentrasi bahan 

organik yang   rendah   tidak   selalu   dapat   direduksi   dengan   metode   

pengolahan   yang konvesional. Perairan   dengan   nilai   COD   yang   tinggi   tidak   

diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian, nilai COD pada perairan yang 

tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan pada perairan tercemar 

dapat lebih dari 200 mg/L dan pada limbah industri dapat mencapai ± 60.000 mg/L 

(Effendi, 2003) 

Nilai COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang 

secara alamiah dapat dioksidasi dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut 

dalam air. maka konsentrasi COD dalam air harus memenuhi standar baku mutu 
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yang telah ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan Uji COD yaitu suatu uji 

yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan-bahan organik yang 

terdapat di dalam air. Pengukuran COD didasarkan pada kenyataan hampir semua 

bahan organik dapat dioksidasi menjadi karbondioksida dan air dengan bantuan 

oksidator kuat yaitu kalium dikromat (K2Cr2O7) dalam suasana asam. Dengan 

menggunakan dikromat sebagai oksidator, diperkirakan sekitar 95 % -100 % bahan 

organik dapat dioksidasi (Effendi, 2003). 

2.4  Reagen Fenton 
 

Proses Fenton didasarkan pada perpindahan elektron H2O2  dan aktivitas Fe
2+ 

sebagai katalis homogen. Proses oksidasinya didasarkan pada campuran hidrogen 

peroksida (H2O) dan garam besi (Fe
2+

) untuk menghasilkan radikal hidroksil 

(OH
●
) pada pH asam, dan radikal hidroksil ini bereaksi dengan cepat dalam 

lingkungan air antara H2O2 dan Fe
2+ 

juga dapat bereaksi dengan OH
● 

dan oleh 

karena itu dapat menghambat jalannya proses oksidasi jika keduanya tidak pada 

dosis optimumnya (Dincer, 2008). Proses ini juga dapat menurunkan nilai COD 

pada limbah tahu dengan mengoksidasi senyawa organik berbahaya,  seperti  

formaldehid,  fenol BTEX,  limbah kayu dan plastik.  

Beberapa literatur menyarankan perbandingan Fe
2+ 

dan H2O2 adalah 1:10 

(wt/wt) (Dincer, 2008), atau 5:25 (wt/wt) (Watts, 1998), dan optimumnya sesuai 

dengan jenis air limbahnya (Metcalf dan Eddy, 2003). Hidrogen peroksida 

merupakan oksidator kuat, tetapi pada konsentrasi rendah 0.1 % kinetika reaksinya 

terlalu lambat untuk mendegradasi kontaminan, Sehingga perlu penambahan Fe
2+ 

untuk meningkatkan kekuatan oksidasi peroksida hingga dihasilkan radikal baru.   
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Hal lain yang perlu dipelajari pada   proses fotodegradasi adalah  pengaruh  waktu  

radiasi  oleh  sinar  UV,  karena  waktu  radiasi  sangat berpengaruh terhadap hasil 

degradasi (Riswiyanto, dkk., 2005). 

 Beberapa tahun terakhir, proses oksidasi lanjut  dengan menggunakan   ozon 

(O3), Titanium dioksida (TiO2), Ultraviolet (UV),dan Reagen Fenton  (H2O2:Fe
2+

) 

sering digunakan sebagai proses pretreatment efektif pada air limbah 

biodegradable seperti pada air limbah pabrik tahu (Lee, dkk. 2009). Menurut Sychev 

and Isak (1995) dalam Rodriquez (2003) bahwa radikal OH dalam larutan memecah 

hampir semua senyawa organik. Proses regenerasi logamnya dapat mengikuti 

keadaan yang berbeda. 

Menurut  Metcalf  dan  Eddy,  (2003)  radikal  hidroksil  dalam  air  limbah  akan 

mengalami reaksi kimia dengan beberapa cara yaitu: 

2.4.1.  Radical Addition  (RH + HO
●                                      

ROH) 

 
Proses addisi radikal hidroksil pada senyawa alifatik unsaturated atau senyawa 

aromatik (C6H6) menghasilkan senyawa organik radikal, dapat dioksidasi oleh Fe
2+ 

atau oksigen menjadi produk stabil 

2.4.2.   Hydrogen Abstraction    (RH + HO
●                             

R
● 

+ H2O) 

 
Radikal hidroksil menghilangkan atom hidrogen dari senyawa organik, 

menyebabkan terbentuk radikal organik (R
●
), kemudian terjadi  reaksi rantai, 

dimana R bereaksi dengan oksigen menghasilkan radikal peroxil, dan dapat 

bereaksi dengan senyawa organik lain, dan seterusnya 
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2.4.3.  Electron Transfer      (R
●
 + HO

●                               
Rn-1+ OH

-
) 

 
Perpindahan ion menyebabkan terbentuknya ion bervalensi lebih tinggi 
 

2.4.4. Radical Combination (HO
●
+ HO

●                                         
H2O2) 

 
Dua radikal hidroksil berkombinasi membentuk senyawa stabil. 

 

2.5 Spektrofotometri 
 

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis kimia untuk pengukuran kadar 

zat berdasarkan absorbansi zat tersebut pada panjang gelombang tertentu. 

Spektrofotometer akan mengukur secara fotometris jumlah sinar dengan panjang 

gelombang tertentu yang diserap oleh larutan tertentu yang diserap oleh larutan 

berwarna. Jika suatu sinar dilewatkan pada larutan berwarna, maka sinar 

tersebut akan diserap oleh larutan berwarna tersebut pada panjang gelombang 

tertentu dan akan terbaca absorbansi pada panjang gelombang itu. Setiap  warna 

mempunyai daya serap pada panjang gelombang tertentu dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Panjang gelombang dari berbagai warna 
 

Panjang Gelombang            Warna 
 

400-435                             Lembayung 
 

435-480                                  Biru 
 

480-490                             Hijau-Biru 
 

490-500                             Biru-Hijau 
 

500-560                                  Hijau 
 

560-580                           Kuning-hijau 
 

580-595                                Kuning 
 

595-610                                 Jingga 
 

610-750                                 Merah 
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Pada penentuan konsentrasi suatu zat dengan menggunakan metode 

spektrofotometri,  konsentrasi  zat  berbanding  lurus  dengan  absorbansi  zat  dalam 

larutan tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Lambert-Beer yang menyatakan 

absorbansi (A) berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi (c), tebal kuvet (b), 

dan konstanta ekstingsimolar (ε) dari zat dalam larutan tersebut, atau dapat 

dinyatakan: 

A = ε. b . c 

 
Sehingga semakin besar konsentrasi  zat tersebut semakin tinggi absorbansinya 

(Austin,1996). 

