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RINGKASAN 

Pabrik Gula Pesantren Baru telah melakukan pengelolaan limbah, tetapi 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada belum efektif untuk 

mengurangi kadar bahan organik yang terkandung dalam air limbah tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan evaluasi IPAL PG Pesantren Baru, 

sehingga dapat ditentukan langkah untuk memperbaiki IPAL tersebut. Dalam 

Penelitian ini difokuskan pada Bak Pengendap I mengingat effluen di bangunan 

ini menjadi beban pada bangunan selanjutnya. 

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan evaluasi kinerja bak pengendap I 

dan memanfaatkan effluent limbah yang ada dengan melakukan percobaan 

Annaerobic Buffled Reactor kombinasi Anaerobic Filter skala laboratorium 

sehingga diharapkan menghasilkan effluent yang lebih optimal. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium PG Pesantren Baru mulai bulan 

Nopember 2010 sampai Desember 2010. Metode penelitian ini menggunakan 

metode secara ekperimental dengan 3 perlakuan yaitu dengan variasi debit sludge 

return 0%, 50%, dan 100% pada alat Anaerobic Buffled Reactor kombinasi 

Anaerobic Filter dengan 5 parameter yaitu BOD, COD, TSS, Amonium, Phospat. 

Dari Perlakuan tersebut akan di analisa untuk mendapatkan nilai persen removal 

tertinggi. 

Penelitian ini didapatkan hasil evaluasi dan perhitungan menunjukan 

kondisi eksisting Bak Pengendap I. Persentase removal beban organik dari bak 

pengendap I yang ada tidak memenuhi kriteria desain. Overflow rate (OFR) sudah 

memenuhi kriteria desain dengan nilai 5-7 m
3
/m

2
.hari. Waktu detensi 10 jam tidak 

memenuhi kriteria desain dengan standart 5-7jam. Kontrol Nre yang telah sesuai 

dengan nilai kriteria desain  menunjukkan nilai 289 < 2000. Hasil analisis 

pengolahan air limbah dengan menggunakan Anaerobic Buffled Reactor 

kombinasi Anaerobic Filter dapat mereduksi beban organik lebih dari 90% pada 

sludge return 100%. Sedangkan pada pengolahan unit Bak Pengendap awal hanya 

dapat mereduksi beban organik 25,1%. 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: Organik tinggi, evaluasi Bak pengendap I, Annaerobic Baffled 

Reactor,  Sludge Return. 
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first tanks in Wastewater Treatment Plant Sugar Factory Pesantren Baru 

Kediri  Supervising Lecturer: Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS and Prof. Dr. Ir. 
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SUMMARY 

Sugar factory of pesantren baru has made waste management, but the 

Waste Water Treatment Plant (WWTP) has not been effective to reduce the 

amount of organic material contained in the waste water. Based on this it is 

necessary to evaluate the sugar factory of pesantern baru WWTP, so it can be 

determined steps to improve the WWTP. The research is focused on settling tub I 

remember the effluent in this unit to be a burden on the next unit. 

The purpose of the study was to evaluate the performance of settling first 

tanks and redesigning the unit Bak settling first by utilizing the building and the 

existing sewage effluent by experimenting Annaerobic Buffled laboratory-scale 

reactor that is expected to produce effluent that is more optimal. 

Research was conducted at sugar factory of Pesantren Baru Laboratory 

from November 2010 until December 2010. This research method uses the 

experimental method with 3 treatment is by variation of sludge discharge return 

0%, 50%, and 100% on equipment Baffled Anaerobic Reactor with 5 parameters 

namely BOD, COD, TSS, Amonium, phosphate. Of treatment will be analyzed to 

obtain the highest value of percent removal. 

This study, the evaluation results and calculations show the existing 

condition of settling first tank.  The percentage removal of organic load from the 

settling tanks I to not meet the design criteria. Overflow rate (OFR) already meet 

the design criteria with a value of 5-7 m
3
/m

2
 day. Detention time of 10 hours does 

not meet the design criteria with a standard 5-7 hour. Nre controls that are in 

accordance with design criteria value indicates the value 289 < 2000. The results 

of the analysis of wastewater treatment using a combination of Anaerobic Reactor 

Baffled Anaerobic Filter can reduce the organic load of more than 90% in the 

sludge return 100%. While the initial precipitating Bak processing unit can only 

reduce the organic load of 25,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Organic high, evaluation WWTP, Annaerobic Baffled Reactor, 

Sludge Return. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri gula merupakan salah satu industri yang vital dalam 

pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam proses industri gula pasti akan 

menghasilkan limbah cair. Untuk mengendalikan pembuangan limbah cair 

maka pemerintah RI mengeluarkan peraturan No 96/ Tahun 1993 mengenai 

baku mutu limah cair untuk kegiatan industri agar tidak mencemari 

lingkungan. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemantauan terhadap 

kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah perlu dilakukan secara teliti agar 

effluen yang dihasilkan tetap memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan.     

Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru, Desa Pesantren, Kecamatan Pesantren, 

Kabupaten Kediri sebagai salah satu perusahaan industri gula telah 

melakukan pengolahan limbah cair. Akan tetapi dari data efluen IPAL 

Tahun 2010 menunjukkan bahwa belum efektif untuk menurunkan 

kandungan bahan organik yang terkandung pada air limbah karena 

efisiensinya yang masih rendah, sehingga effluen yang dihasilkan belum 

memenuhi standar baku mutu air limbah serta timbulnya bau yang tidak 

sedap pada IPAL PG Pesantren Baru pada waktu proses produksi gula. 

Karena hal tersebut, pihak PG mendapatkan protes dari warga sekitar. 

Evaluasi IPAL PG Pesantren Baru pada tahun 2010 sebagai pra-studi 

penelitian  dalam rangka penulisan Tugas Akhir  ini   yang difokuskan pada 
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Bak pengendap I, didapatkan bahwa Bak Pengendap I kurang maksimal 

dalam meremoval beban organik.  

Hal ini yang menjadi dasar pemilihan penelitian pada bak pengendap I 

dikarenakan Bak pengendap I adalah unit atau bangunan awal proses 

pengolahan limbah, dimana unit ini sangat mempunyai pengaruh besar 

terhadap proses pengolahan air limbah di unit-unit selanjutnya. Pembuatan 

alat yang dilakukan dalam penelitian ini guna memenuhi standar kualitas 

effluent adalah dengan pembuatan Anaerobic Baffled Reactor kombinasi 

Anaerobic Filter skala laboratorium.  

Kelebihan sistem pengolahan air limbah ini adalah lebih murah dalam 

pengoperasianya dan hemat energi, efisiensi removal beban organik yang 

tinggi dan meminimumkan beban kerja unit atau bangunan pengolahan 

limbah selanjutnya. Dari permasalahan tersebut maka diangkatlah judul 

Penggunaan sistem Anaerobic Baffled Reactor kombinasi Anaerobic Filter 

dalam upaya Peningkatan Kinerja Bak Pengendap I di Instalasi Pengolahan 

Air Limbah Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri.  

 

1.1. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah perencanaan ini adalah: 

1. Apakah kinerja unit Bak Pengendap I Pesantren Baru sudah efektif? 

2.   Bagaimana merancang kombinasi Anaerobic Baffled Reactor dan 

Anaerobic Filter sehingga menghasilkan efluen yang lebih optimal? 
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1.2. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian Tugas Akhir ini adalah membahas 

Bak Pengendap I di IPAL. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.   Melakukan evaluasi kinerja bak pengendap I 

2.   Merancang dan Melakukan evaluasi kombinasi Anaerobic Baffled 

Reactor dan Anaerobic Filter dengan melakukan percobaan skala 

Laboratorium sehingga menghasilkan effluent yang lebih optimal. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Memberikan kontribusi ilmiah terhadap peningkatan kinerja sistem 

bak pengendap I pada IPAL PG Pesantren Baru, memberikan rekomendasi 

rencana perbaikan bak pengendap I pada IPAL PG Pesantren Baru. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Gambaran Umum PG Pesantren Baru Kediri 

PT Perkebunan Nusantara X (PERSERO) didirikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 1996, tanggal 16 Februari 1996. PG 

Pesantren Baru adalah salah satu diantara 11 pabrik gula di lingkungan 

PTPN-X. PG Pesantren (lama) didirikan pada tahun 1849 dan dikelola oleh 

Nationale Industri en Landbouw Maatschappij (NILM) dengan kapasitas 

giling 15.000 Ku/hari. PG Pesantren Baru dibangun pada tahun 1976 dan 

diresmikan pada tanggal 19 Juli 1978 oleh Menteri Pertanian RI dengan 

kapasitas giling meningkat menjadi 52.500 Ku/hari. PG Pesantren Baru 

terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan 

wilayah kerja meliputi Kodya Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten 

Malang. 

 

2.2 Pengertian Air Limbah 

Air limbah adalah air yang telah tercemari oleh kegiatan rumah 

tangga, institusi, perdagangan, dan industri yang bercampur dengan air 

tanah, atau air permukaan (Metcalf and Eddy, 1991). 

Limbah cair adalah hasil buangan industri yang berbentuk limbah 

organic terlarut, bahan anorganik terlarut, limbah organik tersusupensi, 

bahan anorganik tersuspensi. Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasa 
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banyak menggunakan air pada sistem prosesnya, di samping itu ada pula 

bahan baku yang mengandung air harus dibuang. Air terikut dalam proses 

pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci 

suatu bahan untuk diproses lanjut (Degremont, 1984).  

 

2.3 Karakteristik Air Limbah 

Untuk mengetahui lebih luas tentang air limbah, maka perlu kiranya 

diketahui juga secara detail mengenai kandungan yang ada dalam air limbah 

juga sifat-sifatnya. Setelah diadakan analisa ternyata bahwa air limbah 

mempunyai sifat yang dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar, 

diantaranya: 

1. Sifat fisik air limbah 

Penentuan derajat kekotoran air limbah sangat dipengaruhi oleh adanya 

sifat fisik yang mudah terlihat. Adapun sifat fisik yang penting adalah 

kandungan zat padat sebagai efek estetika dan kejernihan serta bau, 

warna dan temperatur. 

a. Temperatur 

Temperatur limbah cair industri gula pada umumnya berkisar antara 

70-80
0
C, kecuali pada kegiatan pencucian. Temperatur sangat 

berpengaruh pada kegiatan akuatik dan juga reaksi-reaksi kimia. 

Oksigen terlarut dalam air bertemperatur tinggi lebih sedikit 

dibanding air yang bertemperatur lebih rendah. 
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b. TSS (Total Suspended Solid) 

Menurut Metcalf and Eddy (1991), TSS adalah partikel yang dapat 

mengendap pada Imhoff cone selama 60 menit dengan ukuran 

partikel 1 sampai 100 mm. 

c. Bau 

Bau pada air limbah biasanya disebabkan oleh gas yang dihasilkan 

dari penguraian bahan organik. Air limbah segar memiliki bau yang 

tidak  jauh beda dengan air limbah septic tank. Bau berasal dari gas 

H2S yang diproduksi oleh bakteri anaerobik yang mereduksi sulfat 

menjadi sulfit. Limbah industri dapat mengandung senyawa berbau 

lain atau senyawa yang dapat menghasilkan bau selama proses 

pengolahan air limbah (Metcalf and Eddy, 1991). 

 

2. Sifat kimia air limbah 

Kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat merugikan 

lingkungan melalui berbagai cara. Bahan organik terlarut dapat 

menghabiskan oksigen dalam air limbah serta akan menimbulkan rasa dan 

bau yang tidak sedap pada penyediaan air bersih. Selain itu, akan lebih 

berbahaya apabila bahan tersebut merupakan bahan yang 

beracun,diantaranya; 
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a. BOD (Biological Oxygen Demand) 

BOD menyatakan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk 

mengoksidasi bahan organik oleh bakteri (Metcalf and Eddy, 2004). 

Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran 

akibat limbah cair, bahan organik dalam limbah cair, dan untuk 

mendesain sistem pengolahan limbah cair secara biologis. 

b. COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD merupakan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk 

mengoksidasi zat-zat organik secara kimiawi (Metcalf and Eddy, 

1991). Angka COD menyatakan tingkat pencemaran air oleh bahan 

organik dan dapat digunakan untuk mengukur oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik. 

c. Bahan Organik 

Yang termasuk bahan organik dalam air limbah adalah protein, 

karbohidrat, lemak, minyak dan gemuk, deterjen dan sufaktan. 

d. Bahan Anorganik 

Beberapa komponen anorganik dalam air limbah dan air alami 

sangat penting untuk peningkatan dan pengawasan kualitas air 

minum. Jumlah kandungan bahan anorganik meningkat sejalan dan 

dipengaruhi oleh formasi geologis dari asal air limbah. 
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3. Sifat biologis air limbah 

Organisme yang ada dalam air limbah terdiri dari binatang, tumbuh-

tumbuhan dan protista. Yang berperan aktif dalam proses pengolahan 

biologis adalah bakteri dan ganggang (algae) yang termasuk dalam jenis 

protista. Bakteri yang biasanya digunakan adalah bakteri heterotrop, dimana 

sumber zat karbonnya berasal dari bahan organik yang banyak sekali 

terdapat dalam air limbah. Sehingga dengan demikian bakteri heterotrop 

membantu proses penguraian (removal) bahan organik yang terkandung 

dalam air limbah. 

