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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Microbial Fuel Cell (MFC) 

     Microbial Fuel Cell (MFC) merupakan salah satu sarana yang 

menghasilkan energi alternatif selain biodiesel, bioetanol, 

biohidrogen, dan hydrogen fuel cell. MFC mewakili dari berbagai 

teknologi konversi green energy yang mengkombinasikan limbah 

cair dan penemuan energi dari metabolisme mikroorganisme. 

Jenis MFC berdasarkan desain kompartemennya terdiri atas 

single chamber MFC, double chamber MFC, dan stack chamber 

MFC. Menurut Kristin (2012), pada single chamber hanya 

memiliki satu ruang sehingga substrat dan larutan elektrolit 

bercampur dan desain ini bias menggunakan PEM ataupun tanpa 

PEM. Sedangkan pada stack chamber merupakan rangkaian dari 

beberapa unit MFC baik dual chamber maupun single chamber 

yang dirangkai seri, parallel ataupun seri parallel dengan tujuan 

untuk meningkatkan kapasitas daya yang bisa diproduksi. Dan 

pada double chamber MFC memiliki dua ruang yang dipisahkan 

oleh mediator dan mampu di scale up untuk menambah produksi 

listrik yang lebih besar. Selain itu juga memiliki. Sehingga 

pemilihan MFC double chamber merupakan sistem yang baik dan 

mudah diaplikasikan dalam pengolahan limbah cair. 

     Pengaturan sederhana pada MFC terdiri dari kompartemen 

anoda anaerobik yang dihubungkan dengan kompartemen 

katoda aerasi via proton exchange membrane (PEM) (Hindatu et 

al, 2017). Keuntungan MFC lebih banyak dibandingkan fuel cell 

biasa. MFC dapat menghasilkan listrik dari limbah. Bakteri 

memiliki peran aktif sebagai katalis berupa platina yang biasa 

digunakan pada fuel cell membutuhkan investasi mahal. Namun 

pada MFC, katalis dapat digantikan oleh pertumbuhan 

mikroorganisme (Lovley, 2006). Perbandingan antara MFC 

dengan fuel cell dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Kondisi Sistem Fuel Cell Biasa dengan MFC 

(Idham, 2009) 

Kondisi 
Operasi 

Fuel Cell Biasa Microbial Fuel Cell 

Katalis Logam Mulia Mikroorganisme/enzim 
pH Larutan Asam 

(pH<1) 
Larutan Netral (pH 7 – 9) 

Temperatur >200 oC 22 – 25 oC 
Elektrolit Asam Fosfat Larutan Fosfat 
Kapasitas Tinggi Rendah 
Efisiensi 40 – 60%  >40% 

Tipe Bahan 
Bakar 

Gas Alam Karbohidrat dan 
Hidrokarbon 

 

     Umumnya sistem MFC terdiri dari ruang anoda yang berisi 

substrat dan ruang katoda yang berisi elektrolit. Diantara ruang 

tersebut diberi mediator yaitu membran penukar proton PEM 

(Proton Exchange Membrane), seperti nafion, ultrex, atau 

jembatan garam (Logan et al, 2006). Sedangkan untuk mengukur 

tegangan dan arus listrik dibutuhkan rangkaian listrik. Prinsip 

kerja dari MFC adalah mengkonversi substrat biodegradable 

secara langsung menjadi listrik. Elektroda pada ruang anoda 

akan menarik bakteri (elektron) dan material organik. Sedangkan 

elektroda pada ruang katoda akan menarik campuran air garam 

konduktif pada kedua bilik pada MFC atau udara jika hanya 

menggunakan satu bilik. Pada bakteri akan menghasilkan proton 

dan elektron yang bertindak sebagai substrat organik sehingga 

dapat dikonversikan menjadi energi (Juan, 2013). Begitu pula 

menurut Logan et al (2006), dalam MFC dibutuhkan modifikasi 

pada anoda sehingga elektron dapat mencapai katoda dan 

menghasilkan energi via membran ion exchange. 