Penentuan nilai COD pada penelitian ini dengan refluks tertutup secara 

spektrofotometri sesuai SNI 6989.2 2009. Metode ini digunakan untuk pengujian 

kebutuhan oksigen kimiawi (COD) dalam air dan air limbah dengan reduksi Cr2O7
2-

secara spektrofotometri. Pada kisaran nilai COD 100 mg/L sampai dengan 900 mg/L 

pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 600 nm dan untuk nilai COD lebih 

kecil atau sama dengan 90 mg/L pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 420 

nm. 

Prinsip metode ini adalah senyawa organik dan anorganik, terutama organik 

dalam contoh uji dioksidasi oleh Cr2O7
2-

 dalam refluks tertutup menghasilkan Cr
3+. 

Jumlah oksidasi  yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekuivalen oksigen (O2 mg/L) 

diukur secara spektrofotometri sinar tampak. Cr2O7
2-

 mengabsorsi secara kuat pada 

panjang gelombang  600 nm. Sampel diambil sebanyak 2,5 mL, kemudian 
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dimasukkan ke dalam tabung, ditambah dengan 1,5 mL digestion solution tinggi dan 

3,5  mL pereaksi sulfat yang berisi campuran  Ag2SO4   dan  H2SO4   kemudian  mulut  

tabung  COD  ditutup  rapat, dikocok  sampai  homogen.  Selanjutnya  tabung  

beserta  isinya  dimasukkan  ke dalam COD reaktor, yang dioperasikan pada suhu 

150
0
C selama 120 menit, selanjutnya setelah dingin larutan diukur dengan 

spektrofotometer sebelumnya membuat larutan standar COD untuk mengetahui nilai 

COD pada sampel.( SNI 6989.2 2009.) 

2.6 Metode Kalibrasi 

 
Metode kalibrasi yaitu dengan cara membuat beberapa larutan standar yang 

telah diketahui konsentrasinya dalam kation analit yang ingin kita tentukan 

konsentrasinya dalam sampel. Kemudian larutan standar dianalisis sehingga didapat 

data absorbansi dari   larutan   standar   tersebut.   

 Selain itu   larutan sampel dianalisis  dengan menggunakan kurva hubungan 

antara absorbansi dengan konsentrasi. Agar diperoleh hasil akurat yang baik, maka 

kita harus mendapatkan nilai absorbansi sampel berada diantara nilai absorbansi 

standar maka larutan sampel tersebut diencerkan sekian kali agar didapatkan nilai 

absorbansi  standar luas. Apabila nilai absorbansi jauh dibawah nilai absorbansi 

larutan standar maka larutan standar yang telah dibuat tersebut harus diencerkan 

juga sehingga didapatkan kisaran nilai absorbansi yang diharapkan. (Khopkar,1990) 
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BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 
 
 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik, Kimia Fisik Jurusan 

Kimia FMIPA UNNES dan Laboratorium air BPIK Jawa Tengah 

 
3.2 Populasi dan Sampel 
 

 
 Populasi dalam penelitian ini adalah limbah pabrik tahu yang di daerah Desa 

Mangunsari Kota Semarang sedangkan sampelnya menggunakan limbah pabrik tahu 

yang sudah diketahui konsentrasi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 
 

 
3.3.1.   Variabel Bebas 

 
Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah waktu reaksi yang digunakan yaitu   

60, 120, 180, 240, perbandingan konsentrasi FeSO4 : H2O2 dan pH 3, 4, 6, 7 dan 8 

 
3.3.2.  Variabel Terikat 
 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam 

penelitian ini, variabel terikatnya adalah nilai COD 
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3.3.3.    Variabel Terkontrol 

 

Variabel  terkontrol merupakan variabel  yang dapat mempengaruhi produk 

hasil reaksi karena selama reaksi berlangsung berada pada keadaan konstan 

sampai reaksi selesai tetapi dapat dikendalikan, sehingga dianggap tidak memberikan 

hasil yang berbeda selain dari perlakuan variabel bebas. Variabel yang dikontrol 

dalam penelitian  ini  yaitu suhu kamar, kecepatan  pengadukan  800  rpm,  cara  

kerja,  dan  alat-alat  yang digunakan dalam melangsungkan reaksi 

3.4.  Alat dan Bahan 

 
3.4.1 Alat-alat 

 
Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Beaker glass pyrex 1 liter 

sebagai reaktor, stirrer barr, magnetic stirrer, Thermometer, Erlenmeyer   pyrex 150 

l, Neraca analitik, Pipet volum 5 ml dan 10 ml, Beaker glass pyrex 250 ml, 

Spektrofotometer UV-Vis 1601 Shimadzu, kuvet kaca, digestion vessel lebih baik 

gunakan tabung borosilikat kapasitas 10 ml berdiameter 20 mm, Reaktor COD, 

pHmeter, alumunium foil  

 

Gambar 1 Reaktor Fenton Sistem Batch  
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3.4.2 Bahan-bahan 
 

Hidrogen Peroksida (H2O2) Ferro sulfat heptahidrat (FeSO4.7H2O) digunakan 

sebagai sumber Fe
2+

, Ag2SO4, K2Cr2O7 H2SO4 pa, HgSO4 

 

3.4.3 Pembuatan pereaksi COD menurut SNI 6989.2 2009 

 
A.   digestion solution pada kisaran konsentrasi tinggi 

 

 Sebanyak 10,216 gram K2Cr2O7  yang telah dikeringkan pada suhu 150 
0
C 

selama 2 jam  lalu ditambahkan kedalam 500 ml aquadest, selanjutnya ditambahkan 

167 ml H2SO4 pekat dan 33.3 gram HgSO4 kemudian didinginkan pada suhu ruang 

dan diencerkan sampai 1000 ml. 

