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THORIQUL ABRORI. 0911030124. Pengolahan Limbah Cair 
Industri Tahu Menggunakan Biofilter Horizontal. SKRIPSI. 
Pembimbing: 1. Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M.App. Sc 
             2. Mas’ud Effendi, STP. MP 

RINGKASAN 

 Limbah cair tahu merupakan masalah utama dalam 
pengendalian dampak lingkungan karena mengandung bahan-
bahan organik yang tinggi dan menyebabkan beberapa hal seperti 
aliran air sungai yang tercemar, merusak ekosistem di sekitar 
lingkungan industri tahu dan menimbulkan bau yang menyengat jika 
dibiarkan terlalu lama. Salah satu alternatif pengolahan limbah cair 
tahu adalah dengan menggunakan biofilter horizontal dengan 
menambahkan mikroorganisme aktif berupa EM4 yang merupakan 
kumpulan dari bermacam-macam mikroorganisme yang berperan 
dalam mendegradasi bahan-bahan organik yaitu bakteri asam laktat, 
bakteri fotosintetik, Actinomycetes dan jamur fermentasi. Pada 
pengolahan limbah cair tahu menggunakan biofilter horizontal 
menggunakan kerikil dan pasir sebagai media penyangga untuk 
menumbuhkan mikroorganisme. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
konsentrasi EM4 yang tepat untuk masing-masing media filter dalam 
menurunkan kandungan organik pada limbah cair tahu. Penelitian 
ini dilakukan di Laboratorium Bioindustri Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian Universitas Brawijaya. Metode penelitian ini adalah 
metode eksperimental menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 2 faktor dan 4 ulangan yaitu faktor A (Jenis Filter) 
yang terdiri dari 2 level yaitu kerikil dan pasir dan faktor B 
(Penambahan konsentrasi Inokulum EM4) yang terdiri dari 3 level 
yaitu tanpa penambahan, 1% dan 2% dari total volume limbah. Data 
hasil parameter limbah cair tahu (BOD, COD, TSS dan pH) 
selanjutnya akan diolah dengan menggunakan analisis ragam 
ANOVA (Analysis of Variant) untuk mengetahui adanya pengaruh 
antar perlakuan, jika terdapat pengaruh nyata maka dilanjutkan uji 
DMRT. 
 Limbah cair tahu yang digunakan pada penelitian ini memiliki 
kandungan organik yang diwakili nilai BOD, COD, TSS dan nilai pH 
berturut-turut adalah 2027 mg/l, 7310 mg/l, 1430 mg/l dan 3,7. 
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Perlakuan terbaik pada pengolahan limbah cair tahu yaitu  pada 
perlakuan filter pasir dengan penambahan konsentrasi EM4 1%. 
Hasil pengolahan limbah cair tahu menghasilkan nilai BOD, COD, 
TSS dan pH berturut-turut adalah 800 mg/l, 2317 mg/l, 403,2 mg/l 
dan 6,45. 
 
Kata Kunci: Biofilter horizontal, BOD, COD, EM4, Limbah Cair 
Tahu, 
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THORIQUL ABRORI. 0911030124. Tofu Industrial Wastewater 
Treatment Using Horizontal Biofilter. Minor Thesis. 
Supervisor :  1. Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M.App. Sc 

2. Mas’ud Effendi, STP. MP 

SUMMARY 
      Tofu wastewater is a main problem in controlling environment impact 
because it contains high organic matters and results in several effects such 
as polluting river flow, damaging ecosystem around tofu industrial 
environment, and causing pungent odor when it is left too long. One of 
alternatives to treat tofu wastewater is using horizontal bio-filter by adding 
active micro-organism namely EM4 containing a group of various micro-
organisms participating to degrade organic materials such as lactic acid 
bacteria, photosynthetic bacteria, Actinomycetes, and fermentation fungi. In 
treating tofu wastewater using horizontal bio-filter where gravel and sand 
became the buffer media to grow micro-organism. 
      The study aimed to achieve the precise concentration of EM4 for each 
filter media in degrading organic content of tofu wastewater. The study was 
conducted in Bio-industry Laboratory, Agro-Industrial Technology, 
University of Brawijaya. The design of study was experimental design using 
Randomized Block Design with two factors and four repetitions. They were 
Factor A (Filter Type) consisting of two levels namely gravel and sand; and 
Factor B (adding the concentration of EM4) consisting of three levels 
namely non-addition, 1%, and 2% of waste total volume. The result data of 
tofu wastewater parameters (BOD, COD, TSS and pH) would then be 
treated by various analysis of ANOVA (Analysis of Variant) to identify the 
effect between treatments. When the effect took place, DMRT testing 
followed. 
      This study treated tofu wastewater containing organic represented by 
values of BOD, COD, TSS, and pH namely 2027 mg/l, 7310 mg/l, 1430 
mg/l and 3,7 respectively.The best treatment for tofu wastewater was sand 
filter by adding 1% EM4 concentration. The results of tofu wastewater 
treatment were BOD, COD, TSS and pH values namely 800 mg/l, 2317 
mg/l, 403,2 mg/l and 6,45 respectively. 
 