     Pada anoda memiliki reaksi antara glukosa dan air, yaitu 

hidrolisis. Dari reaksi tersebut didapatkan hasil reaksi karbon 

dioksida, elektron, dan proton. Proton tersebut akan berdifusi 

melewati ion exchange membrane untuk mencapai kompartemen 
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katoda. Pada katoda terjadi reaksi redoks yang menghasilkan 

molekul air. Material anoda konduktif dibutuhkan sebagai 

pengikat mikroba dan dapat memfasilitasi transfer dan aliran 

elektron. Sehingga secara garis besar, anoda mempengaruhi 

performansi pada hasil energi output (Hindatu et al, 2017). Energi 

ini akan digunakan dan disimpan oleh pertumbuhan mikroba. 

Elektron yang ditransfer langsung ke elektroda anoda dan katoda 

dengan menggunakan kawat tembaga atau material konduktif 

lainnya. Proton akan melintas pada membran ion exchange atau 

jembatan garam ke bilik katoda untuk memproduksi air sebagai 

hasil dari proses reduksi yang termasuk dalam proses transfer 

hidrogen. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada ruang katoda 

(Juan, 2013): 

4H+ + 4e- + O2       H2O 

4H+ + 4e- + 2O2       2H2O 

2.1.1 Prinsip Kerja MFC 

     Prinsip kerja MFC merupakan pemanfaatan mikroba yang 

melakukan metabolisme terhadap medium di anoda untuk 

mengkatalisis pengubahan materi organik menjadi energi listrik 

dengan mentransfer elektron dari anoda melalui kabel dan 

menghasilkan arus ke katoda. Transfer elektron dari anoda 

diterima oleh ion kompleks di katoda yang memiliki elektron 

bebas. Dalam MFC yang dapat digunakan sebagai donor 

elektron adalah zat hasil metabolisme mikroba atau elektron yang 

dilepaskan mikroba saat melakukan metabolismenya. Setiap 

aktivitas metabolisme yang dilakukan mikroba umumnya 

melibatkan pelepasan elektron bebas ke medium. Elektron ini 

dapat dimanfaatkan langsung pada anoda dalam MFC untuk 

menghasilkan arus listrik (Chae et al, 2008). 

     Secara umum mekanisme prosesnya adalah susbtrat 

dihidrolisis yang menghasilkan elektron dan proton pada anoda. 

Elektron ditransfer melalui sirkuit eksternal, sedangkan proton 
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didifusikan melalui separator membran menuju katoda. Pada 

katoda, reaksi redoks antara elektrolit, elektron dan proton 

menghasilkan air (Cheng, 2010). Penggunaan mikroorganisme 

dalam MFC ini bertujuan untuk menggantikan fungsi enzim 

sehingga dihasilkan substrat yang lebih murah. Berikut 

merupakan skema prinsip kerja MFC pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Prinsip Kerja Sistem MFC 

Sumber: (Idham, 2009) 

 
(a) (b) 

Gambar 2.2 (a) Gambar Teknik Sistem MFC-DC; (b) Alat Sistem 

MFC-DC 

Sumber: (Akbar, dkk, 2017) 

     Proses metabolisme pada MFC menurut penelitian Akbar, dkk 

(2017) bahwa kompartemen anoda diisi dengan substrat yang 
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mengandung molekul biodegradable dan mikroorganisme. Pada 

kompartemen ini terjadi proses transfer elektron dari 

mikroorganisme ke elektroda dimana sebagai bentuk 

metabolisme. Mikroba akan mengoksidasi molekul 

biodegradable untuk menghasilkan elektron, proton dan CO2. 