B.   Larutan pereaksi asam sulfat 

 

 Sebanyak 10,12 gram serbuk atau kristal Ag2SO4  ditambahkan ke dalam 

1000 ml H2SO4 dan diaduk hingga larut 

3.5 Prosedur Kerja 

 
3.5.1 Karakterisasi nilai COD limbah pabrik tahu menurut SNI 6989.2 2009 

 larutan standar COD dibuat dengan konsentrasi 50, 100, 300, 600 dan 

900 dengan mengambil dari larutan induk COD 1000 ppm, 

A.  Proses digestion pada sampel 

1. Sampel dan   larutan kerja ditambahkan digestion solution konsentrasi tinggi 

dan larutan pereaksi asam sulfat dimasukkan kedalam tabung, seperti  yang 

dinyatakan dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Penyampuran larutan standar dengan pereaksi 
 

Sampel (mL) Digestion 

solution (mL) 

Larutan pereaksi 

asam sulfat 

(mL) 

Total volume 

(mL) 

Lar standar 

COD = 2,5 

1,5 3,5 7,5 

Limbah = 2,5 1,5 3.5 7,5 

Blanko = 2,5 1,5 3,5 7,5 

 

2.  Tabung ditutup dan dikocok perlahan sampai homogen 
 

3. Tabung diletakkan pada reaktor COD yang telah dipanaskan pada suhu 150
0
C, di 

lakukan perefluksan selama 2 jam. 

B.  Penentuan Nilai  COD dengan Metode Kalibrasi 
 
1.  Spektrofotometer dioptimalkan sesuai petunjuk penggunaan alat untuk pengujian 

kadar COD 

2.  Dilakukan pengukuran serapan masing-masing larutan kerja dan sampel pada 

panjang gelombangnya 600 nm untuk konsentrasi tinggi dan kemudian mencatat 

dan melakukan plot terhadap nilai COD 

3. Dibuat kurva kalibrasi dan persamaan garis lurusnya untuk mendapatkan 

persamaan garis regresi dalam menentukan nilai COD 

Nilai COD (mgO2/L) = C . Fp 

Keterangan : C = konsentrasi sampel hasil pengukuran 

    Fp = Faktor pengenceran 
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3.5.2 Penentuan Waktu Optimum 

 
 Air limbah pabrik tahu dimasukkan ke dalam reaktor   sebanyak   100ml   dan 

menambahkan konsentrasi Fe:H2O2  sebesar 0,8M:0,3M(2ml), kemudian diaduk 

dengan magnetic stirrer sesuai variasi yang diinginkan selama 60, 120, 180, 240 

menit,  lalu  menguji  sampel  limbah  dengan  metode  analisis  COD  menurut    

SNI 6989. 2 2009, kemudian hitung persen penurunan nilai  COD 

 

3.5.3 Penentuan Konsentrasi Fe : H2O2 Optimum 

 
 Percobaan dilakukan dalam dua tahap yaitu penentuan konsentrasi 

molaritas H2O2 optimum dan penentuan Fe optimum. 

A.   Percobaan  penentuan konsentrasi  H2O2  optimum 

 
 Air limbah pabrik tahu dimasukan ke dalam reaktor sebanyak 100ml, 

kemudian mengukur  pH 7 dan temperatur untuk mengetahui kondisi awal air 

limbahnya, lalu menambahkan 2 ml H2O2  0,2 M dan 2 ml 0,3 M FeSO4  secara 

perlahan ke dalam reaktor tersebut dengan kondisi   stirrer telah   dihidupkan. 

dipastikan larutan bercampur homogen,  lalu menganilisis perubahan nilai  COD  

selama waktu optimum. Mengulangi percobaan  untuk konsentrasi H2O2 0,4 M (2 

ml); H2O2   0,6 M (2 ml); dan H2O2  0,8 M (2 ml) (Y, Chen dan Liu., 2013), lalu 

sampel limbah diuji dengan metode analisis nilai COD menurut  SNI 6989.2 2009, 

kemudian dihitung persen penurunan nilai  COD 
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B.   Percobaan penentuan konsentrasi Fe2+   optimum 

 
 Air limbah pabrik tahu dimasukkan ke dalam reaktor sebanyak 100ml, 

kemudian mengukur  pH 7 dan temperatur untuk mengetahui kondisi awal air 

limbahnya, lalu menambahkan 2 ml konsentrasi H2O2  Optimum dan 2 ml FeSO4  

0,09M secara perlahan ke dalam reaktor tersebut dengan kondisi stirrer telah   

dihidupkan. Memastikan larutan bercampur homogen,   lalu menganilisis perubahan 

nilai COD selama waktu optimum. Mengulangi percobaan untuk konsentrasi 

FeSO4 0,12 M (2 ml); FeSO4 0,15 M (2 ml); dan H2O2   0,3 M (2 ml) (Y, Chen dan 

Liu., 2013), lalu menguji sampel limbah dengan  metode analisis COD menurut  

SNI 6989.2 2009, kemudian dihitung persen penurunan nilai COD 

3.5.4 Penentuan pH Optimum 

 
 Setelah mengetahui konsentrasi optimum dari larutan pengoksidasi, lalu 

memvariasi pH pada sampel dengan menambahkan basa atau asam. Dalam hal ini 

larutan basa menggunakan NaOH, sedangkan larutan asam menggunakan  H2SO4  

sampai variabel pH yang ditentukan. pH yang di variasi pada 3, 4, 6, 7 dan 8. 