Keywords: BOD, COD, EM4, Horizontal Biofilter, Tofu Wastewater 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
      Industri tahu merupakan salah satu industri pengolahan bahan 
pertanian  yang banyak menggunakan air baik untuk sistem 
operasional maupun sebagai bahan baku produksinya. Akibatnya 
limbah cair yang dihasilkan industri tahu cukup tinggi dan perlu 
penanganan yang memadai. Limbah cair industri tahu dihasilkan 
dari sisa air tahu yang tidak menggumpal, potongan tahu yang 
hancur karena kurang sempurnanya proses penggumpalan (Goendi, 
2008). Menurut Pujiastuti (2009) limbah cair tahu dihasilkan dari sisa 
air perendaman, pencucian dan perebusan kedelai. Dalam 
pengolahan 1 ton kedelai sebagai bahan baku dihasilkan rata-rata 
limbah cair tahu sebanyak 3000-5000 liter (Departemen 
Perindustrian, 2007). Limbah cair tahu memiliki kandungan bahan 
organik yang cukup tinggi diantaranya protein, karbohidrat, dan 
lemak. Jika limbah cair tahu tidak diolah terlebih dahulu dapat 
mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perlu 
penanganan yang serius untuk menurunkan kandungan bahan-
bahan pencemar yang ada. 
      Teknologi pengolahan limbah cair telah banyak diterapkan 
dalam industri makanan diantaranya adalah cakram biologi, kolam 
oksidasi, lumpur aktif dan masih banyak lainnya. Akan tetapi, 
metode-metode tersebut masih mempunyai banyak kendala untuk 
diaplikasikan pada industri tahu, antara lain metode dan operasi 
relatif sulit untuk dioperasikan, kebutuhan jumlah koagulan yang 
besar, biaya energi listrik untuk aerasi yang tinggi, serta kebutuhan 
lahan fasilitas pengolahan yang relatif luas. Salah satu cara untuk 
menurunkan kadar cemaran yang ada di dalam limbah cair tahu 
adalah menggunakan biofilter horizontal. 
      Biofilter horizontal juga disebut sebagai trickling filter horizontal 
merupakan proses pengolahan dengan cara menyebarkan air 
limbah ke dalam suatu tumpukan atau media unggun yang terdiri 
bahan kerikil, medium dari bahan plastik atau lainnya. Dengan cara 
demikian maka pada permukaan medium akan tumbuh pada 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 (MetCalf dan Eddy, 2003). Trickling 
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filter horisontal yang juga disebut sebagai biofilter horisontal 
dikombinasikan dengan Bacillus sp N-09 dapat mengurangi BOD 
dan COD air limbah yang mengandung deterjen lebih dari 80% 
(Hidayat et al., 2010). Media filter yang sering digunakan dalam 
biofilter horizontal meliputi kerikil dan pasir karena bahan tersebut 
sangat murah dan mudah ditemukan. Biofilter aerobik menggunakan 
media batu kerikil sebagai biofilter memberikan persen reduksi COD 
tertinggi sebesar 72,93% dengan Hydraulic Retention Time (HRT) 9 
jam (Pohan, 2008). 
      Pengolahan limbah cair menggunakan biofilter dengan media 
penyangga kerikil dan pasir membutuhkan waktu yang lama dan 
memberikan reduksi bahan organik yang sedikit, sehingga perlu 
penambahan mikroorganisme dalam pengolahannya. Pengolahan 
limbah menggunakan mikroorganisme sudah banyak dilakukan, 
termasuk terhadap limbah cair tahu. Alternatif solusi pengolahan 
limbah cair tahu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas air 
limbah dan layak untuk dibuang ke lingkungan maka dilakukan 
upaya penambahan EM4 pada limbah cair sebelum dibuang. 
Penambahan EM4 sebagai starter diharapkan dapat mempercepat 
proses dekomposisi material organik dalam limbah cair tahu. 
Penggunaan EM4 dalam mengolah limbah cair tapioka mampu 
menurunkan kandungan BOD, COD dan TSS berturut-turut sebesar 
92%, 95%, dan 71% (Hidayat, 2011). Teknologi EM4 adalah 
teknologi yang mengandung berbagai mikroorganisme bermanfaat 
seperti asam laktat (Lactobacillus sp), bakteri fotosintetik, jamur 
fermentatif, dan ragi (yeast). Masing-masing mikroorganisme  
tersebut mempunyai kerja yang spesifik dan bekerja sama secara 
sinergis sehingga dapat memfermentasi limbah organik secara tepat 
dan efektif serta dapat mengurangi adanya pencemaran 
(Novayanthi, 2006). Pada penelitian lain pengolahan limbah spirtus 
menggunakan EM4 dengan waktu tinggal limbah selama 6 hari 
mampu menurunkan nilai COD sebesar 95% (Lestari, 2008). 
      Pengolahan limbah cair perlu diterapkan untuk mengurangi 
pencemaran lingkungan sehingga aman dan tidak mengganggu 
kelestarian lingkungan. Alternatif pengolahan limbah cair 
menggunakan biofilter horizontal dikombinasikan dengan 
konsentrasi EM4 yang tepat untuk media filter kerikil dan pasir 
diharapkan bisa menghilangkan kandungan bahan organik yang ada 
pada air limbah. Selain itu, dengan menggunakan filter alam 
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diharapkan limbah yang dihasilkan bisa menjadi ramah lingkungan 
dan ekonomis dalam mengaplikasikannya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
      Berapakah konsentrasi EM4 yang tepat untuk media filter yang 
digunakan terhadap penurunan kandungan organik pada limbah cair 
tahu? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kombinasi 
perlakuan yang tepat antara EM4 dan filter yang digunakan 
terhadap penurunan kandungan organik pada limbah cair tahu. 