  

2.4  Klasifikasi Air Limbah  

Menurut Qasim (1985) bahwa kekuatan air buangan pada umumnya 

diukur dengan Biologycal Oxygen Demand (BOD), Kadar padatan 

tersuspensi dan Chemical Oxygen Demand (COD). Polutan yang dikandung 

air limbah industri berbeda satu dengan lainnya dan setiap industri 

mempunyai polutan yang spesifik. Limbah yang terkandung di setiap 

buangan dari berbagai macam industri memerlukan pengolahan yang tidak 

sama disesuaikan dengan kadar polutan dan hasil pengolahannya harus 

memenuhi standar baku yang sudah ditetapkan  dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Klasifikasi Air Limbah dari USA EPA 

Parameter Low Medium High Very 

High 

BOD (mg/l)     <200 200-300    300-1000    >1000 

COD (mg/l)     <300 300-450   450-1500    >1500 

Suspended 

Solid (mg/l) 

    <200 200-300   300-1000    >1000 

Suhu( 
o
C )

 5,2       25-35 35    >70 

pH   6 - 5,8 6-9 Alkaline > 7 

Acid < 7 

 

(Enviromental Protection Agency) 

 

2.5 Pengolahan Air Limbah 

Prinsip pengolahan limbah cair adalah menghilangkan atau 

mengurangi pencemar yang terdapat dalam air limbah cair sehingga air hasil 

olahan dapat dimanfaatkan kembali dan tidak mengganggu lingkungan 

apabila dibuang ke tanah atau badan air penerima. Sedangkan tujuan 

pengolahan limbah cair adalah mengurangi penyebaran penyakit menular 

yang disebabkan oleh organisme patogen dalam air limbah dan mencegah 

polusi pada air permukaan dan air tanah. Pengolahan limbah cair secara 

konvensional terdiri dari empat tahap pengolahan, yaitu: 

Pengolahan limbah cair dapat dikelompokkan dalam 6 bagian yaitu: 

1. Pengolahan pendahuluan (pre treatment) yaitu dilakukan 

pembersihan agar mempercepat dan memperlancar proses 

pengolahan selanjutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mensortir 

kerikil, lumpur, menghilangkan zat padat dan memisahkan lemak. 
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2. Pengolahan pertama (primary treatment) bertujuan menghilangkan 

zat padat tercampur melalui pengendapan atau pengapungan. 

3. Pengolahan kedua (secondary treatment), pengolahan ini umumnya 

mencakup proses biologis untuk mengurangi bahan-bahan organic 

melalui mikroorganisme yang ada didalamnya. 

4. Pengolahan ketiga (tertiary treatment, pengolahan ini akan 

digunakan apabila pada pengolahan pertama dan kedua masih 

banyak terdapat zat-zat tertentu yang masih berbahaya. 

5. Pembunuhan bakteri (desinfektan) bertujuan untuk mengurangi atau 

membunuh mikroorganisme patogen yang ada pada limbah cair. 

6. Pengolahan lanjutan (ultimate disposal), pengolahan ini dilakukan 

pada hasil limbah cair yaitu lumpur agar dapat dimanfaatkan. 

 

Menurut Sardjoko (1991), pada pengolahan limbah cair terdapat 

dua macam cara, yaitu: 

a. Pengolahan secara aerob 

Perlakuan air limbah untuk pemrosesan dengan metode biologi dengan 

cara aerobik melibatkan populasi mikroorganisme yang bersifat 

campuran. Susunan campuran mikroorganisme tersebut bergantung pada 

faktor-faktor, seperti sifat dan susunan air yang harus ditangani, suhu, 

waktu tinggalnya air, dan yang lebih penting adalah lama tidaknya 

lumpur (bahan organik dan anorganik) dalam sistem peralatan.  
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b. Pengolahan secara anaerob 

Pengolahan ini biasanya disebut dengan fermentasi methan dan dalam 

proses tersebut terdapat beberapa tahapan yaitu hidrolisis (pencairan), 

pengasaman dan fermentasi methan. Jika air buangan dari pengolahan 

secara anaerob lepas ke dalam perairan terbuka, maka perlu adanya 

tahap pasca pengolahan yang sesuai, hal ini disebabkan karena 

penetapan nilai BOD tidak terjadi sempurna atau tidak sesuai standart 

dan masih mengandung senyawa yang seharusnya tidak bercampur 

dengan air (nitrogen dalam bentuk amonium dan belerang dalam bentuk 

sulfida). 

 

2.6 Proses Anaerobik 

Metcalf and Eddy (2004), menyebutkan bahwa pada proses oksidasi 

limbah terjadi dalam tiga tahap sebagai berikut:   

1. Hidrolisis. Pada tahap ini, materi partikulat dikonversi menjadi 

senyawa terlarut yang dapat terhidrolisis menjadi monomer 

sederhana yang akan digunakan bakteri untuk melakukan fermentasi.  

2. Fermentasi (acidogenesis). Pada tahap ini, asam amino, glukosa, dan 

beberapa asam lemak terdegradasi lebih lanjut. Substrat organik 

berperan sebagai donor sekaligus akseptor elektron. Produk utama 

dari fermentasi adalah asetat, hidrogen, CO2, serta propionat dan 

butirat. Propionat dan butirat selanjutnya terfermentasi lebih lanjut 
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untuk menghasilkan hidrogen, CO2, dan asetat. Produk akhir 

fermentasi ini mengawali pembentukan methane (methanogenesis).  

3.  Methanogenesis. Proses pada tahap ini melibatkan bakteri yang 

disebut methanogen. Ada dua grup mikroorganisme methanogen 

yang terlibat. Grup pertama, disebut acetilastic methanogens, 

memecah asetat menjadi metana dan karbondioksida. Grup kedua, 

methanogen pemanfaat hidrogen, menggunakan hidrogen sebagai 

donor elektron dan CO2  sebagai akseptor elektron untuk 

memproduksi metana. Bakteri dalam proses anaerobik, yang disebut 

acetogens, juga dapat menggunakan CO2 untuk mengoksidasi 

hidrogen dan membentuk asam asetat. Asam asetat ini akan 

terkonversi menjadi metana. Sekitar 72% metana yang terbentuk dari 

proses pengolahan anaerobik berasal dari senyawa asetat. 

Sejumlah subtrat digunakan oleh organisme methanogenic dan reaksi 

dinyatakan dalam reaksi CO dan gugus metil seperti terlihat di bawah, 

melibatkan oksidasi hidrogen, asam formiat, karbonmonoksida, metanol, 

metilamin, dan asetat secara berturut-turut. 

4H2 + CO2 → CH4 + 2HO        (1)  

4HCOO
-
 + 4H

+
 → CH4 + 3CO2 + 2H2O    (2)  

4CO + 2H2O → CH4 + 3CO    (3)  

4CH3OH → 3CH4 + CO2  + 2H2O     (4) 

4(CH3)3N + H2O → 9CH4 + 3CO2 + 6H2O + 4NH3  (5)  

CH3COOH → CH4 + CO2      (6)   
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Pada reaksi untuk aceticlastic menthanogens seperti pada reaksi (6), asetat 

terpecah untuk membentuk metana dan kabondioksida.  

Metcalf dan Eddy (2004) menyatakan bahwa proses anaerobik 

sangat sensitif terhadap pH dan zat inhibitor. pH dianjurkan mendekati 

netral dan di bawah 6,8 aktivitas bakteri metanogen akan terhambat, karena 

kandungan CO2 yang tinggi pada gas akibat proses anaerobik (30 sampai 35 

persen CO2), diperlukan alkalinitas yang tinggi untuk memastikan pH 

mendekati netral. Konsentrasi alkalinitas dalam bentuk CaCO3 yang sering 

dijumpai adalah sekitar 3000 sampai 5000 mg/L. Untuk limbah industri, 

terutama yang sebagian besar mengandung karbohidrat, diperlukan 

penambahan alkalinitas untuk mengontrol pH. Beberapa zat yang 

menghambat proses anaerobik yaitu NH3, HS, dan beberapa jenis zat 

organik dan inorganik lainnya.  

 Sama halnya dengan proses aerobik, pengolahan limbah anaerobik 

juga terbagi atas dua proses, yaitu proses suspended growth dan attached 

growth. Proses suspended growth adalah proses dimana mikroorganisme 

pengolah limbah hidup di endapan cair dengan dibantu metode pengadukan 

yang sesuai. Pada proses attached growth, mikroorganisme yang bertugas 

mengubah zat organik atau nutrient melekat pada suatu bahan inert. Zat 

organik dan nutrien yang akan diolah dialirkan melalui mikroorganisme 

terlekat yang juga dikenal sebagai biofilm (lapisan bio). Media  (packing) 

yang digunakan pada proses attached growth diantaranya batu, kerikil, terak 

(slag), pasir, redwood, dan berbagai jenis plastik dan bahan sintetik lain. 
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Attached growth dapat dioperasikan dengan kondisi media direndam 

sepenuhnya dalam limbah ataupun tidak. 

 

2.7  Hidraulic Loading Rate (HLR) 

Hydraulic load adalah parameter yang sering digunakan untuk 

menghitung volume reaktor. Hydraulic load menyatakan volume limbah 

yang dipakai per volume reaktor, atau per permukaan filter dalam waktu 

tertentu. Satuan yang sering digunakan adalah m
3
/m

3
×hari, yang mana 

berarti 1 m
3
 air limbah dipakai per 1 m

3
 volume reaktor per hari. Kebalikan 

dari nilai ini menunjukkan hydraulic retention time (HRT). Contohnya, 1 m
3
 

air limbah pada volume reaktor 3 m
3
 memberikan nilai hydraulic load 

(HLR) 0,33 m
3
/m

3
.hari, yang mana sama dengan HRT 3 hari (3 m

3
 

volume/1 m
3
 air per hari). Untuk filter tanah dan kolam, hydraulic loading 

rate dapat berupa m
3
/ha×hari atau L/m×hari. Nilai ini juga dapat didasarkan 

pada cm atau m tinggi  lapisan air pada suatu permukaan horizontal. 

Misalnya, 150 liter air yang terpakai per meter kuadrat tanah sama dengan 

0,15 m
3
/m

2
, yang mana sama dengan 0,15 m atau 15 cm hydraulic load. 

HLR juga dapat merupakan kecepatan aliran (velocity) di dalam reaktor. 

Faktor ini biasa menjadi perhatian pada reaktor upflow, seperti UASB atau 

baffled septic tank dimana kecepatan upflow air harus lebih rendah 

dibanding kecepatan pengendapan partikel lumpur. Dalam hal ini, debit 

harian harus dibagi dengan waktu dari debit aktual (debit jam puncak). 

Untuk menghitung kecepatan pada reaktor up-flow, debit limbah per jam 
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dibagi dengan luas permukaan masing-masing ruang (v=Q/A). Ini berarti 

kecepatan up-flow meningkat jika volume reaktor dibagi menjadi beberapa 

bagian. Ini dikarenakan debit per jam tetap sama sementara luas permukaan 

setiap ruang berkurang menjadi sebagian dari permukaan seluruh volume 

reaktor (Sasse, 1998).  