Setelah pengaturan pH lalu ditambahkan larutan pengoksidasi dengan konsentrasi 

optimum, lalu diaduk dengan magnetic stirrer selama waktu optimum, lalu sampel 

limbah diuji dengan  metode analisis nilai  COD menurut  SNI 6989.2 2009, 

kemudian hitung persen penurunan nilai COD 
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%R =   
                                    

                 
    x 100% 

 

 

%R = Persen penurunan nilai COD 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 
4.1.1 Kualitas Limbah Pabrik Tahu 

Pada penelitian ini meliputi karakterisasi limbah dengan metode 

spektrofotometri menurut SNI 6989.2 2009. Sampel  yang dianalisis berasal dari sisa 

pengepresan tahu dengan suhu limbah pada tanggal 6 Februari 2015  saat 

pengambilan adalah 29,5 °C dengan nilai COD sebesar 7482,30 mgO2/L.  

Berdasarkan  nilai COD pada limbah tahu,  dapat  diketahui  bahwa  limbah  

tahu  Desa Mangunsari tidak layak dibuang langsung ke perairan karena nilai COD 

nya melebihi baku mutu air limbah, dengan demikian limbah perlu diberi perlakuan 

sebelum dibuang ke perairan. Pada  penelitian ini perlakuan limbah tahu dilakukan 

dengan metode oksidasi menggunakan reagen fenton. 

4.1.2 Penurunan limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen fenton 

dengan variasi waktu 

Penurunan COD limbah industri tahu dengan sistem AOP pada penelitian 

menggunakan  reagen fenton dengan variasi waktu selama 60, 120, 180 dan 240 

menit agar mendapatkan waktu optimum dalam menurunkan nilai COD limbah  cair  

industri  tahu.  Pada  proses  ini  sampel diintereaksikan dengan campuran larutan 

FeSO4:H2O2 sebesar 0,8M:0,3M. Hasil pengukuran terhadap uji nilai COD 

menggunakan metode refluks tertutup secara spektrofotometri sesuai dengan SNI 
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6989.2 2009 dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Kurva Penurunan COD mengunakan reagen fenton variasi waktu 

( Nilai COD Awal Limbah =7482,30 mgO2/L Vsampel = 100 ml, 

FeSO4:H2O2=0,8M:0,3M Vper=2 ml ) 

Grafik perubahan persentase penurunan nilai COD terhadap waktu yang 

ditunjukkan dalam Gambar 2. dapat menjelaskan bahwa semua perlakuan dengan 

menggunakan perbandingan konsentrasi FeSO4:H2O2 sebanyak 0,8M:0,3M 

menyebabkan penurunan nilai COD yang diperoleh semakin besar dengan 

bertambahnya waktu reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses peroksidasi dapat 

mengoksidasi senyawa organik pada air limbah pabrik tahu. 

  Dari semua perlakuan penurunan nilai COD tertinggi diperoleh pada waktu 

240 menit dengan % penurunan nilai COD sebesar 92,90 % dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Karena hasil kenaikan % penurunan nilai COD  yang tidak terlalu 

signifikan pada  setiap waktu reaksi sehingga pada penelitian menggunakan waktu 

reaksi selam 240 menit sebagai waktu optimum.  Hal ini menunjukkan waktu 
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optimum untuk konsentrasi perbandingan FeSO4:H2O2 sebesar 0,8M:0,3M, 

kemudian digunakan sebagai oksidator dalam air limbah spesifik, seperti air limbah 

pabrik tahu Desa Mangunsari  

Sebenarnya  proses oksidasi secara  kimia  (chemical  oxidation) dapat 

didefenisikan sebagai proses dimana elektron berpindah dari satu substansi ke 

substansi lainnya. Arah  perpindahan  elektron  ditentukan  oleh  potensial  oksidasi  

yang  merupakan power oksidasi dari reaksi oksidasi reduksi, dan dinyatakan dalam 

volt untuk menormalisir elektroda hidrogen (Rodriguez, 2003). 

4.1.3 Penurunan limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen fenton 

dengan variasi konsentrasi FeSO4:H2O2 

Setelah diketahui waktu reaksi yang paling baik dalam menurunkan nilai COD 

langkah selanjutnya untuk mengetahui penurunan maksimum nilai COD terhadap 

variasi konsentrasi FeSO4:H2O2. Hasil pengukuran uji nilai COD terhadap variasi 

FeSO4:H2O2 dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4. 

 
Gambar 3. Kurva Penurunan COD menggunakan reagen fenton variasi H2O2 

( Nilai COD Awal Limbah =7482,30 mgO2/L Vsampel = 100 ml, 

FeSO4:H2O2=0,8M:0,3M Vper= 2 ml ) 
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Gambar 4. Kurva Penurunan COD menggunakan reagen fenton variasi FeSO4 

( Nilai COD Awal Limbah =7482,30 mgO2/L Vsampel = 100 ml, 

FeSO4:H2O2=0,8M:0,3M Vper=2 ml ) 

 

Pada  Gambar  3 dan 4 menunjukkan  bahwa  untuk  semua  variasi  FeSO4:  

H2O2 adalah semakin besar konsentrasi FeSO4:  H2O2 maka semakin besar persentase 

penurunan nilai COD yang  diperoleh. Persentase penurunan nilai COD terbesar 

diperoleh pada konsentrasi  FeSO4: H2O2: = 0,3 M:0,8 M  yaitu  91,09 % dan 94,48 % 

sedangkan % penurunan nilai COD yang paling kecil adalah pada konsentrasi FeSO4: 

H2O2 = 0,3M : 0,2M  dan 0,09 M : 0,8M  yaitu 90,61 % dan 92,85 % pada  waktu 

240 menit sesuai dengan waktu optimumnya dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi H2O2 optimum 

pada konsentrasi 0.3 M, sedangkan konsentrasi optimum FeSO4 pada konsentrasi 

0.8M.  Hal ini menunjukkan  bahwa proses  Fenton ( FeSO4: H2O2) lebih baik 

dilakukan dengan konsentrasi  optimum dan pada waktu proses yang optimum dalam 
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menurunkan nilai COD pada limbah pabrik tahu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

proses Fenton dipengaruhi waktu reaksi dalam terbentuknya radikal hidroksil (HO●) 

yang memiliki potensial oksidasi lebih besar dibandingkan konsentrasi FeSO4:H2O2 

yang lebih rendah, sehingga % penurunan COD air limbah pabrik tahu menjadi 

lebih besar.  