 
1.4 Manfaat 
      Dari penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 
suatu temuan tentang kemampuan biofilter horizontal yang 
dikombinasikan dengan EM4 dan filter alam dalam menghilangkan 
polutan dalam industri tahu dalam hal ini adalah kandungan bahan 
organik dalam limbah cair tahu. Hasil temuan tersebut diharapkan 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh 

limbah cair dari industri pengolahan tahu. 
2. Hasil pengolahan limbah cair tahu yang berupa air yang telah 

memenuhi standar pemakaian rumah tangga diharapkan dapat 
digunakan kembali baik dalam proses produksi tahu atau untuk 
memenuhi kebutuhan air rumah tangga di sekitar sentra industri 
tahu. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Proses Pembuatan Tahu 
      Industri tahu di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan 
peningkatan jumlah penduduk. Namun di sisi lain industri ini 
menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. 
Industri tahu membutuhkan air untuk pemrosesannya, yaitu untuk 
proses sortasi, perendaman, pengupasan kulit, pencucian, 
penggilingan, perebusan dan penyaringan. Secara umum, skema 
proses pembuatan tahu dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Kedelai

Penyortiran

Pencucian

Perendaman

Pengupasan Kulit

Penggilingan

Bubur Kedelai

Pendidihan

Penyaringan

Sari Kedelai

Penggumpalan

Pencetakan

Perebusan

Tahu

Air Air Bekas Cucian

Air Air Bekas 
Rendaman

Air Air Bekas 
Penggilingan

Air Air Bekas 
Pendidihan

Air Air Bekas 
Penyaringan

Air Bekas 
PerebusanAir

Air Air Bekas 
penyortiran

Kulit Kedelai, Air 
Bekas PengupasanAir

 
Gambar 2.1 Bagan Produksi tahu 

Sumber: Santoso,1993 
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     Air buangan dari proses pembuatan tahu ini menghasilkan 
limbah cair yang menjadi sumber pencemaran bagi manusia dan 
lingkungan. Limbah tersebut, bila dibuang ke perairan tanpa 
pengolahan terlebih dahulu dapat mengakibatkan kematian makhluk 
hidup dalam air termasuk mikroorganisme (jasad renik) yang 
berperan penting dalam mengatur keseimbangan biologis air, oleh 
karena itu penanganan limbah cair secara dini mutlak perlu 
dilakukan (Husin, 2008). 
 