 

2.8 Organic Loading Rate (OLR) 

Berdasarkan Metcalf (2004), organic loading rate reaktor dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

Lorg = ……………………………………….(2.1) 

 

Dimana: 

Lorg = organic loading rate (kg BOD/m
3
.hari) 

Q = debit influen (m
3
/hari) 

So = konsentrasi BOD influen (kg BOD/m
3
) 

Vn = volume efektif reaktor (m
3
) 

Proses anaerobic memiliki volumentric organic loads yang lebih 

tinggi dibanding proses aerobik, sehingga proses ini memerlukan volume 

reaktor kecil dan ruang yang lebih kecil untuk pengolahan dibandingkan 

pada proses aerobik. Organik loading volumentrik yang direkomendasikan 

sebagai fungsi atas temperatur terhadap substrat BOD terlarut untuk 

penurunan BOD 85 sampai 95 persen ditampilkan pada Tabel 2. konsentrasi 

lumpur yang digunakan untuk data ini adalah 25 g/L. 
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Tabel 2. Rekomendasi Organic Loading BerdasarkanTemperatur 

  

Temperature 
0
C 

Volumentric loading, kg sBOD/m
3
.day 

VFA wastewater Non-VFA 

wastewater 

Range Typical Range Typical 

15 2-4 3 2-3 2 

20 4-6 5 2-4 3 

25 6-12 6 4-8 4 

30 10-18 12 8-12 10 

35 15-24 18 12-18 14 

40 20-32 25 15-24 18 

              (Metcalf and Eddy, 2004) 

 

2.9 Bak Ekualisasi 

Bak ekualisasi bukan merupakan unit yang dapat melakukan 

pengolahan baik secara fisik, kimia maupun biologis. Tujuan dari 

pembangunan bak ekualisasi adalah untuk mengatasi beberapa masalah, 

yaitu: 

a. Mengatasi terjadinya variasi aliran/debit dan beban limbah cair 

selama operasi. 

b. Meningkatkan kinerja proses yang terdapat pada bagian hilir IPAL 

c. Mengurangi ukuran fisik bangunan pengolahan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan desain dari bak 

ekualisasi adalah sebagai berikut: 

1) Lokasi/letak bak ekualisasi 

Lokasi dari bak ekualisasi bersifat spesifik untuk setiap IPAL, 

karena lokasi optimum ditentukan oleh tipe pengolahan, karakteristik sistem 

penyaluran air buangan dan karakteristik air buangan yang akan diolah. 
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Akan tetapi lokasi umum yang banyak digunakan dalam desain IPAL 

adalah: di depan sedimentasi utama dan pengolahan biologis. Desain ini 

harus mendapatkan percampuran (mixing) yang baik untuk mencegah 

terjadinya pengendapan, selain itu diperlukan juga fasilitas aerasi untuk 

mencegah bau. 

2) Tipe bak ekualisasi 

Terdapat dua jenis bak ekualisasi, yaitu: In-line equalization dan off-

line equalization. Pada In-line equalization, seluruh air buangan yang akan 

diolah, di pompa dengan aliran konstan menuju aliran selanjutnya dari 

proses pengolahan. Pada tipe kedua, yaitu bak ekualisasi off-line, aliran air 

buangan (rata-rata) berasal dari overflow pada saat jam puncak, sedangkan 

air buangan dari bak ekualisasi akan dipompa menuju bagian pengolahan 

IPAL bila terjadi aliran minimum,  

Keuntungan menggunakan bak ekualisasi adalah: 

a. Beban pengolahan berkurang karena shock loading dapat dikurangi, 

jumlah bahan-bahan inhibitor dapat dikurangi dan pH dapat 

distabilkan nilainya. 

b. Kualitas effluent secondary clarifier dan kualitas thickening 

suspended solid yang bagus karena solid loading yang 

tetap/konsisten. 

 

 

 



18 
 

 

2.10 Bak Pengendap I 

2.10.1 Pengertian Umum 

Bangunan Bak Pengendap I digunakan untuk memisahkan suspended 

solid dari fase liquid dengan menggunakan gaya gravitasi. Jika BP I ini 

digunakan sebagai satu-satunya unit pengolahan, maka berfungsi untuk 

meremoval solid yang dapat mengendap, minyak lemak dan material lain 

yang mengapung, serta bagian bahan organik. Namun jika BP I ini 

digunakan sebagai unit pengolahan biologis, maka berfungsi untuk 

mereduksi beban. 

Efisiensi removal dari partikel yang memiliki ukuran, bentuk, densitas 

dan specific gravity yang sama tidak tergantung pada kedalaman bak, 

melainkan pada luas permukaan bak dan waktu detensi. 

Berdasarkan karakteristik aliran dan fungsinya, BP I dibagi dalam 

empat zona, yaitu: 

1. Zona inlet, yaitu untuk memperluas aliran transisi dari influen ke 

aliran steady uniform di zona pengendapan agar proses pengendapan 

di zona pengendapan tidak terganggu. 

2. Zona pengendapan, yaitu untuk mengendapkan partikel diskrit yang 

ada di dalam air buangan. 

3. Zona Lumpur, yaitu untuk menampung partikel-partikel solid yang 

berhasil diendapkan. 
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4. Zona outlet, yaitu untuk mengalirkan air limbah yang telah 

terendapkan padatannya ke pelimpah, untuk selanjutnya dialirkan ke 

unit-unit pengolahan berikutnya. 

   

2.10.2 Prinsip Dasar Sedimentasi 

Apabila partikel tersuspensi dalam air limbah mempunyai ukuran, 

densitas, specific gravity dan bentuk yang sama, maka efisiensi pemisahan 

partikel didasarkan pada luas permukaan bak pengendap dan waktu detensi 

(Metcalf and Eddy,2004). Jadi prinsip desain sedimentasi adalah surface 

loading rate atau disebut juga overflow rate dan waktu detensi. 

a) Overflow Rate (OFR) 

Overflow rate (surface loading rate) menyatakan besarnya air limbah 

persatuan luas tiap harinya dengan satuan m
3
/m

2
.hari. Pemilihan OFR 

yang tepat dalam desain sedimentasi tergantung pada tipe dari suspensi 

yang akan diendapkan. OFR hendaknya direncanakan serendah 

mungkin untuk mendapatkan kinerja sedimendasi yang baik sampai 

pada debit puncak. Untuk menentukan OFR digunakan persamaan 

berikut: 

 

OFR = Q/A………………………………………(2.2) 

 

Dimana: 

OFR  = Oferflow Rate (m
3
/m

2
.hari) 
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Q   = Debit air limbah (m
3
/hari) 

A    = Luas permukaan bak (m
2
) 

 Overflow rate adalah jumlah air yang masuk persatuan luas. OFR 

merupakan prinsip dasar bagi perencanaan bak sedimentasi I. Berdasarkan 

Metcalf and Eddy. (1991) kriteria desain nilai OFR untuk bak sedimentasi I 

pada debit rata-rata sebesar 24-32 m
3
 /m

2
.hari dan pada debit puncak 48-70 

m
3
 /m

2
.hari. 

b) Waktu Detensi 

Waktu detensi yang digunakan dalam desain sedimentasi umumnya 

antara 1,5-2,5 jam berdasarkan pada aliran rata-rata air limbah. Bak 

sedimentasi yang dirancang kurang dari 1,5 jam (0,5-1 jam) 

menghasilkan efisiensi removal suspended solid yang rendah. 

Perhitungan waktu detensi menggunakan persamaan berikut: 

 

td = V/Q………………………………………….(2.3) 

        

Dimana: 

td   = Waktu detensi (jam) 

Q  = Debit air limbah (m
3
/hari) 

V  = Volume bak (m
3
) 

Dalam perencanaan sedimentasi perlu memperhatikan kecepatan 

penggerusan (Vsc) dan kecepatan pengendapan (Vs). kecepatan 

penggerusan (Vsc) adalah besarnya kecepatan aliran yang dapat 
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menggerus atau menyebabkan resuspensi lumpur yang telah 

mengendap, dinyatakan dalam satuan cm/detik. Kecepatan mengendap 

partikel disebabkan adanya gesekan antara partikel dengan air limbah. 

Kecepatan horizontal (Vh) juga harus dijaga agar tetap rendah dan 

partikel yang telah terendapkan pada bak tidak tercampur  dengan air 

limbah. 

Kecepatan mengendap partikel didefinisikan sebagai berikut: 

 

Vs = Q/A…………………………………………(2.4) 

Dimana: 

Vs = Kecepatan pengendapan ( cm/detik) 

Q = Debit air limbah (m
3
/detik) 

A = luas permukaan bak (m
2
) 

 

Kecepatan penggerusan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

 

  d = 
12

…………………………..(2.5) 

Dimana  

d  = Piameter partikel mengendap (cm) 

g  = Percepatan gravitasi (cm/detik
2
) 

Vs = Kecepatan partikel mengendap (cm/detik) 

v = viskositas kinematis partikel (cm
2
/detik) 

Ss = Spesific gravity 
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Kecepatan penggerusan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

........................................(2.6) 

Dimana: 

Vsc = Kecepatan mengendap partikel (cm/detik) 

k  = Konstanta (0,04-0,06) 

f  = Faktor friksi Darcy Weisbach (0,02-0,03) 

Untuk menjaga aliran limbah di sedimentasi I tetap laminar maka perlu 

kontrol bilangan Reynold dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

……………………………………(2.7) 

 

Dimana: 

Vh = Kecepatan horizontal 

Vh = Q/A surface 

R  = Jari-jari hidrolis 

  = (b x h)/(b + 2h) 

Nre = Bilangan Reynold 

Nre < 2000 berarti aliran laminer 

Nre > 2000 berarti aliran turbulen 

Perhitungan: 

a. Berdasarkan Metcalf and Eddy (2004) tipikal efisiensi penurunan 

BOD,COD dan TSS di bak sedimentasi I sebesar 30 - 40% dan 50 - 70%. 
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Efisiensi penurunan BOD dan TSS pada bak sedimentasi I dapat 

ditunjukkan dari hasil pemeriksaan karakteristik air limbah berikut ini: 

Efisiensi removal BOD  

= [(BODin – BODout/BODin] x 100%……………………(2.8) 

Efisiensi removal COD  

= [(CODin – CODout)/CODin] x 100%……………………(2.9) 

Efisiensi removal TSS  

= [(TSSin – TSSout)/TSSin] x 100%………………………(2.10) 

 

 Tabel 3. Desain dimensi untuk bak sedimentasi Berbentuk Rectangular dan 

Circular 

Parameter Nilai Range Nilai Tipikal 

Rectangular (segi empat) 

Kedalaman (m) 3 – 4,9 4,3 

Panjang (m) 15 – 90 24 – 40 

Lebar (m) 3 – 24 4,9 – 9,8 

Flight speed (m/s) 0,6 – 1,2  

Circular (lingkaran) 

Kedalaman (m) 3 – 4,9 4,3 

Diameter (m) 3 – 60 12 – 45 

Slope dasar (
0
) 1/16 – 1/6 1/12 

Flight speed (m/s) 0,02 – 0.05 0,03 

 Sumber : Metcalf and Eddy. 1991. Wastewater engineering 

   Treatment, disposal, reuse 
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Tabel 4. Kriteia desain untuk bak sedimentasi berbentuk Rectangular   

 

Parameter Nilai Range Nilai 

Tipikal 

Kemampuan meremoval (%)   

1. BOD 30 – 40 - 

2. COD 30 – 40 - 

3. SS 50 – 65 - 

BP I yang diikuti secondary treatment 

1. Waktu detensi, jam 1,5 – 2,5 2 

2. Over flow rate, m
3
/m

2
.d   

 Average flow 30 – 45 - 

 Peak hourly flow 80 – 120 100 

3. Weir loading m2/m.d 125 - 500 250 

BP I yang diikuti waste activated – sluge return 

1) Waktu detensi, jam 1,5 – 2,5 2 

2) Over flow rate, m
3
/m

2
.d   

 Average flow 25 – 30 - 

 Peak hourly flow 50 – 70 60 

3) Weir loading m
2
/m.d 125 - 500 250 

                  Sumber : Metcalf and Eddy. 1991 

 

2.11 Sludge Return 

Sludge return adalah proses pengembalian lumpur aktif untuk 

menjaga konsentrasi zat organic tersuspensi. Beberapa modifikasi sistem 

pengolahan lumpur aktif telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi 

pengolahan air limbah salah satunya adalah secara konvensional, yaitu di 

perlakukan penyesuaian diri terhadap tempat hidup bagi mikroorganisme 

(lumpur aktif) atau biomas secara aerobic atau anaerobic. Fungsi 

mikroorganisme pada lumpur untuk menyerap bahan organic secara jangka 

pendek. Lumpur yang mengandung mikroorganisme (bakteri) yang masih 

aktif akan diresirkulasi kembali kereaktor dan lumpur yang mengendang 
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mikroorganisme yang sudah mati atau tidak aktif lagi akan dialirkan 

kepengolahan lumpur (Rihard, 2008). 

 

2.12 Sistem Pengolahan Air Limbah 

2.12.1  Rotating Biological Contactor (RBC) 

 Menurut Metcalf and Eddy(1991), Rotating Biological Contactor 

adalah reaktor kontak biologis putar atau rotating biological contactor 

disingkat RBC merupakan adaptasi dari proses pengolahan air limbah 

attached growth. Media yang dipakai berupa piring (disk) tipis berbentuk 

bulat yang dipasang berjajar-jajar dalam suatu poros yang terbuat dari baja, 

selanjutnya diputar di dalam reaktor khusus dimana di dalamnya dialirkan 

air limbah secara kontinyu. 

 Media yang digunakan biasanya terdiri dari lembaran plastic dengan 

diameter 2 – 4 meter, dengan ketebalan 0,8 milimeter. Material yang lebih 

tipis dapat digunakan dengan cara dibentuk bergelombang atau berombak 

dan ditempelkan diantara disk yang rata dan dilekatkan menjadi saatu unit. 