Proses metabolisme inilah yang dimanfaatkan sebagai penghasil 

listrik. Proton terdifusi menuju kompartemen katoda melalui 

jembatan garam, sedangkan elektron mengalir melalui rangkaian 

listrik menuju katoda. Pada sistem ini akan diukur tegangan dan 

kuat arus menggunakan multimeter yang dihubungkan dengan 

kedua elektroda pada sistem MFC, dimana kutub negatif pada 

multimeter dihubungkan dengan anoda dan kutub positif dengan 

katoda. Kuat arus terukur dihasilkan akibat adanya pergerakan 

ion-ion dalam sistem, perbedaan potensial redoks pada anoda 

dan katoda, serta reaksi kimia yang terjadi pada kompartemen 

anoda dan katoda. 

2.1.2 Kompartemen Anoda dan Katoda 

     Pada umumnya, desain perangkat MFC terdiri dari 2 bejana 

(two chamber) yang dipisahkan oleh mediator. Dua bejana 

tersebut terdiri dari kompartemen anoda dan katoda. Pada 

kompartemen anoda berisi substrat.  Substrat mengandung 

bakteri dan material organik seperti glukosa, lemak, karbohidrat, 

dan material lainnya sebagai substrat pada MFC. Dimana 

substrat tersebut terhidrolisis sehingga menghasilkan proton dan 

elektron. Elektron ditransfer melalui rangkaian eksternal, 

sementara itu proton berdifusi pada jembatan garam menuju 

katoda, kemudian elektron bergabung dengan proton dan 

oksigen membentuk air (Mahendra and Mahavarkar, 2013), 

seperti yang tertera pada Gambar 2.1.  

     Pada kompartemen katoda akan diisi oleh larutan elektrolit 

yang bersifat konduktif. Kalium permanganat (KMnO4) dikenal 

sangat baik sebagai akseptor elektron dalam sistem MFC. 
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KMnO4 dikenal sangat baik sebagai akseptor elektron dalam 

sistem MFC. KMnO4 merupakan spesies elektroaktif yang 

mampu menangkap elektron dengan baik dengan harga 

potensial reduksi standar sebesar +0.36 V. Keuntungan dalam 

penggunaan kalium ferrisianida adalah dihasilkannya 

overpotensial yang rendah bila menggunakan elektroda karbon. 

Akan tetapi kerugiannya adalah proses reoksidasi yang tidak 

sempurna oleh oksigen sehingga larutannya harus diganti secara 

teratur (Ieropoulos et al, 2008). Reaksi yang berlangsung dengan 

substrat berupa glukosa dan oksigen sebagai elektron sebagai 

akseptor sebagai berikut (Logan et al, 2006): 

Anoda  : C6H12O6 + 6 H2O        6 CO2 + 24 H+ + 24 e- 

Katoda  : O2 + 4 H+ + 4 e-        2 H2O 

     Bahwa pada anoda terdapat karbohidrat berupa gula 

(C6H12O6) yang beraksi dengan air (6 molekul H2O), yang disebut 

hidrolisis. Dari reaksi tersebut dihasilkan proton (24 ion H+) dan 

elektron (24 ion e-). Proton akan terdifusi melewati jembatan 

garam dan elektron akan melewati elektroda dan kabel pada 

rangkaian eksternal. 

2.1.3 Elektroda 

     Elektroda merupakan substrat yang penting pada respirasi 

ekstraseluler diberbagai aplikasi. Salah satunya pada proses 

konversi substrat secara langsung untuk menghasilkan listrik 

pada MFC (Rabaey and Verstraete, 2005). Elektroda dapat 

berfungsi sebagai donor ataupun akseptor elektron bagi 

mikroorganisme, tergantung fungsi elektroda tersebut, yaitu 

sebagai anoda atau sebagai katoda (Gralnick and Newman, 

2007). Elektroda yang digunakan sebagai anoda harus terbuat 

dari bahan yang konduktif, biocompatible, dan stabil secara 

kimiawi. Material anoda yang paling sesuai ialah karbon dalam 

bentuk lempeng grafit (padat, batang, atau granula), dalam 

bentuk material berserat/fiber, dan dalam bentuk glass carbon. 
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Grafit dalam bentuk plat atau batangan merupakan bahan 