2.2 Limbah Cair Industri Tahu 
      Limbah yang dihasilkan dari industri tahu berupa limbah padat 
dan limbah cair. Pemanfaatan limbah padat pada saat ini adalah 
untuk makanan ternak dan untuk pembuatan tempe. Limbah cair 
yang dihasilkan cukup mengganggu lingkungan karena 
mengandung sisa air dari susu tahu yang tidak menggumpal dan 
limbah ini masih mengandung bahan organik, seperti protein, 
karbohidrat, dan lemak. Karakteristik air limbah tahu meliputi 
temperatur, warna, bau, kekeruhan, BOD, COD, dan pH (Astuti, 
2007). 
        Dalam proses produksi tahu, dihasilkan limbah cair antara 15-
20 L/kg bahan baku kedelai dan limbah padat. Jumlah produksi tahu 
yang semakin meningkat akan mengakibatkan jumlah limbah cair 
yang dihasilkan semakin melimpah.  Mengingat kedelai sebagai 
bahan baku pembuatan tahu  yang memiliki  kadar protein (34-45%), 
karbohidrat (12-30%), lemak (18-32%) dan air  (7%)  (Radiyati 
2000), akibatnya limbah cair tahu memiliki zat-zat organik yang 
tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai kandungan kimia limbah cair 
tahu bisa dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kandungan Kimia Limbah Cair Tahu 
Parameter Kadar 

Protein 0,42 % 
Lemak 0,13 % 

Karbohidrat 0,11 % 
Air 98,87 % 

Kalsium 13,60 ppm 
Phospor 1,74 ppm 

Besi 4,55 ppm 
  Sumber: Pranoto (2005) 
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    Jika limbah cair industri tahu tersebut  dibuang  langsung ke 
lingkungan tanpa  proses  pengolahan, akan terjadi blooming 
(pengendapan zat-zat organik pada badan  perairan), proses 
pembusukan dan berkembangnya mikroorganisme patogen 
(Sudaryati et al., 2007). Limbah cair tahu merupakan bagian 
terbesar dan berpotensi mencemari lingkungan. Sebagian besar 
limbah cair yang dihasilkan bersumber dari cairan kental yang 
terpisah dari gumpalan tahu pada tahap proses penggumpalan dan 
penyaringan yang disebut air dadih atau whey. Sumber limbah cair 
lainnya berasal dari proses sortasi dan pembersihan, pengupasan 
kulit, pencucian, penyaringan, pencucian peralatan proses dan 
lantai. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan 
tahu sebanding dengan penggunaan air untuk pemrosesannya 
(Pohan, 2008). 
      Menurut Kaswianarni (2007) limbah cair industri tahu merupakan 
salah satu sumber pencemaran lingkungan. Beban pencemaran 
yang ditimbulkan menyebabkan gangguan serius terutama untuk 
perairan di sekitar industri tahu. Mengingat asal air buangan berasal 
dari proses yang berbeda-beda, maka karakteristiknya berbeda-
beda pula. Untuk air buangan yang berasal dari pencucian dan 
perendaman nilai cemarnya tidak begitu tinggi sehingga masih 
dapat dibuang ke perairan. Sedangkan untuk air buangan yang 
berasal dari proses pemasakan nilai cemarnya cukup tinggi, dengan  
demikian harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan. 
Pada umumnya limbah cair pabrik tahu ini langsung dibuang ke 
sungai melalui saluran-saluran. Bila air sungai cukup deras dan 
lancar serta pengenceran cukup (daya dukung lingkungan masih 
baik) maka air buangan tersebut tidak menimbulkan masalah. Tetapi 
bila daya dukung lingkungan sudah terlampaui, maka air buangan 
yang banyak mengandung bahan-bahan organik akan mengalami 
proses peruraian oleh jasad renik dapat mencemari lingkungan. 
Parameter air limbah tahu yang biasanya diukur antara lain 
temperatur, pH, padatan-padatan tersuspensi (TSS) dan kebutuhan 
oksigen (BOD dan COD). 
      Menurut Sani (2006) air limbah tahu sebagian besar terdiri dari 
limbah organik dengan nilai  COD cukup tinggi, yaitu  5771 mg/l. 
COD adalah jumlah oksigen (mg O2) yang dibutuhkan untuk 
mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam satu liter sampel air. 
Nilai COD merupakan ukuran pencemaran air oleh zat-zat organik 
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yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses 
mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di 
dalam air.  Sehingga jika air limbah tahu langsung dibuang ke badan 
air akan menurunkan oksigen terlarut dalam air. 
      Cairan sisa proses penggumpalan dalam pembuatan tahu 
(whey) masih dapat digunakan lagi sebagai bahan penggumpal 
dalam proses penggumpalan selanjutnya. Di samping itu, dapat 
dimanfaatkan untuk beberapa macam keperluan sebagai berikut: 
minuman penggemuk ternak, makanan ikan, pupuk tanaman dan 
jamur, serta bahan pembuatan nata de soya dan cuka manis 
(vinegar). Jika tidak dimanfaatkan dan langsung dibuang ke 
lingkungan, whey  justru akan menyebabkan pencemaran 
lingkungan. Sewaktu masih baru, cairan sisa (limbah cair tahu) 
tersebut tidak berbau. Namun apabila tertimbun dalam waktu lebih 
dari enam jam, akan menimbulkan bau yang semakin lama semakin 
menyengat. Meskipun berbentuk cairan, namun karena jumlahnya 
sangat banyak dan setiap saat terus bertambah, pada akhirnya tidak 
lagi dapat terserap ke dalam tanah. Agar dapat digunakan untuk 
menggumpalkan protein dalam pembuatan tahu, cairan sisa harus 
disimpan selama 24 jam untuk memberikan kesempatan pada 
bakteri asam cuka untuk memfermentasinya, sehingga 
kemampuannya menjadi seimbang dengan tugas yang dibebakan 
kepadanya. Bahan ini selain aman juga sangat ekonomis karena 
sudah tersedia di tempat pembuatan tahu (Suprapti, 2005). 
 