Unit tersebut diputar dalam keadaan tercelup sebagian yakni sekitar 40% 

dari diameter disk. Kira-kira 95% dari seluruh permukaan media yang 

tercelup ke dalam air limbah. Mikroorganisme tumbuh pada permukaan 

media secara bergantian tercelup ke dalam air limbah dan sebagian diatas 

permukaan air limbah (udara). Apabila beban organik terlalu besar 

kemungkinan terjadi kondisi anaerob, oleh karena itu pada umumnya di 
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dalam reaktor dilengkapi dengan perlengkapan injeksi udara yang 

diletakkan dekat dasar bak. 

 

Berikut kriteria desain dari RBC: 

Waktu tinggal   : 2-2,5 jam 

Kecepatan putaran  : 1-2 rpm 

Panjang poros  : 7-8 m 

Diameter unit   : 3-4 m 

Temperatur  : 15-30
0
C 

 

 Proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC adalah merupakan 

proses yang relatif baru dari seluruh proses pengolahan air limbah yang ada, 

oleh karena itu pengalaman dengan menggunakan skala penuh masih 

terbatas, dan proses ini banyak digunakan untuk pengolahan air limbah 

domestik atau perkotaan. Proses ini menggunakan energi yang relatif kecil 

dan dapat tetap terjaga dalam keadaan stabil. Adapun kelemahan yang lain: 

1) Sensitif terhadap perubahan suhu 

2) Pengontrolan jumlah mikroorganisme sulit dilakukan 

3) Lapisan mikroorganisme cepat terkelupas  

4) Timbulnya gas H2S dalam jumlah yang besar di dalam reaktor 

sehingga sangat berbahaya ketika terjadi masalah didalam reaktor. 
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2.12.2 Trickling Filter (TF) 

Menurut Metcalf and Eddy.(1991) pengolahan air limbah dengan 

proses trickling filter adalah proses pengolahan dengan cara menyebarkan 

air limbah kedalam suatu tumpukan atau media yang terdiri dari kerikil, 

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

Dengan cara demikian maka pada permukaan medium akan tumbuh lapisan 

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

dengan air limbah dan akan menguraikan senyawa polutan yang ada di 

dalam air limbah.  

Masalah yang sering timbul pada pengoperasian trickling filter yaitu 

timbul lalat dan bau yang berasal dari reaktor. Sering terjadi pengelupasan 

lapisan biofilm dalam jumlah yang besar karena  perubahan hidrolik atau 

beban organik secara mendadak sehingga lapisan biofilm bagian dalam 

kurang oksigen sehingga daya rekat dari biofilm berkurang. 

 

2.12.3 Anaerobic Baffled Reactor (ABR)  

Reaktor Anaerob baffle (ABR) yang banyak digunakan di pabrik 

untuk proses pengolahan limbah guna menghilangkan padatan sedimen 

berat sehingga sisa-sisa limbah akan memiliki kadar COD  yang rendah 

sebelum dialirkan ke unit proses berikutnya . Konstruksi Anaerob baffled 

reactor  biasanya terdiri dari kompartemen yang berbeda dengan rangkaian 

pelat sekat yang  diatur sehingga padatan berat tidak memiliki kesempatan 

untuk melarikan diri. Air limbah yang masuk biasanya dialihkan ke tangki 
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dari pipa tinggi sebaiknya hanya menggunakan gaya gravitasi sehingga 

tidak menciptakan turbulensi  di dalam reaktor. Air limbah mulai 

mengalami penumpukan dan peningkatan sisa padatan atau lumpur akan 

mulai meluap ke dalam ruangan berikutnya meninggalkan lumpur untuk 

menetap di bagian bawah tangki. Biasanya metode ini efektif terutama 

untuk pembuangan limbah rumah tangga, pertanian dan industri.  

Salah satu keuntungan menggunakan sistem ini adalah bahwa ia 

umumnya memerlukan pemeliharaan tingkat rendah karena pada dasarnya 

tidak ada bagian yang bergerak mekanis dan posisi sekat sudah tetap tanpa 

perlu penyesuaian lebih lanjut. secara keseluruhan tidak membutuhkan 

banyak perhatian dan intervensi. Namun, ketika akumulasi lumpur mulai 

meningkat dan akhirnya menyebabkan sisa-sisa ke suatu ruang yang 

berpotensi mengalami penyumbatan atau penumpukan lumpur pada saluran 

aliran. Oleh karena itu, pada desain dari tangki anaerob atau reaktor 

dillengkapi dengan sistem penyedotan otomatis yang diletakkan di dalam 

reactor untuk mencegah penumpukan limbah dan dapat mengalir ke proses 

selanjutnya . Keuntungan lain sistem Anaerob buffled Reactor dalam 

penggunaan energi dan konsumsi akan berada pada tingkat minimal dan 

satunya persyaratan adalah pada penggunaan energi  listrik sebagai 

penggerak pompa untuk mentransfer air limbah ke dalam sistem. Jika 

dikelola dengan benar, sistem ini akan menawarkan memberikan kontribusi 

hampir 90% dalam meremoval COD (Lettinga dan hulshoff, 2002). 
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Menurut Benefiel and Randall (1980), Anaerobic Baffledd Reactor 

(ABR) adalah reaktor yang menggunakan serangkaian dinding (baffled) 

untuk membuat air limbah yang mengandung polutan organik untuk 

mengalir di bawah dan ke atas (melalui) dinding dari inlet menuju outlet. 

Bakteri dalam reaktor secara perlahan naik dan mengendap seiring dengan 

karakteristik aliran dan produksi gas, namun bergerak turun dengan 

perlahan. Pada dasarnya, ABR merupakan pengembangan dari reaktor 

upflow anaerobic sludge blanket (UASB). Efisiensi ramoval COD yang 

sama, ABR memerlukan HRT 39% lebih singkat dibanding reaktor UASB. 

pada Gambar 1, tampak contoh dua jenis reaktor ABR yang paling sering 

digunakan.  Sistem pengadukan terjadi akibat pola aliran yang naik dan 

turun melalui sekat. Terdapat dua tipe ruang penampung biogas pada 

reaktor, yaitu yang menggabungkan ruang gas seluruh kompartemen 

menjadi satu dan yang memisahkan ruang gas untuk setiap kompartemen.   

Kriteria desain ABR berdasarkan Sasse (1998) adalah sebagai berikut: 

 Up flow velocity   : < 2 m/jam  

 Panjang     : 50-60% dari ketinggian  

 Removal COD  : 65-90%  

 Removal BOD   : 70-95%  

 Organic loading         : < 3 kg COD/m
3
.hari  

 Hydraulic retention time : > 8 jam  
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Beberapa kelebihan yang terdapat pada proses ABR adalah sebagai 

berikut (Metcalf and Eddy,2004):  

1. Desain sederhana, tidak memerlukan metode pemisahan gas khusus 

dan tidak membutuhkan energi (untuk pengadukan),  

2. SRT (Sludge Retention Time) yang panjang dengan hydraulic 

retention time (t) yang rendah,  

3. Tanpa syarat karakteristik biomass tertentu,  

4. Dapat mengolah limbah dengan berbagai karakteristik unsur,  

5. Operasi bertahap yang meningkatkan energi gerak,  

6. Stabil terhadap beban kejut (shock loads).   

Sistem pengolahan Anaerobic Baffled Reactor ditampilkan pada Gambar 1.  

 

 

Keterangan: W = wastewater, B = biogas, E = effluent 

Gambar 1. Anaerobic Baffled Reactor 

 

 

2.13 Anaerobic Filter (AF)  

Jenis biofilter yang digunakan pada penelitian ini adalah anaerobic 

filter (filter anaerobik). Menurut Saravanan dan Sreekrishnan (2006), 
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biofilm reactor adalah suatu bioreaktor dengan biokatalis berada pada posisi 

menempel (tidak bergerak), baik pada suatu media yang tetap ataupun 

menempel satu sama lain. Anaerobic filter (AF) adalah reaktor biofilm jenis 

packedbed. Biomass membentuk lapisan film di permukaan media. Proses 

pengolahan zat organik terjadi dengan cara mengalirkan air limbah di antara 

media yang dilapisi biofilm tersebut. Meskipun aliran dapat disusun secara 

upflow maupun downflow, cara upflow adalah yang paling sering digunakan. 

Berikut reaktor packed-bed ditampilkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Packed-Bed Reactor 

(Metcalf dan Eddy, 2004) 

 

Kriteria desain AF berdasarkan Sasse (1998) adalah sebagai berikut:  

  Luas permukaan media : 90-300 m
2
/m

3
 

  Removal BOD   : 70-90% 

  Jenis media                            : kerikil, batu (5-10 cm),  plastik, arang  (5-15 

cm) 

  Organic loading         : 4-5 kg COD/m
3
.hari  

  Hydraulic retention time : 1,5-2 hari 
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Keuntungan dari reaktor anaerobik jenis attached growth adalah memuat 

kadar COD tinggi, volume reaktor yang cukup kecil, dan operasi yang 

sederhana. Keterbatasannya adalah harga packing material serta masalah 

operasional dan perawatan sehubungan dengan akumulasi zat padat dan 

kemungkinan terjadinya penyumbatan media.(Metcalf and Eddy, 2004). 

2.14 Limbah Cair PG Pesantren Baru Kediri 

Limbah cair PG Pesantren Baru dapat dibagi menjadi 2 kategori, 

yaitu: 

a. Limbah cair polutan 

Limbah cair polutan dihasilkan oleh: 

1. Air cucian peralatan 

2. Tumpahan nira/bocoran nira dari stasiun gilingan, pemurnian 

dan masakan 

3. Bocoran dari peralatan yang rusak 

4. Air buangan boiler (blow down boiler) 

5. Air limbah dari laboratorium 

b. Limbah cair non polutan 

Limbah cair non polutan dihasilkan oleh: 

1. Air jatuhan kondensor 

2. Sealing water 

3. Air pendingin Power House 

4. Air pendingin SO2 

5. Air pendingin Crystalizer 
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PG Pesantren baru telah melakukan pemisahan saluran antara limbah 

cair polutan dan non polutan. Limbah cair polutan akan masuk ke Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk diolah lebih lanjut, kecuali untuk air 

buangan boiler (blow down biler) akan masuk ke kolam pengendap abu. 

Untuk limbah cair non polutan akan dialirkan menuju  spray pond  dan akan 

mengalami proses pendinginan. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air untuk proses produksi 

khususnya kebutuhan air injeksi (pendingin kondensor) maka PG Pesantren 

Baru melakukan recycle air effluent IPAL dan efluen spray pond. Sirkulasi 

yang dilakukan secara terus menerus ini menyebabakan peningkatan 

konsentrasi bahan pencemar dalam air. 

 

2.15 Kondisi Eksisting IPAL 

Berdasarkan kondisi di lapangan maka dapat diketahui bahwa PG 

Pesantren Baru menggunakan dua sumber untuk memenuhi kebutuhan air 

produksi yaitu air dari sungai Kresek dan air resirkulasi dari proses 

penggilingan tahun sebelumnya.  

 Dari data industri yang diperoleh pada proses penggilingan tahun 

2010, yaitu sebagai berikut: 

a. Debit limbah cair rata-rata  : 525 m
3
/hari 

b. Produksi / penggunaan bahan baku  

rata-rata sebulan   : 450 ton/hari 

 



34 
 

 

c. Volume limbah cair maximum  

per satuan produk   : 1,17 m
3
/ton 

d. pH pada waktu pengambilan  : 6,7 

e. Suhu pada waktu pengambilan : 40
0
C  

Proses pengolahan limbah cair di PG Pesantren Baru menggunakan 

sistem Aerated lagoon yang dilengkapi dengan bak pengendap awal dan bak 

pengendap akhir. Tahap proses pengolahan dibedakan menjadi: 

1. Tahap perlakuan awal (Primary Treatment) yang mana pada tahap 

ini dilakukan pemisahan minyak dan pengendapan secara gravitasi. 

2. Tahap perlakuan kedua (Secondary Treatmant) yang merupakan 

tahap perlakuan biologis secara aerobik. Pada tahap ini bahan 

organik sebagai kandungan utama dalam air limbah pabrik gula 

diuraikan melalui aktifitas mikroorganisme aerob dan digunakan 

Surface Aerator sebagai penyuplai oksigen. 