elektroda anoda yang paling sederhana karena harganya yang 

relatif murah, mudah dalam penanganannya, dan luas 

permukaannya dapat diketahui. Begitu pula pada katoda, karbon 

juga merupakan bahan yang paling banyak digunakan. Pemilihan 

katoda sangat mempengaruhi kinerjanya dan tergantung pada 

aplikasinya (Logan et al, 2006). Pada tembaga memiliki kinerja 

yang baik, sederhana dan harga yang relatif murah, serta mudah 

dalam penanganannya (Adeleye and Okorondu, 2015). 

2.1.4 Jembatan Garam 

     Membran penukar kation merupakan komponen esensial 

dalam sistem fuel cell. Fungsi dari membran tersebut adalah 

sebagai pemisah antara elektrolit dan substrat. Begitu pula 

dengan jembatan garam yang mampu sarana transportasi ion 

hidrogen yang dihasilkan oleh reaksi anoda menuju katoda, 

sehingga menghasilkan energi listrik. Jembatan garam mampu 

menyamai fungsi membran yang berperan sebagai penukar ion 

yang dapat digunakan pada microbial fuel cell. Adapun garam 

yang biasa digunakan pada jembatan garam adalah KCl, NaCl, 

dan HCl (Azizah, 2017). Diantara ruang anoda dan katoda 

terdapat jembatan garam yang dapat mengalirkan elektron 

secara kontinu melalui kawat pada rangkaian luar dan aliran ion-

ion positif melalui larutan sebagai akibat dari redoks yang 

spontan dan terjadi pada kedua elektroda. Syarat jembatan 

garam adalah transfer anion dan kation hampir sama dan tidak 

mengganggu larutan analit (Hermayanti dan Irwan, 2014). 

Dengan jembatan garam sebagai mediator pada MFC dapat 

menjadi alternatif mediator MFC, sebab ketersediaan membran 

tidak memenuhi disetiap bagian negara di dunia. Serta membran 

memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan memiliki harga 

yang tinggi. Jembatan garam terbuat dari air, agar (C14H24O9) dan 

garam. Macam garam antara lain Sodium Chloride (NaCl), 
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Sodium Nitrate (NaNO3), Potassium Chloride (KCl), Potassium 

Nitrate (KNO3), dan lain-lain (Uddin et al, 2016). 

2.2 Greywater 

     Air limbah domestik (greywater), menurut Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air 

Limbah Domestik disebutkan pada Pasal 1 ayat 1, bahwa air 

limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan 

atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan 

(restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama 

(Hidayah, 2010). Limbah cair rumah tangga memiliki karakteristik 

yaitu TSS 25 – 183 mg/l, COD 100 – 700 mg/l, BOD 47 – 466 

mg/l, total coliform 56 – 8.03x107 CFU/100 ml (Liu and Logan, 

2004). Adapun komposisi dari limbah cair domestik yaitu 99% air 

dan 0.1% padatan dimana padatan terdiri dari 25% karbohidrat, 

10% protein, 85% lemak, garam, logam, dan butiran (Rahmi, 

2012). 

     Kandungan greywater bergantung sumber darimana 

greywater tersebut berasal. Greywater yang berasal dari dapur 

memiliki kandungan yang berupa sisa makanan, lemak, dan 

minyak yang cukup tinggi dan juga sisa pencucian peralatan 

dapur. Greywater yang berasal dari dapur memiliki kandungan 

nutrien yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan greywater 

yang berasal dari sumber lain (Oh and Logan, 2005). Sedangkan 

greywater yang berasal dari kamar mandi kebanyakan 

mengandung sisa bahan kimia dan sisa metabolisme tubuh 

manusia. Sumber lain yang menghasilkan greywater adalah 

limbah sisa pencucian pakaian. Air sisa pencucian pakaian 

terutama mengandung bahan kimia penyusun detergen (fosfor, 

surfaktan, nitrogen, dan natrium). Limbah cuci pakaian juga 

berpotensi mengandung patogen (Morel and Diener, 2006). 