2.3 Karakteristik Limbah Cair Tahu 
      Karakteristik buangan industri tahu meliputi dua hal, yaitu 
karakteristik fisika dan kimia. Karakteristik Fisika meliputi padatan  
total, padatan tersuspensi, suhu, warna, dan bau. Karakteristik kimia 
meliputi bahan organik, bahan anorganik dan gas. Suhu air limbah 
tahu berkisar 37-45°C, kekeruhan 535-585 FTU, warna 2.225-2.250 
Pt.Co, amonia 23,3-23,5 mg/l, BOD5 6.000-8.000 mg/l dan COD 
7.500-14.000 mg/l (Herlambang, 2002). 
      Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah tahu adalah gas 
nitrogen (N2). Oksigen (O2), hidrogen sulfida (H2S), amonia (NH3), 
karbondioksida (CO2) dan metana (CH4). Gas-gas tersebut berasal 
dari dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air 
buangan (Herlambang, 2002). 
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      Karakteristik  limbah  cair  tahu  sebagian  besar  terdiri dari   
polutan  organik  dengan  nilai  yang  cukup  tinggi sehingga  
dibutuhkan  pengolahan  limbah  yang  efisien dan relatif murah. 
Beberapa karakteristik limbah cair industri tahu yang penting antara 
lain :  
1. Padatan tersuspensi, yaitu bahan-bahan yang melayang dan 

tidak larut dalam air. Padatan tersuspensi  sangat berhubungan 
erat dengan tingkat kekeruhan air, semakin tinggi kandungan 
bahan tersuspensi tersebut, maka air akan semakin keruh 
(MetCalf & Eddy, 2003). 

2. Biochemical Oxygen Demand  (BOD), merupakan parameter 
untuk menilai jumlah zat organik yang terlarut  serta 
menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh aktivitas 
mikroba dalam menguraikan zat organik secara biologis di dalam 
limbah cair  (MetCalf & Eddy, 2003). Limbah cair industri tahu 
mengandung bahan-bahan organik terlarut yang tinggi. 

3. Nitrogen-Total (N-Total) yaitu fraksi bahan-bahan organik 
campuran senyawa kompleks antara lain asam-asam amino, gula 
amino, dan protein (polimer asam amino). Dalam analisis limbah 
cair, N-Total terdiri dari campuran N-organik, N-amonia, nitrat 
dan nitrit (Sawyer et al., 1994). Nitrogen organik dan nitrogen 
amonia dapat ditentukan secara analitik menggunakan metode 
Kjeldahl, sehingga lebih lanjut konsentrasi total keduanya dapat 
dinyatakan sebagai Total Kjeldahl Nitrogen (TKN). Senyawa-
senyawa N-Total adalah senyawa-senyawa yang mudah 
terkonversi menjadi amonium (NH4+) melalui aksi 
mikroorganisme dalam lingkungan air atau tanah (MetCalf dan 
Eddy, 2003). 

4. Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen 
kimiawi merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 
oksidator (misal kalium dikhromat) untuk mengoksidasi seluruh 
material baik organik maupun anorganik yang terdapat dalam air 
(MetCalf & Eddy, 2003). Jika kandungan senyawa organik dan 
anorganik cukup besar, maka oksigen terlarut di dalam air dapat 
mencapai nol sehingga tumbuhan air, ikan-ikan dan hewan air 
lainnya yang membutuhkan oksigen tidak memungkinkan hidup. 

Derajat Keasaman (pH). Air limbah industri tahu sifatnya cenderung 
asam (BPPT, 1997) pada keadaan asam ini  akan terlepas zat-zat 
yang mudah menguap. Hal ini mengakibatkan limbah cair industri 
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tahu mengeluarkan bau busuk. Untuk lebih jelasnya mengenai 
karakteristik limbah cair tahu bisa dilihat pada Tabel 2.2. 
 