Hasil pengolahan limbah cair dialirkan ke kolam air dingin untuk 

digunakan kembali sebagai air pndingin kondensor (air injeksi). Secara 

lengkap bangunan pengolah limbah PG Pesantren Baru adalah sebagai 

berikut: 

A. Water Tray 

Bangunan ini berupa talang sebanyak 5 buah yang disusun secara 

bertingkat dengan kemiringan tertentu. Bangunan ini berfungsi untuk 

menurunkan suhu dari limbah cair karena suhu limbah cair yang masuk 

pada bangunan ini masih tinggi (± 45-50
0
C). Tingginya suhu tersebut 
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apabila tidak diturunkan dapat mengganggu proses biologis yang terjadi 

pada lagun aerasi karena dapat mematikan mikroorganisme yang berfungsi 

untuk mendegradasi kandungan organik dalam air limbah. Mekanisme yang 

terjadi pada bangunan ini yaitu air limbah yang masuk akan dipompakan ke 

bagian paling atas dari Water Tray kemudian air tersebut akan mengalir 

sampai pada bagian paling bawah dari Water Tray. 

B. Bak Pengendap Awal 

PG Pesantren Baru memiliki satu buah bak pengendap awal dengan 

dimensi sebagai berikut: 

a. Panjang : 25 m 

b. Lebar             : 5 m 

c. Kedalaman : 2,5 m 

Setelah air limbah mengalami proses pendinginan pada bangunan 

Water Tray maka air limbah akan masuk pada bangunan bak pengendap 

awal untuk megendapkan partikel diskrit yang terkandung dalam air limbah. 

Apabila ditinjau dari segi konstruksi, bak ini hanya dilengkapi dengan 

beberapa sekat sehingga endapan lumpur yang terakumulasi di dasar bak 

dapat mengurangi kedalaman bak. Selain itu inlet dari bak ini juga tidak 

berfungsi secara maksimal karena influen yang masuk mengalir melalui 

tengah bak, hal tersebut dikarenakan bangunan water tray yang ada berdiri 

pada bagian tengah bak sehingga efluen yang keluar dari water tray  

langsung masuk ke bagian tengah bak pengendap ini. Pembersihan lumpur 
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pada bak pengendap ini dilakukan pada saat masa giling berakhir. Untuk  

standar hasil effluent dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Standar kualitas effluent bak pengendap I PG. Pesantren 

Baru 

Parameter Nilai Range Nilai 

Tipikal 

Kemampuan meremoval (%)   

BOD 30 – 40 35 

COD 30 – 40 35 

TSS 35 – 45 40 

Waktu detensi, (jam)          5 – 7 6 

    Over flow rate, m
3
/m

2
.d 5 – 7 6 

Peak hourly flow 720 – 780 750 

Sumber: bagian pengolahan PG Pesantren Baru, Kediri   

 

C. Lagun Aerasi 

Lagun aerasi PG Pesantren Baru berjumlah enam buah dengan 

dimensi seperti yang dijelaskan pada Tabel 6. 

  Tabel 6. Dimensi Lagun Aerasi 

Kolam no. I II III IV V VI 

Panjang (m) 25 25 25 25 25 25 

Lebar (m) 5 15 9,85 15 7,4 8,2 

Kedalaman (m) 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 

Sumber: PG Pesantren Baru 
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Lagun aerasi ini dilengkapi dengan surface aerator yang berjumlah 8 

buah yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen untuk menjaga agar proses 

yang terjadi pada lagun aerasi berjalan secara aerobik. 

Saat ini aerator yang berfungsi pada IPAL PG Pesantren Baru 

berjumlah 4 buah. Hal tersebut memungkinkan terganggunya proses 

biologis yang terjadi pada lagun aerasi karena proses pemenuhan kebutuhan 

oksigen tidak berjalan secara optimal. Surface aerator dipasang pada lagun 

aerasi kedua sampai dengan kelima. 

Lagun aerasi juga ditambahkan katalisator berupa bakteri INOLA 121 

untuk membantu proses biologis dalam mendegradasi bahan organik yang 

terkandung dalam air limbah. Tetapi dalam praktiknya penggunaan mikroba  

ini masih belum cukup efektif dalam membantu proses degradasi bahan 

organik karena suhu yang masuk pada lagun aerasi ini masih cukup tinggi 

sehingga kemungkinan dapat mematikan bakteri INOLA. 

Lagun aerasi keenam, lumpur aktif diresirkulasi untuk membantu 

proses biologis pada lagun aerasi pertama. Lumpur aktif ini dipompa untuk 

kemudian disemprotkan melalui pipa yang terpasang pada lagun aerasi 

pertama dengan tujuan untuk membantu proses degradasi oleh 

mikroorganisme. Selain terjadi proses resirkulasi, lagun aerasi keenam ini 

tidak dilengkapi dengan surface aerator  sehingga pada lagun ini tidak 

terjadi proses aerasi namun lebih mengarah pada proses sedimentasi. Untuk 

lebih jelasnya, pengolahan air limbah serta lay-out stasiun-stasiun produksi 

pada PG Pesantren Baru dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Keterangan :

1 . Bak Tarik Pompa

2 . Water Tray
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Gambar 3. Lay Out IPAL PG Pesantren Baru 

Instalasi pengolahan air limbah PG Pesantren Baru tidak dilengkapi 

dengan bak pengendap II sehingga lagun aerasi yang terakhir yaitu lagun 

aerasi keenam berfungsi sebagai pengganti bak pengendap II. Setelah 

mengalami proses pengolahan secara biologis pada lagun aerasi, air limbah 

akan dialirkan menuju kolam air dingin.  
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2.16 Kualitas Limbah Cair 

 Standar pengujian kualitas limbah cair pada PG Pesantren Baru 

mengacu pada SK Gub Jatim No. 45 tahun 2002 tentang baku mutu limbah 

cair. Berikut ini adalah data kualitas influen dan efluen limbah cair PG 

Pesantren Baru pada musim giling tahun 2010. 

 Standar kualitas effluent IPAL PG Pesantren Baru dapat dilihat pada 

Tabel 7 dan 8. 

      Tabel 7. Kualitas effluen IPAL PG Pesantren Baru 

Hasil Uji 
Bulan 

Baku 

Laboratorium Mutu 

Parameter Juni Juli Agust Sept Okt 
Kadar 

Max 

BOD 37 135 166 182 163 60* 

COD 75 541 438 338 251 100* 

TSS 487 546 853 742 687 50* 

Minyak dan 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 5* 

Lemak 

Sulfida H2S <LD 0.871 0.417 <LD <LD 0,5* 

     SK Gubernur Jatim No. 45/2002 

     Sumber : Bagian pengolahan PG Pesantren Baru, Tahun 2010. 

 

 

         Tabel 8. Kualitas influen IPAL PG Pesantren Baru 

Hasil Uji 
Bulan 

Laboratorium 

Parameter Juni Juli Agust Sept Okt 

BOD 48 213 398 434 342 

COD 82 673 838 940 742 

TSS 564 840 1158 1420 1326 

Minyak dan 2,4 2,5 2,8 2,6 2,5 

Lemak 

         Sumber : Bagian pengolahan PG Pesantren Baru, Tahun 2010. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu danTempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2010 sampai dengan 

Desember 2010. Lokasi penelitian dilakukan di PG Pesantren Baru di Desa 

Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Jawa Timur. Dengan wilayah 

kerja meliputi kodya Kediri dan Kabupaten Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah:  

1. Kaca ketebalan 5mm  : untuk membuat dinding reaktor 

2. Pipa diameter 2cm      : untuk penghubung aliran air di kompartemen 

3. Pompa submersible     : untuk memompa aliran air limbah 

4. Selang kapiler             : untuk tempat aliran gas 

5. Bak plastik             : untuk tempat penampung air limbah 

6. Gelas ukur             : untuk penangkap gas 

7. Selang diameter 2cm  : untuk selang overflow 

8. Jam                            : untuk mengetahui waktu proses 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan adalah: 

1. Air Limbah             : digunakan sebagai bahan uji  
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2. Lumpur aktif          : digunakan  sebagai pendegradasi senyawa 

          organik 

3. Arang                     : digunakan sebagai media filter 

4. Kerikil                     : digunakan sebagai media filter  

              

3.3  Evaluasi Bak Pengendap I 

Lagun aerasi I disebut juga bak pengendap pertama karena di bak ini 

difungsikan untuk mengendapkan dan menurunkan beban organik dan suhu 

limbah segar yang berasal dari water tray. Bak pengendap ini berbentuk 

persegi panjang dengan konstruksi bak yang masih sederhana. Bak 

pengendap ini tidak dilengkapi dengan ruang lumpur yang memadai. Untuk 

itu perlu dilakukan evaluasi. Langkah evaluasi ditunjukkan pada Gambar 4.  

  

 

 

         Gambar 4. Diagram alir Evaluasi Bak Pengendap I 
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Evaluasi meliputi pengambilan data lapangan berupa nilai persent 

removal BOD, COD, TSS, waktu tinggal limbah (td), OFR dan kontrol 

bilangan Nre. Kemudian dilakukan perhitungan efisiensi penurunan 

BOD,COD dan TSS dengan persamaan rumus (2.8), perhitungan Overflow 

rate (OFR) atau jumlah air yang masuk persatuan luas dengan persamaan 

rumus (2.2). Perhitungan waktu dimana limbah itu berada dalam unit 

pengolahan (time detention) dengan persamaan rumus (2.3) dan perhitungan 

Kontrol bilangan Reynold (Nre) dengan persamaan rumus (2.7).  

3.4 Perancangan Alat 

3.4.1 Rancangan Struktural 

Penelitian ini menggunakan alat yang didesain model kombinasi 

Anaerobic Baffled Reaktor dan Anaerobic Filter berupa sebuah persegi 

panjang yang terbuat dari kaca ketebalan 5mm. Reaktor berdimensi 100 cm 

×20 cm×40 cm yang terdiri atas lima kompartemen; empat kompartemen 

ABR yang dilengkapi dengan selang kapiler sebagai aliran gas yang 

terbentuk dari proses anaerobik dan satu kompartemen AF. Susunan reaktor 

diawali dengan rangkaian ABR dan dilanjutkan dengan Anaerobic Filter 

yang menempati satu kompartemen terakhir dan terdapat kerikil dan arang 

berukuran diameter 1-2cm. Setiap kompartemen dipisahkan oleh dinding 

yang dilengkapi dengan 4 pipa PVC diameter 2cm yang berfungsi sebagai 

baffled. Jenis aliran yang digunakan adalah aliran ke atas (upflow). Gambar 

rangkaian alat Anaerobic Baffled Reactor kombinasi Anaerobic Filter dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Desain Reaktor Model Kombinasi ABR 

Dan Anaerobic Filter (Tampak Samping) 

 

 

3.4.2 Rancangan fungsional  

 Dalam penelitian ini menggunakan dinding yang terbuat dari kaca 

adalah untuk mempermudah peneliti melakukan pengamatan kerja reaktor, 

pipa berfungsi yang berfungsi sebagai jalur aliran air pada tiap 

kompartemen. Sekat penyangga filter digunakan sebagai tempat media 

krikil dan arang. Selang kapiler sebagai saluran gas yang terbentuk didalam 

reaktor. Adapun peralatan operasional sebagai penunjang reaktor meliputi 

Bak penampung awal limbah, bak pengatur debit untuk mengatur debit air 

limbah sebelum masuk ke reaktor, Pompa air submersibel untuk memompa 

aliran ke pengatur debit dan melakukan variasi sludge return. Bak 

penampung akhir digunakan untuk menampung air limbah hasil pengolahan 

kemudian langsung dibawa ke laboratorium untuk dianalisa.  
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3.5 Pengujian Alat  

Kerja dari alat ini merupakan proses pengolahan air limbah 

anaerobic dan terdri dari 4 sekat, dimana tiap sekat terdapat pipa sebagai 

penghubung aliran dan jenis aliran yang digunakan adalah aliran ke atas 

(upflow). Air limbah didistribusikan ke dalam reaktor ini melalui bak 

penampung awal dan mengalir masuk pada Anaerobic Baffled Reactor. Air 

Limbah diolah secara biologis dengan penggunaan lumpur aktif yang 

sebelumnya telah dicampurkan pada air limbah yang akan diolah dalam 

reaktor, dimana bakteri ini berperan dalam penguraian senyawa organik 

sehingga diharapkan pada reaktor ini mampu menurunkan beban organik 

pada air limbah. Dengan debit dan waktu tinggal limbah yang telah 

disesuaikan air limbah melewati kompartemen akhir  yaitu Anaerobic Filter 

yang terdapat media filter kerikil dan arang sebagai karbon aktif yang 

berfungsi sebagai penyerap senyawa amoniak. Dilakukan pemompaan air 

limbah pada bak penampung akhir kembali menuju ke inlet reaktor untuk  

variasi debit sludge return yaitu 100%, 50%, 0%. Air Limbah dari hasil 

pengolahan dengan 3 variasi tersebut kemudian diambil sampelnya 

sebanyak  3 ulangan untuk diuji di laboratorium yaitu dengan parameter uji 

BOD, COD, TSS, ammonium dan phospat. Hasil analisa dapat diperoleh 

nilai persen removal optimal yang digunakan untuk meremoval zat organik 

yang terkandung dalam air limbah. 
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3.6. Evaluasi  Anaerobic Buffled Reactor kombinasi   Anaerobic Filter 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian 

pertama perancangan dan kedua adalah evaluasi pengolahan limbah 

menggunakan hasil rancangan ABR dan AF. Lahkah kerja ditunjukkan 

dalam Gambar 6. 