 Dalam proses Fenton, H2O2 digunakan sebagai reagen dasar pembentukan 

radikal hidroksil yang terbentuk selama reaksi fenton berlangsung dengan kehadiran 

garam besi  (FeSO4)  sebagai  sumber  Fe
2+

 dalam  reaksi.    Pada  proses  Fenton,  

H2O2 dengan adanya Fe
2+

 akan terkonversi menjadi radikal hidroksil (HO●) yang 

sangat reaktif dengan potensial oksidasi (Eo) 2,8 V menurut persamaan reaksi (1) 

diatas. Radikal hidroksil dengan sangat cepat mengoksidasi senyawa organik dengan 

cara pemutusan ikatan rangkap dan ikatan hidrogennya dengan cara radical addition 

dan hydrogen abstraction seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian (Elfiana 2013) bahwa semakin besar konsentrasi 

FeSO4:H2O2  mampu menurunkan nilai COD secara optimum. dan radikal hidroksil ini 

bereaksi dengan cepat dalam lingkungan air. 

 Dalam teknologi AOP, H2O2 yang  digunakan  tidak  bertindak sebagai 

oksidator akan tetapi merupakan reagen yang dapat dikonversi  menjadi  radikal  

hidroksil (HO
●
) yang kekuatan potensial oksidasinya lebih besar dari H2O2  itu 

seendiri. Penggunaan H2O2 disertai  dengan garam besi (Fe
2+

) disebut proses Fenton, 
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dapat menjadi sumber radikal hidroksil yang baik untuk digunakan dalam 

pengolahan air tercemar kontaminan organik reaksi dalam metode fenton   

Fe
2+ 

+ H2O2                                 Fe
3+  

+ HO
-  

+ HO
●  

(1)
 

     Fe
3+  

+ H2O2                                Fe
2+  

+ 2HO
●  

+ H
+
  (2) 

  Fe
2+ 

+  HO
● 

                                 Fe
3+  

+ HO
-    

(3) 

  2HO
-
+  H2O                                2HO

● 
+ H2O

  
(4) 

  Fe
3+ 

+ 2HO
● 

                              Fe
2+  

+ 2H
+ 

+ O2
   

(5)  

  Fe
3+ 

+  O2
 

                                      Fe
2+  

+ O2
   

(6) 

  Fe
2+ 

+ 2HO
● 

                               Fe
3+  

+ 2HO
-    

(7) 

 
 

(Watts, 1998) 

4.1.4 Penurunan limbah pabrik tahu dengan menggunakan reagen fenton 

dengan variasi konsentrasi pH 

Setelah diketahui waktu pengadukan dan konsentrasi FeSO4:H2O2 yang paling 

baik dalam menurunkan nilai COD langkah selanjutnya untuk mengetahui penurunan 

maksimum nilai COD terhadap variasi pH dari pH 3, 4, 6, 7 dan 8.  Hasil 

pengukuran uji nilai COD terhadap variasi FeSO4:H2O2 dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5 . Kurva Penurunan COD menggunakan reagen fenton variasi pH( 

Nilai COD Awal Limbah =7482,30 mgO2/L Vsampel = 100 ml, 

FeSO4:H2O2=0,8M:0,3M Vper=2 ml ) 
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Grafik perubahan persentase penurunan nilai COD terhadap variasi pH yang 

ditunjukkan dalam Gambar 5 dapat menjelaskan bahwa semua perlakuan dengan 

menggunakan konsentrasi FeSO4:H2O2 sebanyak 0,8M:0,3M.sebagai konsentrasi 

optimum dan 240 menit sebagai waktu optimum menurunkan nilai COD pada limbah 

pabrik tahu. Pada  grafik diatas menunjukkan penurunan nilai COD pada pH 6. Hal 

ini menunjukan bahwa reagen fenton berkerja pada pH asam dengan dibuktikannya 

dengan data diatas, sedangkan pada pH basa terjadi penurunan nilai COD tapi tidak 

sebesar pada pH asam. 

Proses Fenton didasarkan pada perpindahan elektron H2O2  dan aktivitas Fe
2+ 

sebagai katalis homogen. Proses oksidasinya didasarkan pada campuran hidrogen 

peroksida (H2O) dan garam besi (Fe
2+

) untuk menghasilkan radikal hidroksil (OH
●
) 

pada pH asam, dan radikal hidroksil ini bereaksi dengan cepat dalam lingkungan air 

antara H2O2 dan Fe
2+ 

juga dapat bereaksi dengan OH
● 

dan oleh karena itu dapat 

menghambat jalannya proses oksidasi jika keduanya tidak pada dosis optimumnya 

(Dincer, 2008). 

 Hasil yang sama yang diperoleh oleh Chen (2013) bahwa  pH optimum pada 

larutan mampu menurunkan nilai COD secara optimum,  dengan pH optimum sekitar  6-

7  didapatkan penurunan nilai COD  sebesar  90 %, sedangkan pada penelitian yang 

telah dilakukan menunjukan pH optimum pada pH 6 dengan penurunan nilai COD 

sebesar 95,46 % dapat dilihat pada Lampiran 3. Sehingga dapat disimpulkan pada air 

limbah pabrik tahu di desa Mangunsari dapat diturunkan nilai COD dengan 

menggunakan reagen Fenton pada pH 6 sesuai dengan Gambar 5.  
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Nilai COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi 

bahan organik dalam air secara kimiawi. Jika bahan organik yang belum  diolah  

dibuang  ke  badan  perairan,  maka  bakteri  akan  menggunakan oksigen untuk 

proses pembusukannya. Nilai COD biasanya lebih tinggi dari pada nilai BOD 

karena bahan buangan yang dapat dioksidasi melalui proses kimia lebih banyak 

dari pada bahan buangan yang dapat dioksidasi melalui proses biologi. 
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BAB V 
 