 

Tabel 2.2 Karakteristik Limbah Cair Tahu  

Parameter 
 

Konsentrasi 
(mg/L) 

 

Baku Mutu 

1 2 
BOD 2150-2530 75 150 
COD 5800-7000 100 300 
TSS 850-350 1000 4000 
TDS 6060 - - 
pH 4 6-9 6-9 

    Sumber: Astuti (2007) 
 
2.4 Pengolahan Limbah Cair Tahu 
      Pemilihan sistem pengolahan air limbah didasarkan pada sifat 
dan karakter air limbah tahu itu sendiri. Sifat dan karakteristik air 
limbah sangat menentukan didalam pemilihan sistem pengolahan air 
limbah, terutama pada kualitas air limbah yang meliputi parameter-
parameter pH, COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological 
Oxygen Demand), dan TSS (Total Suspended Solid). Berbagai 
upaya untuk mengolah limbah cair industri tahu telah dicoba dan 
dikembangkan. Secara umum, metode pengolahan yang 
dikembangkan tersebut dapat digolongkan atas 3 jenis metode  
pengolahan, yaitu secara fisika, kimia maupun biologis. 
 
2.4.1 Pengolahan Secara Fisika 
      Proses pengolahan limbah secara fisika, pada dasarnya 
melakukan pemisahan terhadap bahan-bahan yang ada di dalam air 
buangan melalui proses fisika atau mengandalkan perbedaan sifat 
fisika seperti massa jenis, gravitasi, sehingga tersedimentasi atau 
terfloatasi. Terkadang digunakan pula metode campuran kimia dan 
fisika seperti pada proses aerasi, untuk mengoksidasi bahan logam 
berat dan material organik yang terlarut. Dimana oksida yang 
terbentuk akan membentuk partikel yang tersuspensi. Ataupun juga 
dilakukan penambahan bahan kimia guna terjadi proses flokulas, 
sehingga derajat velositas yang memungkinkan partikel kontak 
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antara satu dengan yang lainnya, dan menyebabkan ukuran partikel 
semakin besar dan terapung atau mengendap lebih cepat yang 
berarti memperpendek waktu tinggal (Hazami, 2009). 
      Pengolahan secara fisik dilakukan untuk mengurangi atau 
menghilangkan kotoran-kotoran kasar, penyisihan lumpur, dan pasir 
serta mengurangi zat-zat organik yang ada di dalam air limbah. 
Pengolahan ini terdiri dari sedimentasi dan filtrasi,sedimen atau 
pengendapan padatan-padatan seperti pasir, lumpur, dan 
koloidserta zat tersuspensi yang telah terkoagulasi. Sedangkan 
filtrasi berfungsi untuk menghilangkan padatan tersuspensi dalam 
air yang tidak dapat diendapkan (Pujiastuti, 2009). 
 
2.4.2 Pengolahan Secara Kimia 
      Cara kimia merupakan metode penghilangan atau konversi 
senyawa-senyawa polutan dalam limbah cair dengan penambahan 
bahan-bahan kimia atau reaksi kimia lainnya (MetCalf & Eddy, 
2003). Beberapa proses yang dapat diterapkan dalam pengolahan 
limbah cair tahu diantaranya termasuk koagulasi-flokulasi dan 
netralisasi (Pohan, 2008).  Pengolahan kimia adalah pengolahan 
yang menggunakan zat kimia untuk membantu proses pengolahan 
selanjutnya. Limbah cair yang diolah biasanya mengandung zat-zat 
tersuspensi dan koloid yang bersifat stabil sehingga sulit 
mengendap. Hal ini dikarenakan koloid-koloid bermuatan negatif 
sehingga terjadi gaya tarik-menarik, sehingga antara satu dengan 
yang lain tidak bisa bersatu membentuk suatu gumpalan. Untuk 
membantu penggumpalan perlu ditambah koagulan/flokulan, 
sehingga dapat mempercepat tebentuknya gumpalan yang cepat 
mengendap. Zat koagulan/flokulan yang sering digunakan adalah 
tawas atau Al2 (SO4)3 (Pujiastuti, 2009). 
      Menurut Risdianto (2007) Pengolahan air buangan secara kimia 
biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak 
mudah mengendap (koloid), logam-logam berat, senyawa fosfor, 
dan zat organik beracun; dengan membubuhkan bahan kimia 
tertentu yang diperlukan. Penyisihan bahan-bahan tersebut pada 
prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan 
tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah 
diendapkan (flokulasi-koagulasi), baik dengan atau tanpa reaksi 
oksidasi-reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi 
oksidasi. 