Mulai

Studi Literatur

Perencanaan   Anaerobic Baffled Reactor dan AF

Persiapan alat dan bahan

Hasil rencana sesuai?

         Ya

Tidak

Selesai
 

Gambar 6. Diagram Alir Perancangan Reaktor 

Perencanaan penelitian ini dimulai dengan studi literatur untuk 

keperluan perancangan pembuatan ABR. Perancangan ABR meliputi 

rancangan struktral and rancangan fungsional. Dari rancangan struktural 

didapatkan spesifikasi alat dan bahan  yang akan digunakan untuk membuat 

reaktor pengolahan skala laboratorium. Setelah pembangunan reaktor 

dilakukkan uji coba. Jika tidak mencapai nilai persen removal yang 

ditentukan maka dilakukan pengulangan pada perancangan ABR. tetapi jika 

sesuai maka alat ini akan digunakan dalam penelitian ABR.  
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Uji hidrolik loading rate reaktor

SEEDING dan AKLIMATISASI BIOMASS

Analisis awal air limbah

PENGOPRASIAN REAKTOR DENGAN VARIASI SLUDGE RETRUN

Digunakan variasi presentase kosentrasi sludge retrun 0%, 50%,100%

Analisis parameter BOD, COD, TSS, Amonium dan phospat

Hasil sesuai

Analisis data dan pembahasan

Kesimpulan dan saran

Selesai

Ya 

Tidak

Mulai

Sedangkan untuk langkah kerja  Anaerobic Baffled Reactor bisa 

dilihat pada Gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 7. Diagram Alir Uji pengolahan Air Limbah dengan ABR 

 

Setelah ABR (Anaerobic Baffled Reaktor) selesai dibuat pertama 

dilakukan Uji hydraulic loading rate untuk menganalisis volume reaktor 

dan waktu tinggal air limbah di reaktor (time detention). Untuk mengatur 

aliran agar diproleh debit yang diinginkan. Seeding Aklimatisasi Biomass 

untuk memperoleh mikro organisme aktif yang berperan dalam penguraian 
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senyawa organik dalam reaktor, dan diperlukan waktu adaptasi (dinamakan 

Aklimatisasi), Proses aklimatisasi dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. 

Dalam hal ini benih yang digunakan adalah lumpur dari unit bak pengendap 

awal. Pada unit ABR, proses seeding dilakukan dengan mengoperasikan 

reaktor secara kontinyu dengan tinggi lumpur 5% dari tinggi efektif. Adanya 

gas methan yang terbentuk menunjukkan bahwa pada rektor telah terjadi 

aktivitas bakteri anaerobic. Volume gas tidak diukur melainkan hanya 

dilakukan pengamatan secara visual. Selanjutnya, reaktor dioperasikan 

secara kontinyu dengan mengalirkan air limbah. Pengoperasian reaktor ini 

dengan variasi resirkulasi debit sludge return dengan persentase 0%, 50%, 

100%, hal ini bertujuan untuk mengetahui debit sludge return optimal yang 

digunakan untuk meremoval zat organik yang terkandung dalam air limbah. 

Uji parameter hasil penelitian dilakukan sebelum air limbah dialirkan ke 

dalam reaktor dan pada effluent pengolahan, yaitu dengan parameter uji 

BOD, COD, TSS, Amonium dan Phosphat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Analisa Parameter dalam ABR kombinasi AF 

No Analisis Metode Sumber Keterangan 

1. BOD Winkler Bag. Pengolahan PG 

Pesantren Baru 

Lampiran 1 

2. COD Closed Reflux Bag. Pengolahan PG 

Pesantren Baru 

Lampiran 2 

3. TSS Gravimetri Bag. Pengolahan PG 

Pesantren Baru 

Lampiran 3 

4. Amonium Nessler Bag. Pengolahan PG 

Pesantren Baru 

Lampiran 4  

5. Phospat     Klorid timah Bag. Pengolahan PG 

Pesantren Baru 

    Lampiran 5  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.  

 

4.1 Bak Pengendap I 

Bak Pengendap I disebut juga Lagun Aerasi I karena di bak ini 

difungsikan untuk mengendapkan dan menurunkan beban organik dan suhu 

limbah segar yang berasal dari water tray. Bak pengendap ini berbentuk 

persegi panjang dengan konstruksi bak yang masih sederhana. Bak 

pengendap ini tidak dilengkapi dengan ruang lumpur yang memadai. 

Pengurasan lumpur pada bak dilakukan secara manual tiap akhir musim 

gilingan. Tidak adanya ruang lumpur memungkinkan partikel-partikel yang 

telah mengendap ikut mengalir kebangunan pengolahan selanjutnya. Untuk 

itu perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan Bak Pengendap I agar effluent 

yang dihasilkan dapat memenuhi standar baku pada Bak Pengendap I. 

Berikut ini hasil perhitungan persent removal yang dilakukan pada Bak 

pengendap I bisa dilihat pada Tabel 10. 

  Tabel 10. Hasil perhitungan persent removal 

Parameter Inlet (mg/l) Outlet 

(mg/l) 

Removal 

(%) 

BOD 434 325 25,1% 

COD 940 712 24,2% 

TSS 1420 1126 20,7% 

              Sumber : Hasil Perhitungan 

Dimensi dari Bak Pengendap I PG Pesantren Baru Kediri adalah 

25m x 5m x 2,5m. Freaboard kolam 0,5m dan debit puncak 744 m
3
/hari.  
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Tipikal efisiensi penurunan BOD,COD dan TSS di bak sedimentasi I yang 

disyaratkan sebesar 30 - 40% dan 35 - 45%. ( Nilai Tipikal BP I PG 

Pesantren Baru). Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan  bahwa  kinerja Bak 

Pengendap I dalam meremoval  beban organik masih rendah atau tidak 

memenuhi kriteria nilai  persen removal yaitu parameter BOD dengan nilai 

persen removal 25,1% (tingkat penurunan 109mg/L) dan parameter COD 

24,2% (tingkat penurunan 228mg/L) dengan  tipikal efisiensi penurunan 

sebesar 30% - 40%. Parameter TSS didapatkan nilai persen removal 20,7% 

(tingkat penurunan 294mg/L) dengan tipikal efisiensi  penurunan sebesar 

35% - 40%. Overflow rate adalah jumlah air yang masuk persatuan luas. 

OFR bak sedimentasi I sebesar 5,95 m
3
/m

2
.hari. Overflow rate telah 

memenuhi nilai tipikal dari Bak Pengendap I yaitu dengan nilai tipikal 5 – 7 

m
3
/m

2
.hari. Waktu Tinggal (Td) sebesar 0,42 hari atau 10 jam. Waktu 

detensi bak pengendap I yaitu 10 jam (tidak memenuhi), dengan nilai tipikal 

5-7 jam. Kontrol bilangan Reynold (Nre) telah memenuhi nilai tipikal dari 

Bak Pengendap I yaitu 289 < 2000 (Laminer). Berikut bagian dan dimensi 

Bak Pengendap I bisa dilihat pada Gambar 8. 

 

  

 

 

 

Gambar 8. Bak Pengendap I 
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Keterangan Gambar: 

1. Inlet (masukan air limbah) 

2. Lumpur 

3. Permukaan air limbah 

4. Outlet (keluaran air limbah) 

 

Hasil Perhitungan didapatkan data dan ditampilkan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Evaluasi Bak Pengendap I 

Nama Unit Parameter 

Kondisi 

Lapangan 

Nilai tipikal(PG 

Pesantren Baru) Keterangan 

BakPengendap I 

Removal BOD 

(%) 25,10 30 - 40 tidak memenuhi 

 

Removal 

COD(%) 24,20 30 - 40 tidak memenuhi 

 

Removal 

TSS(%) 20,70 35 - 45 tidak memenuhi 

 

OFR 

(m
3
/m

2
.hari) 5,95  5,0 - 7,0  memenuhi 

 

Waktu detansi 

(jam) 10  5 - 7  tidak memenuhi 

 

KontrolNre 289 <2000 memenuhi 

Sumber: Perhitungan,  

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 11 menunjukkan bahwa 

kinerja Bak Pengendap I dalam meremoval beban organik masih rendah 

atau tidak memenuhi kriteria nilai persen removal berdasarkan nilai range 

yang ditetapkan oleh PG Pesantren Baru yaitu parameter BOD dengan nilai 

persen removal 25,1%, dan parameter COD 24% dengan tipikal efisiensi 

penurunan sebesar 30% - 40%. Parameter TSS didapatkan nilai persen 

removal 20,7% dengan tipikal efisiensi penurunan sebesar 35% - 45%, 

Oferlow rate(OFR) didapatkan nilai 5,95 m
3
/m

2
hari sudah memenuhi nilai 
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dengan nilai tipikal 5-7 m
3
/m

2
hari, waktu tinggal limbah (td) 10jam dinilai 

lama dengan nilai tipikal 5-7 jam. Kontrol bilangan Reynold telah sesuai 

dengan nilai tipikal 289< 2000 (Laminer). 

4.2 Kombinasi Anaerobic Baffled Reactor (ABR) dan Anaerobic 

Filter(AF) 

Pada penelitian ini, menggunakan reaktor Anaerobic Baffled Reactor 

(ABR) skala laboratorium yang terdiri dari atas 4 kompartemen dan 

Anaerobic Filter (AF) 1 kompartemen. Berikut Anaerobic Baffled Reactor 

(ABR) kombinasi Anaerobic Filter skala laboratorium yang telah dibuat 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

Keterangan gambar: 

1. Inlet 

2. Keluaran gas 

3. Pipa kompartemen 

4. Arang 

5. Kerikil 

6. Penyangga filter  

7. Outlet 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Anaerobic Baffled Reactor dan Anaerobic Filter  
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a) Dimensi Anaerobic Baffled Reactor  

Panjang  :100cm 

Lebar              : 20cm 

Tinggi   : 35 cm  

Freeboard : 5 cm  

Tinggi total  : 40 cm  

Panjang total  : 20 x 4 = 80 cm  

b) Dimensi Anaerobic Filter  

Tinggi media                : 25 cm  

Muka air di atas filter   : 5 cm  

Tinggi penyangga filter : 5 cm  

Tinggi muka air (total) : 35 cm  

Gambar ABR kombinasi AF selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Waktu detensi ABR kombinasi AF adalah 5 jam, dengan nilai tipikal 

kurang dari 20 jam (Sasse, 1998). Volume tiap kompartemen adalah 14.000 

cm
3
 atau 14 liter dengan volume total 56 liter. Waktu tinggal limbah dalam 

ABR kombinasi AF 5 jam, dengan debit 2,8 liter atau 0,067 m
3
/ hari. 

 

4.3   Hasil Uji ABR kombinasi AF dengan variasi sludge return 

 Hasil uji laboratorium dengan menggunakan debit pompa sludge 

return 100%, 50%, 0% atau 100L/jam, 50 L/jam, dan tanpa resirkulasi 

lumpur aktif untuk 0%, dengan parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan 

Phospat ini merupakan hasil 3 variasi tersebut kemudian diambil sampelnya 

sebanyak 3 kali dan di ambil nilai rata-rata bisa dilihat pada Lampiran 7.  
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Data hasil rata-rata perolehan dan persent removal dimulai dari nilai 

BOD dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil uji laboratorium dengan parameter BOD 

No. Sludge Return BOD awal 

(mg/L) 

BOD akhir 

(mg/L) 

% Removal 

1 100% 434 37,4 91,38% 

2 50% 434 40,6 90,65% 

3 0% 434 52,6 87,88% 

Sumber: Hasil Laboratorium 

Berdasarkan data pada Tabel 12 didapatkan persen removal BOD 

tertinggi yaitu pada sludge return 100% dengan nilai removal 91,38% 

tingkat penurunan 396.6 mg/L)  artinya variasi debit sludge return 100% 

berhasil mereduksi beban organik lebih dari 90%. Pada sludge return 50% 

dengan nilai removal BOD sebesar 90,65% (tingkat penurunan 393,4mg/L).  

Sludge return 0% dengan nilai removal 87,88% (tingkat penurunan 381,4 

mg/L). Persen removal BOD tertinggi pada sludge return 100% Hal ini 

disebabkan sludge return pada reaktor berperan kembali dalam menurunkan 

beban organik pada air limbah  

Hasil uji laboratorium dengan hasil rata-rata perolehan dan persent 

removal dimulai dari nilai COD dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil uji laboratorium dengan parameter COD 

No. Sludge Return COD awal 

(mg/L) 

COD akhir 

(mg/L) 

% Removal 

1 100% 942 79 91,61% 

2 50% 940 87 90,74% 

3 0% 940 104 87,93% 

Sumber: Hasil Laboratorium 
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Berdasarkan data pada Tabel 13, didapatkan persen removal COD 

tertinggi yaitu pada sludge return 100% dengan nilai removal 91,61% 

(tingkat penurunan 863 mg/L. Pada sludge return 50%  didapatkan hasil 

dengan nilai removal COD sebesar 90,74% (tingkat penurunan 853 mg/L).  