     Terdapat perbedaan yang cukup bervariasi pada komposisi 

greywater baik kuantitas maupun kualitasnya. Perbedaan ini 
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diakibatkan dari perbedaan tipe penyediaan air bersih dan 

standar hidup. Secara keseluruhan, bahan organik didalam 

greywater menyumbang 47%, 26%, 12%, dan 67% dari total 

komposisi bahan organik, SS, TN, dan TP air limbah domestik 

(Lindstorm, 2000). Jefferson et al (2004) menyebutkan terdapat 

beberapa karakter utama dari greywater yaitu: a) konsentrasi 

bahan organik sangat bervariasi, b) rasio COD/BOD tinggi, hal ini 

disebabkan kandungan detergen didalam greywater, c) 

ketidakseimbangan antara makronutrien dan mikronutrien, d) 

sebagian besar partikel berukuran 10 – 100 µm dan 

perbandingan rasio turbiditas rendah, e) konsentrasi koliform 3 

log (tanpa identifikasi jenis patogen). 

     Produksi listrik pada limbah tergantung dari besar nilai 

Chemical Oxygen Demand (COD). Greywater dengan nilai COD 

sebesar 1394.33 ± 9.04 mg/L, menurun sebesar 71.36 ± 1.93% 

setelah diproses selama 40 hari dengan MFC (Sajithkumar and 

Ramasamy, 2015). Pada penelitian ini digunakan greywater yang 

berasal dari noodle wastewater yang sebagian besar terkandung 

karbohidrat didalamnya. Menurut Pant et al (2009), dari berbagai 

macam limbah dengan kadar COD antara 1000 – 10000 mg/L 

memiliki potensial sebagai substrat pada MFC. Seperti pada 

starch processing wastewater (SPW) terdapat karbohidrat (2300 

– 3500 mg/L), gula (0.65 – 1.18%), protein (0.12 – 0.15%), dan 

pati (1500 – 2600 mg/L). SPW menjadi penting sebab memiliki 

potensi yang tinggi sebagai sumber energi yang dapat 

dimanfaatkan. Penggunaan SPW sebagai biolistrik didapatkan 

arus sebesar 0.044 mA/cm2 dengan penurunan kadar COD dari 

1700 mg/L menjadi 50 mg/L selama 6 minggu proses reaksi pada 

Microbial Fuel Cell (MFC). 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 State of The Art Penelitian Wastewater 

 Greywater 
Starch 

Processing 
Wastewater 

Domestic 
Wastewater 

Elektroda 
Grafit 

Sajithkumar, 
2015 

Penelitian Wang, 2009 

Elektroda 
Karbon 

Adeleye, 
2015 
Jhadav, 2009 

Lu et all, 2009 
 

Oh, 2005 
Ieropoulos, 
2008 

Elektroda 
Platina 

      

Elektroda 
Tembaga 

Adeleye, 
2015 
Kargi, 2007 

Penelitian   

Elektroda 
Stainless 
Steel 

Jhadav, 2009 
 

  

Mediator-less     Wang, 2009 

Membran   Lu et all, 2009   

Jembatan 
Garam 

Adeleye, 
2015 
Sajithkumar, 
2015 

Penelitian   

Single 
Chamber 

  Lu et all, 2009   

Dual 
Chamber 

Adeleye, 
2015 
Jhadav, 2009 
Kargi, 2007 
Sajithkumar, 
2015 

Penelitian 
 

Wang, 2009 
Oh, 2005 
Ieropoulos, 
2008 

 

 

 

 