11 
 



 
 
 
 
2.4.3 Pengolahan Secara Biologi 
      Proses pengolahan limbah secara biologi dapat dilakukan 
dengan cara anaerob, aerob, atau dengan gabungan cara anaerob-
aerob, berdasarkan ada tidaknya yang terlibat dalam proses 
pengolahan. Proses pengolahan secara biologis pada prinsipnya 
adalah memanfaatkan mikroorganisme yang dapat menguraikan zat 
organik terlarut dalam air limbah menjadi bahan seluler yang baru 
dan sumber tenaga. Zat-zat organik merupakan bahan makanan 
bagi mikroorganisme. Sistem ini cukup efektif dengan biaya 
pengoprasian relatif rendah dan menghasilkan reduksi BOD yang 
tinggi (± 85-90%). Keuntungan lainnya adalah lumpur yang 
dihasilkan dari proses pengolahan limbah relatif sedikit (Setiadi et 
al., 1999). 
      Cara biologi dapat menurunkan kadar zat organik terlarut 
dengan memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan air. Pada 
dasarnya cara biologi adalah pemutusan molekul kompleks menjadi 
molekul sederhana. Proses ini sangat peka terhadap faktor suhu, 
pH, oksigen terlarut (DO) dan zat-zat inhibitor terutama zat-zat 
beracun. Mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan limbah 
adalah bakteri, algae, atau  protozoa (Ritmann dan McCarty, 2001). 
 
2.5 Pengolahan Limbah Cair Aerobic 
      Pada pengolahan air limbah tahu proses  biologi aerobik  
merupakan proses lanjutan untuk mendegradasi kandungan 
senyawa organik air limbah yang masih tersisa setelah proses 
anaerobik. Sistem penanganan aerobik digunakan sebagai 
pencegah timbulnya masalah bau selama penaganan limbah, agar 
memenuhi persyaratan effluent dan untuk stabilisasi limbah sebelum 
dialirkan ke badan penerima. Proses pengolahan limbah aerobik 
berarti proses dimana terdapat oksigen terlarut. Oksidasi bahan-
bahan organik menggunakan molekul oksigen sebagai aseptor 
elektron akhir adalah proses utama yang menghasilkan energi kimia 
untuk mikroorganisme dalam proses ini. Mikroba yang   
menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron akhir adalah 

12 
 



mikroorganisme aerobik (Jenie dan Rahayu, 1993). Pengolahan 
limbah dengan sistem aerobik yang banyak dipakai antara lain 
dengan sistem lumpur aktif, piring biologi berputar (Rotating 
Biological  Contractor = RBC) dan selokan oksidasi (Oxidation 
Ditch). 
      Berdasarkan pemanfaatan oksigen dalam proses metabolisme 
sel, pengolahan limbah cair secara biologis dapat dibagi atas dua 
kelompok yaitu, proses aerob dan anaerob. Sistem aerob 
membutuhkan pemakaian oksigen dari atmosfer atau sumber 
oksigen murni. Pada proses aerob katabolisme senyawa organik 
berlangsung dengan memanfaatkan oksigen bebas yang terdapat 
dalam lingkungan sebagai penerima elektron terakhir. Pada proses 
anaerob katabolisme senyawa organik berlangsung tanpa oksigen 
bebas dalam lingkungan dan penguraian terjadi dengan 
memanfaatkan senyawa organik sebagai penerima elektron terakhir 
(Ritman dan McCarty, 2001). 
      Pada dasarnya proses secara aerobik terdiri dari dua reaksi 
biokimia. Satu untuk pertumbuhan dan metabolisme bakteri/mikroba 
lainnya dan kedua untuk oksidasi dan sel mereka sendiri. Agar 
proses berjalan lancar, sel-sel harus berkembang lebih cepat dan 
yang dioksidasi akan menghasilkan lumpur (Winardi, 2002). 
Pengolahan limbah secara aerob berarti yang dipergunakan adalah  
bakteri aerob yang memerlukan oksigen bebas. Bakteri ini akan 
bekerja dengan baik pada pH sekitar 7 dengan suhu yang semakin 
tinggi sampai pada 40 derajat celcius. Oleh karena itu dalam 
pengolahan limbah secara aerob harus dimasukkan oksigen dari 
udara secara kontinyu (Darsono, 2007). 
      Peran mikroorganisme sangat menentukan dalam proses biologi 
secara aerob. Mikroorganisme menggunakan limbah untuk 
mensintesis bahan seluler baru dan menyediakan energi untuk 
sintetis. Organisme juga dapat menggunakan suplai makanan yang 
sebelumnya sudah terakumulasi secara internal atau endogenes 
untuk respirasi. Sintesis dan respirasi endogenes berlangsung 
secara simultan dalam sistem biologik dengan sintesis yang 
berlangsung lebih banyak bila terdapat makanan eksogenes yang 
berlebihan dan respirasi endogenes akan mendominasi bila suplai 
makanan eksogenes sedikit atau tidak ada (Santoso, 2010). 
      Dalam kondisi aerobik, peranan oksigen adalah untuk 
mengoksidasi bahan organik dan anorganik dengan hasil akhirnya 
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adalah nutrien yang pada akhirnya dapat memberikan kesuburan 
perairan. Karena proses oksidasi dan reduksi inilah maka peranan 
oksigen terlarut sangat penting untuk membantu mengurangi beban 
pencemaran pada perairan secara alami maupun secara perlakuan 
aerobik yang ditujukan untuk memurnikan air buangan industri dan 
rumah tangga. Karena peranannya yang penting ini, air buangan 
industri dan limbah rumah tangga sebelum dibuang ke lingkungan 
umum terlebih dahulu diperkaya kadar oksigennya (Salmin, 2005). 
            Maeda (1992) menyatakan bahwa pasokan oksigen sangat 
penting dalam lumpur aktif. Oksigen terlarut yang diharapkan 
selama proses adalah 0,5 mg/L. Kondisi ini dapat dilakukan dengan 
mengatur kecepatan aerasi berkisar 0,1-0,2 vvm kedalam tangki 
aerasi. Menurut Hawkes (1983) kebutuhan oksigen dalam sistem 
tergantung pada kebutuhan oksigen dari limbah yang ditangani. 
Limbah organik “sangat kuat” membutuhkan oksigen yang tinggi, 
seperti limbah cair dari pengolahan makanan. Limbah cair yang 
mempunyai nilai BOD tinggi, melebihi 1000 mg/L, akan sangat baik 
apabila ditangani terlebih dahulu dengan proses anaerobik dan 
diikuti dengan proses aerobik. Nisbah nitrogen dan fosfor terhadap 
BOD memegang peranan yang penting dalam penanganan limbah 
secara aerobik. 
 