Sludge return 0% dengan nilai removal 87,93% (tingkat penurunan 836 

mg/L). Persen removal COD tertinggi pada sludge return 100% Hal ini 

disebabkan sludge return pada reaktor berperan kembali dalam menurunkan 

beban organik pada air limbah. Semakin berkurang bahan cemaran organik 

akan ditunjukkan oleh nilai COD yang semakin kecil. 

Hasil uji laboratorium dengan hasil rata-rata perolehan dan persent 

removal dimulai dari nilai TSS dapat dilihat pada Tabel 14. 

         Tabel 14. Hasil uji laboratorium dengan parameter TSS 

No. Sludge Return TSS awal 

(mg/L) 

TSS akhir 

(mg/L) 

% Removal 

1 100% 1442 513 64,42% 

2 50% 1440 378 73,75% 

3 0% 1440 293 79,65% 

Sumber: Hasil Laboratorium 

Berdasarkan data pada Tabel 14 didapatkan persen removal TSS 

tertinggi yaitu pada sludge return 0% dengan nilai removal 79,65% (tingkat 

penurunan 1147 mg/L). Pada sludge return 50%  didapatkan hasil dengan 

nilai removal TSS sebesar 73,75% (tingkat penurunan 1062 mg/L).  Sludge 

return 100% dengan nilai removal 64,42% (tingkat penurunan 929 mg/L). 

Persen removal TSS tertinggi pada sludge return 0% atau tanpa resirkulasi 

lumpur aktif Hal ini disebabkan sludge return yang berperan dalam 
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menurunkan beban organik namun meningkatnya nilai TSS yang 

disebabkan semakin tingginya hasil padatan tersuspensi hasil penguraian 

mikroorganisme terhadap senyawa organik air limbah yang terdapat pada 

reaktor .  

Hasil uji laboratorium hasil rata-rata perolehan dan persent removal 

dimulai dari nilai Amonium dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Hasil uji laboratorium dengan parameter Amonium 

No. Sludge Return Amonium 

awal 

(mg/L) 

Amonium 

akhir 

(mg/L) 

% Removal 

1 100% 0,80 0,279 65,12% 

2 50% 0,78 0,34 56,41% 

3 0% 0,79 0,58 26,58% 

Sumber: Hasil Laboratorium 

Berdasarkan data pada Tabel 15, didapatkan persen removal 

Amonium tertinggi yaitu pada sludge return 100% dengan nilai removal 

65,12% (tingkat penurunan 0,521mg/L). Pada sludge return 50%  

didapatkan hasil dengan nilai removal Amonium sebesar 56,41% (tingkat 

penurunan 0,44 mg/L). Sludge return 0% dengan nilai removal 26,58% 

(tingkat penurunan 0,21 mg/L). Persen removal  Amonium tertinggi pada 

sludge return 100% Hal ini disebabkan sludge return pada reaktor berperan 

kembali dalam menurunkan senyawa ammonium hasil oksidasi zat organik 

secara mikrobiologis pada air limbah. Pada air limbah yang akan dibuang ke 

sungai kadarnya dibawah 0,5mg/L. 

Hasil uji laboratorium hasil rata-rata perolehan dan persent removal 

dimulai dari nilai Phospat dapat dilihat pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Hasil uji laboratorium dengan parameter Phospat 

No. Sludge Return Phospat 

awal 

(mg/L) 

Phospat 

akhir 

(mg/L) 

% Removal 

1 100% 0,80 0,279 65,12% 

2 50% 0,78 0,34 56,41% 

3 0% 0,79 0,58 26,58% 

Sumber: Hasil Laboratorium 

Berdasarkan data pada Tabel 16, didapatkan persen removal Phospat 

tertinggi yaitu pada sludge return 100% dengan nilai removal 65,12% 

(tingkat penurunan 0,521mg/L). Pada sludge return 50%  didapatkan hasil 

dengan nilai removal Phospat sebesar 56,41% (tingkat penurunan 0,44 

mg/L). Sludge return 0% dengan nilai removal 26,58% (tingkat penurunan 

0,21 mg/L). Persen removal Phospat tertinggi pada sludge return  100%. 

Setiap senyawa phospat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi 

atau terikat di dalam sel organisme, karena bakteri menyerap phospat bagi 

pertumbuhannya.  

 

4.4 Hasil dan Perbandingan pengolahan limbah ABR kombinasi AF 

dengan Bak Pengendap I 

 

 Hasil uji dan perbandingan kondisi effluent limbah Bak Pengendap I 

dengan effluent anaerobic buffled reactor (ABR) kombinsi Anaerobic Filter 

(AF) skala laboratorium, diperoleh bahwa effluent Bak Pengendap I masih 

tidak memenuhi kriteria desain (nilai tipikal) dan effluent dengan parameter 

BOD, COD, TSS yang terhitung masih cukup rendah nilai persen 
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removalnya. Hasil Penelitian dengan menggunakan Anaerobic Buffled 

Reactor (ABR) dengan kombinasi Anaerobic filter (AF) di akhir 

kompartemen dan dilakukan dengan percobaan variasi sludge return 100%, 

50%, 0% dapat dibandingkan untuk perolehan nilai optimal pada effluent 

hasil pengolahan reaktor. Pada sludge return 100% telah mampu mereduksi 

beban organik lebih dari 90%. Ini dikarenakan lumpur aktif hasil keluaran 

reaktor diresirkulasi kembali ke inlet untuk proses mikroorganisme 

mereduksi kembali beban organik yang masih terdapat pada air limbah. 

Nilai perbandingan hasil uji laboratorium bisa dilihat pada Tabel 17. 

 Tabel 17. Nilai perbandingan parameter 

Sistem Pengolahan 

Limbah  Parameter  

 

 

BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

TSS 

(mg/L) 

ABR kombinasi AF 37,4 79 513 

Bak Pengendap I 325 712 1126 

 Sumber: hasil laboratorium 

 Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan bahwa proses pengolahan air 

limbah ABR dan AF lebih optimal dalam menurunkan beban organik yaitu 

dengan  menurunya nilai BOD, COD, TSS yaitu 37,4 mg/L, 79 mg/L, 

513mg/L, setelah air limbah diolah dalam reaktor tersebut. Penurunan 

parameter tersebut jauh lebih besar dari pada hasil dari pengolahan Bak 

Pengendap I yang hanya mampu menurunkan beban organik dengan nilai 

BOD 325 mg/L, COD 712 mg/L, TSS 1126 mg/L. selisih hasil 
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perbandingan penurunan nilai parameter antara ABR kombinasi AF dan Bak 

Pengedap I yaitu BOD 287,6 mg/L, COD 633 mg/L, TSS 613 mg/L. Hal ini 

juga dapat dilihat dari efisiensi kinerja sistem pengolahan air limbah dengan 

hasil nilai perhitungan persen removal yang ditampilkan pada Tabel 18. 

     Tabel 18. Nilai perbandingan persent removal parameter 

Sistem Pengolahan 

Limbah  Parameter  

 

 

BOD        

(% removal) 

COD  

(% removal) 

TSS  

(% removal) 

ABR kombinasi AF 91,38 91,61 64,42 

Bak Pengendap I 25,10 24,20 20,70 

   Sumber: hasil perhitungan 

 Berdasarkan Tabel 18, menunjukkan bahwa kemampuan meremoval 

ABR dan AF lebih optimal dalam menurunkan beban organik yaitu dengan  

efisiensi nilai persen removal yang cukup tinggi yaitu nilai persent removal 

BOD, COD dan TSS yaitu 91,38%, 91,61% dan 64%. Kemampuan 

meremoval reaktor tersebut jauh lebih besar dari pada hasil pengolahan Bak 

Pengendap I yang hanya mampu mencapai nilai persen removal dengan 

nilai BOD 25,10%, COD 24,20%, TSS 20,70%. selisih hasil perbandingan 

nilai persen removal antara ABR kombinasi AF dan Bak Pengedap I yaitu 

BOD 66,28%, COD 67,41%, TSS 43,72%. Diperolehnya nilai perbandingan 

persent removal dari ABR dan AF dengan Bak Pengendap I yang 

menyatakan ABR kombinasi AF lebih optimal dalam meremoval beban 
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organik, maka sistem ABR kombinasi AF ini bila diterapkan akan 

meminimumkan beban kerja dari unit pengolahan limbah selanjutnya. 

 Hal ini tidak sama dengan penelitian Muzakky (2010) dengan 

menggunakan Anaerobic Buffled Reactor tanpa variasi sludge return, yang  

menyatakan masih tingginya lumpur aktif hasil keluaran dari reaktor. Hal 

yang sama juga dinyatakan dalam penelitian Bahasyir (2010) dengan 

menggunakan sampel air limbah industri tekstil dengan karakteristik air 

limbah yang berbeda. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan Bak Pengendap I 

menghasilkan persen removal beban organik 25,1%, dan waktu 

detensi 10 jam tidak memenuhi kriteria. 

2. Reaktor pada skala laboratorium yang telah dibuat telah mampu 

mereduksi beban organik dan diperoleh nilai optimal pada sludge 

return 100% yang mampu mereduksi  beban organik  lebih  dari   90% 

5.2. Saran 

  1.   Untuk lagun II sampai dengan lagun VI perlu di cek ulang    kinerjanya      

sehingga dapat diputuskan apakah perlu dilakukan perbaikkan lagi 

untuk unit-unit yang lain. 

2. Apabila kombinasi ABR dan AF diterapkan di bak pengendap I PG 

Pesantren Baru maka dapat memperingan kinerja dari aerator mekanik 

sehingga dapat menghemat operasional dan maintenance dari aerator 

serta beban biaya listrik. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa BOD 

   Bahan dan Alat: 

 Larutan buffer fosfat 

 Larutan magnesium sulfat 

 Larutan kalium klorida 

 Bubuk inhibitor Nitrifikasi 

 Benih atau incolum 

 Larutan mangan sulfat 

 Larutan pereaksi oksigen 

 Indikator amilum 0,5% 

 Asam sulfat pekat 

 Larutan Standart natrium Tiosulfat 

 Aerator untuk mengaerasi air pengencer 

 Ember untuk untuk air pengencer 

 Botol winkler 300ml 2buah 

 Incubator  

 Labu lakar 500ml 1 buah 

 Pipet 10ml, 5ml 

 Gelas ukur 100ml 1buah 

 Buret 25ml atau 50ml 

 Erlenmeyer 250ml 1buah  
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

Pembuatan air pengencer: 

Air pengencer ini tergantung banyaknya sampel yang akan dianalisa dan 

pengenceranya, prosedurnya: 

 Tambahkan 1ml larutan buffer phospat per liter air  

 Tambahkan 1ml larutan magnesium sulfat per liter air 

 Tambahkan 1ml larutan kalium klorida per liter air 

 Tambahkan 1ml larutan ferid klorida per liter air 

 Tambahkan 10mg bubuk inhibitor 

 Aerasi minimal selama 2jam 

 Tambahkan 1ml larutan benih per liter air 

1. Menentukan pengenceran  

Untuk menganalisa BOD harus diketahui besarnya pengenceran 

melalui angka KMNO4 sebagai berikut: 

P =    Angka KMNO 

                          3 atau 5 

2. Prosedur BOD dengan winkler  

a. Siapkan 1 buah labu takar 500ml dan tuangkan sampel sesuai 

dengan perhitungan pengenceran, tambahkan air pengencer 

sampai batas labu. 

b. Siapkan 2buah botol winkler 300ml dan 2buah botol winkler 

150ml 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

c. Tuangkan air dalam labu takar tadi ke dalam botol winkler 

300ml dan 150ml sampai tumpah. 

d. Tuangkan air pengencer ke botol winkler 300ml dan 150ml 

sebagai blangko sampai tumpah. 

e. Masukkan kedua botol winkler 300ml ke dalam inkubator 

20
o
C selama 5hari  

f. Setelah 5hari analisa kedua larutan dalam botol winkler 

300ml dengan analisa oksigen terlarut 

Hitung oksigen terlarut dan BOD dengan rumus berikut: 

OT(mg 02/l) =   a x N x 8000 

                              100ml 

BOD5
20 

(mg/l) = { (X0-X5)-(B0-B5) } x ( 1-P ) } 

                                                 P 

 

Dimana :  X0 : oksigen terlarut sampel pada t = 0 

      X5 : oksigen terlarut sampel pada t = 5 

                 B0 : oksigen terlarut blanko pada t = 0 

                 B5 : oksigen terlarut blanko pada t = 5 

                  P : derajat pengenceran  
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Lampiran 2. Prosedur Analisa COD 

Bahan dan Alat: 

 Larutan Kalium Dikromat K2Cr207 

 Kristal perak sulfat (Ag2SO4) dicampur dengan Asam sulfat (H2SO4) 

 Kristal merkuri sulfat (Hg2SO4) 

 Larutan standart fero ammonium sulfat 0,05 N. 