 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Waktu reaksi dalam menurunkan nilai COD dengan menggunakan reagen fenton 

menunjukan waktu optimum selama 240 menit dengan presentase penurunan 

nilai COD optimum sebesar 92,90 % dan dengan nilai COD sebesar 530,93 

mgO2/L 

2. Perbandingan konsentrasi molaritas  FeSO4 : H2O2 dalam menurunkan nilai COD  

menunjukan konsentrasi optimum sebesar 0,8M : 0,3M dengan presentase 

penurunan nilai  COD sebesar  91,09 % dan 94,48 % dan dengan nilai COD 

666,41 dan 412,88 mgO2/L 

3. pH larutan limbah pabrik tahu dapat menurunkan nilai COD menggunakan 

reagen fenton menunjukan pH optimum sebesar 6 dengan presentase penurunan 

nilai COD sebesar 95,46 % dan dengan nilai COD sebesar 339,43 mgO2/L  

5.2 Saran 

1. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan reagen fenton dengan 

waktu reaksi, perbandingan konsentrasi FeSO4 : H2O2 dan pH yang maksimal 

dalam penurunan nilai COD pada limbah tahu agar dapat lebih efisien dalam segi 

biaya dan waktu.  
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2. Selanjutnya untuk masalah yang ada di pabrik limbah tahu Desa Mangunsari 

Kecamatan Gunungpati dapat dipecahkan dengan mengencerkan limbahnya, 

lalu limbahnya diperlakukan dengan metode oksidasi dengan Reagen Fenton 

yang telah diketahui konsentrasi optimum pada penelitian ini. 
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LAMPIRAN 1 SKEMA KERJA 

1.1 Skema Kerja Karakterisasi nilai COD limbah pabrik tahu SNI 6989.2 2009 

 

Sampel limbah pabrik 

tahu 

Disaring  

Filrat, larutan standar dan blangko 

Ditambahkan pereaksi 

asam sulfat secara hati-

hati sebanyak 3,5 ml  

dan tutup tabung lalu di 

kocok 

 

Reaktor COD 

Dimasukkan tabung dalam reaktor 

COD yang telah dipanaskan pada 

suhu 150
0
C, lakukan perefluksan 

selama  2 jam  

 

Filtrat,larutan standar dan 

blanko dipersiapkan 

sebanyak 2,5 ml dan 

dimasukan  dalam tabung 10 

ml 

Ditambahkan digestion 

solution tinggi dan rendah 

sebanyak 1,5  ml  

 

diuji dengan  metode analisis 

COD menurut  SNI 6989.2 2009 
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1.2 Skema kerja penentuan Waktu optimum  

 

Sampel limbah pabrik tahu 

Disaring  

Filtrat 

Filtrat yang telah direndam 

diuji dengan  metode 

analisis COD menurut  

SNI 6989.2 2009 

Ditambahkan 2 ml  

larutan Fe
2+ 

: H2O2 

sebesar 0,8M:0,3M  

 

Diambil 100 ml sampel 

Reaktor  

diaduk dengan magnetic stirrer selama 60, 

120, 180, dan 240 menit 
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1.3 Skema kerja Penentuan Konsentrasi H2O2  

 

Sampel limbah pabrik tahu 

Filtrat  

Disaring 

Reaktor 

Diaduk selama 240 menit 

diuji dengan  metode 

analisis COD menurut  

SNI 6989.2 2009 

Dimasukan 100ml 

 Ditambahkan larutan 2 ml 

H2O2  0,2 M dan 2 ml 

FeSO40, 3M  

 

percobaan diulangi  untuk 

konsentrasi H2O2 0,4 M 

(2 ml); H2O2  0,6 M (2 

ml); H2O2 dan 0,8M  M 

(10 ml) 

Filtrat yang telah direndam 
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1.4 Skema kerja Penentuan Konsentrasi Fe
2+

  

 

Sampel limbah pabrik tahu 

Filtrat  

Disaring 

Reaktor 

Filtrat yang telah direndam 

diuji dengan  metode 

analisis COD menurut  

SNI 6989.2 2009 

Dimasukan 100ml 

 Ditambahkan larutan 2 ml 

H2O2  0,8M dan 2 ml 

FeSO40, 09M  

 

percobaan diulangi  untuk 

konsentrasi FeSO4 0, 12M 

(2 ml); 0,15 M (2 ml); 

dan 0,3 M(2 ml) 

Diaduk selama 240 menit 



41   

     

 

1.5 Skema kerja penentuan pH optimum  

 

Sampel limbah pabrik tahu 

Filtrat  

Disaring 

Reaktor 

Diaduk selama 240 menit 

diuji dengan  metode analisis 

COD menurut  SNI 6989.2 

2009 

Dimasukan 100ml 

 Ditambahkan larutan 2 ml 

H2O2  0,8 M dan 2 ml 

FeSO40, 3 M  

 

Diatur pada ph 3,4,6,7 dan 8 

Filtrat yang telah direndam 
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LAMPIRAN 2 Larutan Reagen Fenton  

2.1 Pembuatan Reagen Fenton 

1. Konsentrasi FeSO4 7H2O   0,3 M = 
     

  
 x 

    

 
 

            0,3M =  
     

   
 x 

    

   
 

           0,3M = 8,34 gram 

2. Konsentrasi H2O2 0,8M 

M =  
              

  
 

M = 
                 

  
  

M = 11,413 

M1. V1= M2. V2 

11,413M . V1 = 0,8 . 100 

V1 = 7,0095 ml 

2.2 Perhitungan Konsentrasi  Variasi H2O2  

1. Konsentrasi H2O2 0,6M  

M1. V1= M2. V2 

0,8. V1 = 0,6 . 100 

V1 = 75 ml 

2. Konsentrasi H2O2 0,4 M 

M1. V1= M2. V2 

0,6 . V1 = 0,4 . 100 

V1 = 66,667 ml 
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3. Konsentrasi H2O2 0,2 M 

M1. V1= M2. V2 

0,4 . V1 = 0,2 . 100 

V1 = 50 ml 

2.3 Perhitungan Konsentrasi  Variasi  FeSO4 

1. Konsentrasi FeSO4 0,15 M 

M1. V1= M2. V2 

0,3 . V1 = 0,15 . 100 

V1 = 50 ml 

2. Konsentrasi FeSO4 0,12 M 

M1. V1= M2. V2 

0,15 . V1 = 0,12 . 100 

V1 = 80 ml 

3. Konsentrasi FeSO4 0,09 M 

M1. V1= M2. V2 

0,12 . V1 = 0,09 . 100 

V1 = 75 ml 
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LAMPIRAN 3 ANALISIS DATA 

3.1 Hasil Data Limbah Sebelum Perlakuan 

a. Tabel Absorbansi Larutan Standar 

No Standar nilai COD Absorbansi 

1. 0 0 

2. 50 0.015 

3. 100 0.030 

4. 300 0.091 

5. 600 0.183 

6. 900 0.273 

 

b. Kurva Kalibrasi  

 
c. Perhitungan Konsentrasi Awal Pada limbah Pabrik Tahu  

y = ax + b  

y = 0.0003x – 0.0001  

y = aborbansi sampel  

x = konsentrasi sampel  

 

 

y = 0.0003x - 0.0001 
R² = 1 
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Tabel Hasil Penentuan Nilai COD Awal Pada Limbah Pabrik Tahu 

No Sampel Absorbansi Nilai COD(mg/L) 

  = 600 nm = 600 nm 

1. Sampel Awal 0,227x10p 7482,30 

 

y = 0.0003x – 0.0001  

0.227 = 0.0003x- 0.0001 

0.227 + 0.0001 = 0.0003x 

0.2271= 0.0003x 

x = 748.230 mg/L 

Nilai COD (mg O2/L) = C . fp 

Keterangan : C = konsentrasi sampel hasil pengukuran 

                     Fp = Faktor pengenceran 

Nilai COD (mg O2/L) = 748.230 . 10 

 = 7482.30 mg O2/L 

3.2 Hasil Data limbah Variasi Waktu  

a. Tabel Absorbansi Larutan Standar 

No Standar nilai COD Absorbansi 

1. 0 0 

2. 50 0.016 

3. 100 0.032 

4. 300 0.093 

5. 600 0.196 

6. 900 0.285 
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b. Kurva Kalibrasi  

 
 

c. Perhitungan Konsentrasi Pada limbah Pabrik Tahu Variasi Waktu 

y = ax + b  

y = 0.0003x – 0.0006  

y = aborbansi sampel  

x = konsentrasi sampel  

No Konsentrasi 

Fe : H2O2 

Waktu 

(menit) 
Absorbansi 

= 600 nm 

Nilai COD = 

mg/L 

%R 

1. 0,8M:0,3M 60 0,200 643.64 91,39 % 

2. 0,8M:0,3M 120 0,185 595.02 92,04 % 

3. 0,8M:0,3M 180 0,176 549.06 92,66 % 

4. 0,8M:0,3M 240 0,170 530.93 92,90 % 

 

1. y = 0.0003x – 0.0006 

0.200 = 0.0003x- 0.0006 

0.200 + 0.0006 = 0.0003x 

0.2006= 0.0003x 

x = 643.64mg/L 

y = 0.0003x + 0.0006 
R² = 0.9998 
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2. y = 0.0003x – 0.0006 

0.185 = 0.0003x- 0.0006 

0.185 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1856 = 0.0003x 

x = 595. 02 mg O2/L 

3. y = 0.0003x – 0.0006 

0.176 = 0.0003x- 0.0006 

0.176 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1766 = 0.0003x 

x = 549.06 mg O2/L 

4. y = 0.0003x – 0.0006 

0.170 = 0.0003x- 0.0006 

0.170 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1706 = 0.0003x 

x = 530.93 mg O2/L 

d. Persen Penurunan  COD Pada  Limbah Tahu 

%R =   
                                   

                 
    x 100% 

%R = Persen peurunan nilai COD 

1. %R =   
                

       
    x 100% 

%R = 91,39 % 

2. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R = 92,04 % 

3. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R = 92,04 % 

4. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R = 92,90 % 
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3.3 Hasil Data limbah Variasi Konsentrasi Fe
2+

:H2O2   

a. Tabel Absorbansi Larutan Standar 

No Standar nilai COD Absorbansi 

1. 0 0 

2. 50 0.016 

3. 100 0.032 

4. 300 0.095 

5. 600 0.194 

6. 900 0.282 

 

b. Kurva Kalibrasi  

 

 
c. Perhitungan Konsentrasi Pada limbah Pabrik Tahu Variasi Fe

2
:
+
H2O2   

y = ax + b  

y = 0.0003x – 0.0006  

y = aborbansi sampel  

x = konsentrasi sampel  

 

 

 

 

 

y = 0.0003x + 0.0006 
R² = 0.9998 
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Tabel . Data penurunan limbah pabrik tahu dengan variasi konsentrasi H2O2 

No Konsentrasi 

Fe : H2O2 
Absorbansi 
λ= 600 nm 

Nilai COD = 

mg/L 

%R 

1. 0,2M    0,3M 0,210 702,27 90,61 % 

2. 0,4M    0,3M 0,204 676,68 90,95 % 

3. 0,6M    0,3M 0,205 682,10 90,88 % 

4. 0,8M    0,3M 0,203 666,41 91,09 % 
 

 

Tabel . Data penurunan limbah pabrik tahu dengan variasi konsentrasi FeSO4 

 

Perhitungan Variasi Konsentrasi H2O2 

1. y = 0.0003x – 0.0006 

0.210 = 0.0003x- 0.0006 

0.210 + 0.0006 = 0.0003x 

0.2106= 0.0003x 

x = 702. 27 mg O2/L 

2. y = 0.0003x – 0.0006 

0.204 = 0.0003x- 0.0006 

0.204 + 0.0006 = 0.0003x 

0.2046 = 0.0003x 

x =  676.68mg O2/L 

 

 

No Konsentrasi 

Fe : H2O2 
Absorbansi 
λ= 600 nm 

Nilai COD = 

mg/L 

%R 

1. 0,09M    0,8M 0,171 534,70 92,85 % 

2. 0,12M    0,8M 0,139 433,81 94,20 % 

3. 0,15M    0,8M 0,136 424,51 94,32 % 

4. 0,3M      0,8M 0,133 412,88 94,48 % 
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3. y = 0.0003x – 0.0006 