 Larutan indikator fenantrolin Fero Sulfat (feroin) 

 Buret 50ml 1buah 

 Erlenmeyer COD 2 buah 

 Alat refluks dan pemanasnya 

 Pipet 10ml, 5ml 

 Beker glass 50ml 1 buah 

Prosedur Percobaan: 

a. Masukkan 0,4gram kristal Hg2SO4 kedalam masing-masing 

erlenmeyer COD. 

b. Tuangkan 20ml air sampel dan 20ml air aquadest (sebagai blanko)ke 

dalam masing-masing Erlenmeyer COD. 

c. Tambahkan 10ml larutan Kalium Dikromat (K2Cr2O7) 0,1N 

d. Tambahkan 30ml larutan campuran H2SO4 dan Ag2SO4 

e. Alirkan air pendingin pada kondensor dan pasang Erlenmeyer COD. 

f. Nyalakan alat pemanas dan refluks larutan tersebut selama 2jam. 

g. Biarkan Erlenmeyer dingin dan tambahkan air aquades melalui 

kondensor dan sampai volume 150ml 
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Lampiran 2. (Lanjutan) 

 

h. Lepaskan Erlenmeyer dari kondensor dan tunggu sampai dingin. 

i. Tambahkan 3-4 tetes indictor feroin. 

j. Titrasi kedua larutan di Erlenmeyer tersebut dengan larutan standart 

Fero Amonium sulfat 0,05N hingga warna menjadi merah-coklat. 

 

Hitung COD sampel dengan rumus berikut: 

COD (mg/l02) = ( a-b) x N x 8000   xfxp 

                              Vol sampel 

Dimana : a : ml FAS titrasi blanko  

                b : ml FAS titrasi sampel 

                N: normalitas larutan FAS 

                F : faktor (20: titran blanko ke dua) 

                P : Pengenceran   
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Lampiran 3. Prosedur analisa TSS 

   Bahan dan Alat: 

 Furnace dengan suhu 550
0
C 

 Oven dengan suhu 105
0
C 

 Cawan porselin 50ml. 

 Timbangan Analitis. 

 Desikator. 

 Cawan Petridis. 

 Kertas saring. 

 Vacuum filter.   

 

    Prosedur Percobaan; 

1. Cawan dimasukkan furnace 550
0
C selama 1jam,setelah itu 

masukkan ke dalam oven 105
0
C selama 15menit. 

2. Dinginkan dalam desikator selama 15menit 

3. Timbang dengan timbangan analitis (a mg) 

4. Tuangkan sampel sebanyak 25ml ke dalam cawan yang telah 

ditimbang, catat volume sampel (c ml) 

5. Masukkan dalam oven 105
0
C selama 24jam. 

6. Dinginkan dalam desikator selama 15menit. 

7. Timbang dengan timbangan analitis (b mg) 

8. Hitung jumlah zat padat total dengan rumus berikut : 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 

Zat padat total (mg/L) =                         

 

Dimana: a = cawan kosong setelah difurnace 550
0
C dan dioven 105

0 

               b = cawan dan residu setelah dioven 105
0
C 

               c = volume sampel 
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Lampiran 4. Prosedur analisa Amonium 

    Bahan dan Alat: 

 Larutan garam signet 

 Larutan signet 

 Spektofotometer dan Kuvet 

 Erlenmeyer 100ml 2 buah 

 Pipet 25ml, 10ml, 5ml 

 

    Prosedur Percobaan: 

1. Ambil 2 buah Erlenmeyer 100ml, isi masing-masing dengan sampel 

air dan air aqudest (sebagai blanko) sebanyak 25ml. 

2. Tambahkan 1ml larutan Nessler 

3. Tambahkan 1,25ml larutan garam signet. 

4. Aduk dan biarkan selama 10menit. 

5. Baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 uM 

6. Arsorbansi hasil pembacaan spektrofotometer dibaca pada hasil 

kalibrasi atau kurva kalibrasi.  
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Lampiran 5. Prosedur Analisa Phospat  

Bahan dan Alat: 

 Larutan ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24.4H20) 

 Larutan klorid timah(SnCl) 

 Erlenmeyer 100ml 2buah. 

 Spektrofotometer dan kuvet 

 Pipet 25ml, 10ml, 5ml. 

      Prosedur Percobaan: 

1. Ambil 2buah Erlenmeyer 100ml, isi masing-masing dengan sampel 

air dan air aquadest(sebagai blanko) sebanyak 25ml. 

2. Tambahkan 1ml larutan ammonium Molibdate. 

3. Tambahkan 2-3 tetes larutan klorid timah 

4. Aduk dan biarkan selama 7menit. 

5. Baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 650uM. 

6. Arsobansi hasil pembacaan, dihitung dengan rumus hasil kalibrasi 

atau dibaca dengan kurva kalibrasi.    

 

 

 

 

 

 



72 

 

Lampiran 6. Gambar Teknik ABR  
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Lampiran 6. ( Lanjutan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Lampiran 7.  Data Analisa Variasi SludgeReturn dalam ABR 

RESIRKULASI 0% 

Data Analisis primer terdiri dari hasil Analisis laboratorium 

Pengolahan PG Pesantren Baru dengan suhu 30
0
C yang terdiri dari 

parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Phospat ini merupakan hasil 

dari sampling yang dilakukan setiap seminggu 6 kali pada bulan Nopember 

2010 dengan rincian sebagai berikut: 

Pengukuran 1 = tanggal 1 Nopember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 2 = tanggal 1 Nopember 2010  jam 16.00 WIB 

Pengukuran 3 = tanggal 8 Nopember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 4 = tanggal 8 Nopember 2010 jam 16.00 WIB  

Pengukuran 5 = tanggal 15 Nopember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 6 = tanggal 15 Nopember 2010 jam 16.00 WIB  

Hasil analisa TSS, BOD ,COD,  Amonium dan Phospat. dari sampling 

bisa dilihat pada Tabel berikut. 

Data Hasil Analisa BOD 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-rata 

(mg/l) 

Influen 

ABR 438 434 436 435 440 437 437 

Efluen 

ABR 51,7 51,9 51,4 51,8 51,4 51,6 51,6 

  Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-   Desember  

2010 
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Lampiran7. ( Lanjutan ) 

 

Data Hasil Analisa COD 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

ABR 944 944 939 940 938 935 940 

Efluen 

ABR 80 77 77 78 80 81 79 

Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-

Desember 2010 

 

 

Data Hasil Analisa TSS 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

ABR 1440 1439 1438 1438 1422 1443 1440 

Efluen 

ABR 291 293 296 293 292 293 293 

  Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember   

2010 
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Lampiran 7. ( Lanjutan ) 

 

Data Hasil Analisa AMONIUM 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

ABR 0,78 0,77 0,82 0,81 0,80 0,77 0,79 

Efluen 

ABR 0,58 0,57 0,6 0,58 0,57 0,58 0,58 

 Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember   

2010 

 

 

Data Hasil Analisa PHOSPAT 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

ABR 0,248 0,245 0,247 0,247 0,248 0,250 0,248 

Efluen 

BPI 0,094 0,095 0,097 0,097 0,095 0,096 0,096 

 Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember 

2010 
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Lampiran 7. ( Lanjutan ) 

RESIRKULASI 50% 

Data Analisis primer terdiri dari hasil Analisis laboratorium 

Pengolahan PG Pesantren Baru dengan suhu 30
0
C yang terdiri dari 

parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Phospat ini merupakan hasil 

dari sampling yang dilakukan setiap seminggu 6 kali pada bulan Nopember-

Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut: 

Pengukuran 1 = tanggal 22 Nopember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 2 = tanggal 22 Nopember 2010  jam 16.00 WIB 

Pengukuran 3 = tanggal 29 Nopember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 4 = tanggal 29 Nopember 2010 jam 16.00 WIB  

Pengukuran 5 = tanggal 6 Desember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 6 = tanggal 6 Desember 2010 jam 16.00 WIB  

Hasil analisa TSS, BOD dan COD dari sampling bisa dilihat pada 

Tabel berikut. 

Data Hasil Analisa BOD 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 Rata-rata (mg/l) 

Influen 

BPI 430 432 431 434 437 439 434 

Efluen 

BPI 40,4 40,6 40,5 40,8 40,5 40,7 40,6 

 Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember 

2010 
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Lampiran 7. ( Lanjutan ) 

Data Hasil Analisa COD 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 942 939 941 938 938 942 940 

Efluen 

BPI 87 87 89 86 88 85 87 

Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-

Desember 2010 

 

 

Data Hasil Analisa TSS 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 1441 1440 1438 1441 1441 1439 1440 

Efluen 

BPI 378 380 377 377 379 377 378 

Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-

Desember 2010 
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Lampiran 7. ( Lanjutan ) 

 

Data Hasil Analisa Amonium 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 
0,78 0,77 0,75 0,79 0,79 0,8 0,78 

Efluen 

BPI 
0,34 0,35 0,33 0,30 0,36 0,34 0,34 

          Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-

Desember 2010 

 

 

 

Data Hasil Analisa phospat 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 0,249 0,251 0,251 0,245 0,248 0,25 0,249 

Efluen 

BPI 0,072 0,071 0,075 0,073 0,073 0,074 0,073 

  Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-      

Desember 2010. 
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Lampiran 7. ( Lanjutan ) 

RESIRKULASI 100% 

Data Analisis primer terdiri dari hasil Analisis laboratorium 

Pengolahan PG Pesantren Baru dengan suhu 30
0
C yang terdiri dari 

parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Phospat ini merupakan hasil 

dari sampling yang dilakukan setiap seminggu 6 kali pada bulan Nopember-

Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut: 

Pengukuran 1 = tanggal 13 Desember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 2 = tanggal 13 Desember 2010  jam 16.00 WIB 

Pengukuran 3 = tanggal 20 Desember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 4 = tanggal 20 Desember 2010 jam 16.00 WIB  

Pengukuran 5 = tanggal 27 Desember 2010 jam 10.00 WIB 

Pengukuran 6 = tanggal 27 Desember 2010 jam 16.00 WIB  

Data Hasil Analisa BOD 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 431 435 436 434 434 434 434 

Efluen 

BPI 37,1 37,4 37,5 37,8 37,4 37,2 37,4 

  Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember 

2010 
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 Lampiran 7.( Lanjutan ) 

 

Data Hasil Analisa COD 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 939 941 942 943 942 944 942 

Efluen 

BPI 104 103 105 104 106 102 104 

Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-

Desember 2010 

 

 

Data Hasil Analisa TSS 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 1422 1421 1425 1424 1420 1420 1422 

Efluen 

BPI 515 513 512 514 511 513 513 

  Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember 

2010 
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Lampiran 7.( Lanjutan ) 

 

                                  Data Hasil Analisa Amonium 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 0,77 0,78 0,80 0,81 0,79 0,82 0,80 

Efluen BPI 0,276 0,279 0,279 0,278 0,280 0,282 0,279 

Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember 

2010 

 

Data Hasil Analisa Phospat 

Titik Uji 

Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 

Rata-

rata 

(mg/l) 

Influen 

BPI 0,243 0,246 0,248 0,247 0,249 0,245 0,246 

Efluen BPI 0,0225 0,022 0,0221 0,0223 0,0228 0,0223 0,0224 

 Sumber: Hasil Uji lab. PG. Pesantren Baru Kediri Nopember-Desember 

2010 
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Lampiran 8. Foto unit-unit bangunan IPAL 

 

 

IPAL 

 

 

Unit Bak Tarik Pompa 
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Lampiran 8.(Lanjutan) 

 

 

Water Tray 

 

 

Lagun Aerasi I (Bak Pengendap I) 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

 

 

 

Lagun Aerasi II 

 

 

Lagun Aerasi III 
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Lampiran 8. (lanjutan) 

 

 

Lagun Aerasi  IV 

 

 

Lagun Aerasi V 
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Lampiran 8. ( Lanjutan ) 

 

 

Lagun Aerasi VI 
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Lampiran 9. ( Foto Reaktor ) 

 

 

Reaktor Tampak Depan 

 

 

Reaktor Tampak Samping 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 

 

 

Reaktor Tampak Keseluruhan 

 

 

Bak Pengatur Debit 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 

 

 

Selang Penangkap Gas 

 

 

Pipa Resirkulasi Sludge Return 
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