0.205 = 0.0003x- 0.0006 

0.205 + 0.0006 = 0.0003x 

0.2056 = 0.0003x 

x = 682.10 mgO2/L 

4. y = 0.0003x – 0.0006 

0.203 = 0.0003x- 0.0006 

0.203 + 0.0006 = 0.0003x 

0.2036 = 0.0003x 

x = 666.41mgO2/L 

Perhitungan Variasi Konsentrasi FeSO4 

1. y = 0.0003x – 0.0006 

0.171 = 0.0003x- 0.0006 

0.171 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1716= 0.0003x 

x = 534.70mgO2/L 

2. y = 0.0003x – 0.0006 

0.139 = 0.0003x- 0.0006 

0.139 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1396 = 0.0003x 

x =  433.81mgO2/L 

3. y = 0.0003x – 0.0006 

0.136 = 0.0003x- 0.0006 

0.136 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1366 = 0.0003x 

x = 424.51mgO2/L 
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4. y = 0.0003x – 0.0006 

0.133 = 0.0003x- 0.0006 

0.133 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1336 = 0.0003x 

x = 412.88mgO2/L 

d. Persen Penurunan  COD Pada  Limbah Tahu 

%R =   
                                    

                 
    x 100% 

%R = Persen penurunan COD 

Persen penurunan COD Variasi Konsentrasi H2O2 

1. %R =   
                

       
    x 100% 

%R = 90,61 % 

2. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R = 90,95 % 

3. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R = 90,88 % 

4. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R =  91,09 % 
Persen penurunan COD Variasi Konsentrasi H2O2 

1. %R =   
               

       
    x 100% 

 %R =  92,85 % 

2. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R = 94,20 % 

3. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R = 94,32 % 

4. %R =   
                 

       
    x 100% 

%R =  94,48 % 
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3.4 Hasil Data limbah Variasi  pH 

a. Tabel Absorbansi Larutan Standar 

No Standar nilai COD Absorbansi 

1. 0 0 

2. 50 0.016 

3. 100 0.032 

4. 300 0.095 

5. 600 0.192 

6. 900 0.282 

 

b. Kurva Kalibrasi  

 

 

c. Perhitungan Konsentrasi Pada limbah Pabrik Tahu Variasi pH 

y = ax + b  

y = 0.0003x – 0.0006  

y = aborbansi sampel  

x = konsentrasi sampel  

 

 

 

 

y = 0.0003x + 0.0006 
R² = 0.9998 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 200 400 600 800 1000

ab
so

rb
an

si
 

standar nilai COD 

Kurva Kalibrasi  



53   

     

 

Tabel  . Data penurunan limbah pabrik tahu dengan variasi pH 

No Konsentrasi 

Fe : H2O2 

pH Absorbansi 

= 600 nm 

Nilai COD = 

mg/L 

%R 

1. 0,8M:0,3M 3 0,113 355,42 95,24 % 

2. 0,8M:0,3M 4 0,122 383,19 94,87 % 

3. 0,8M:0,3M 6 0,100 339,43 95,46 % 

4. 0,8M:0,3M 7 0,114 358,85 95,20 % 

5. 0,8M:0,3M 8 0,126 391,25 94,77 % 

6. 0,8M:0,3M 3 0,057x2p 181,54 97,57 % 

1. y = 0.0003x – 0.0006 

0.113 = 0.0003x- 0.0006 

0.113 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1136= 0.0003x 

x = 355.42mg O2/L 

2. y = 0.0003x – 0.0006 

0.122 = 0.0003x- 0.0006 

0.122 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1226 = 0.0003x 

x = 383.19 mg O2/L 

3. y = 0.0003x – 0.0006 

0.100 = 0.0003x- 0.0006 

0.100 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1006 = 0.0003x 

x = 339,43 mg O2/L 

4. y = 0.0003x – 0.0006 

0.114 = 0.0003x- 0.0006 

0.114 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1146 = 0.0003x 

x = 391.54 mg O2/L 
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5. y = 0.0003x – 0.0006 

0.126= 0.0003x- 0.0006 

0.126 + 0.0006 = 0.0003x 

0.1266 = 0.0003x 

x = 391.25 mg O2/L 

6. y = 0.0003x – 0.0006 

0.057= 0.0003x- 0.0006 

0.057 + 0.0006 = 0.0003x 

0.0576 = 0.0003x 

x = 181.54 mg O2/L 

d. Persen Penurunan  nilai COD Pada  Limbah Tahu 

%R =   
                                    

                 
    x 100% 

%R = Persen penurunan COD 

1. %R =   
                

       
    x 100% 

%R = 95,24 % 

2. %R =   
                

       
    x 100% 

%R = 94,87 % 

3. %R =   
                  

       
    x 100% 

%R = 95,46 % 

4. %R =   
                

       
    x 100% 

%R = 95,20 % 

5. %R =   
                

       
    x 100% 

%R = 94,77 % 

6. %R =   
                

       
    x 100% 

%R = 97,57 % 
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LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

 

 

Gambar 1  Pengepresan  tahu         Gambar 2 Limbah awal tahu 

 

 

 

 

 Gambar 3 Reaktor Fenton Sistem Batch  
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Gambar  5 Hasil sampel 

 Gambar 4  Hasil sampel variasi waktu   variasi konsentrasi H2O2 

   

Gambar 6 Hasil sampel variasi          Gambar 7 Hasil sampel variasi  pH 

 konsentrasi  FeSO4  

    

Gambar  8 penentuan pH pada sampel   Gambar 9  larutan digestion  

      solution dan    pereaksi sulfat  
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Gambar 10 Pembuatan  larutan Standar            Gambar 11 Penambahan  

 COD             pereaksi COD pada larutan standar 

                           
Gambar 12 Larutan yang telah ditambahkan    Gambar 13 Larutan Standar  

sampel pereaksi COD                                        dalam Reaktor COD selama 2 jam     

 

Gambar 14 mengukur absorbansi dengan 

Spektrofotometer UV Vis panjang gelombang 600 nm sesuai SNI 6989.2 2009 

  

 