2.6 Baku Mutu Limbah Cair Tahu 
      Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dan 
jumlah kandungan bahan pencemar di dalam limbah. Kandungan 
pencemar di dalam limbah terdiri dari berbagai parameter (Kristanto, 
2002). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup No:03/MENLH/1998 tanggal 15 Januari 1998 tentang baku 
mutu limbah cair bagi kegiatan industri menyebutkan bahwa 
parameter TSS, BOD, DO, COD, dan pH harus dipenuhi oleh limbah 
cair sebelum dibuang ke badan air atau sungai. Baku mutu limbah 
cair untuk kegiatan industri menurut Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Baku Mutu Limbah Cair Untuk Kegiatan Industri 

Parameter 
Kadar 

Maksimum 
(mg/l) 

Beban Pencemaran 
Maksimum 
(kg/hari.Ha) 

BOD5 50 4,3 
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DO Minimal 4 - 
COD 100 8,6 
TSS 200 17,2 
pH 6-9 - 

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
No:03/MENLH/1998 

      Setiap daerah di Indonesia memiliki baku mutu sendiri untuk 
limbah cair berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta dapat menambahkan 
parameter yang ada dalam kriteria mutu air atau menentukan kriteria 
lebih ketat dari yang sudah ada (Departemen Lingkungan Hidup, 
2001). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 
45 tahun 2002 tentang baku mutu limbah cair untuk industri tahu 
dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tahu 

Parameter Kadar Maksimum 
(mg/l) 

BOD5 150 
COD 300 
TSS 100 
pH 6-9 

Sumber: Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 tahun 
2002 

 
2.7 Biofilter Horizontal 
      Biofilter dengan kerikil sebagai media telah banyak digunakan 
dalam pengolahan limbah. Ukuran partikel kerikil diseragamkan 
dengan diayak terlebih dahulu. Penggunaan kerikil sebagai media 
biofilter telah banyak digunakan dalam proses pengolahan limbah 
trickling filter. Trickling filter umumnya menggunakan desain vertikal 
karena kebanyakan menggunakan sistem aerob dan untuk 
menghemat lokasi. Penggunaan kerikil pada pengolahan limbah 
tapioka dangan sistem horizontal dapat menurunkan BOD dan COD 
hingga 90% dengan lama waktu 5 hari (Suhartini dkk, 2009). 
      Ruiz et al., (2006) menyatakan penggunaan kerikil sebagai 
saringan desain vertikal setinggi 2,05 m dan berdiameter 37-50 mm, 
16-19 mm dan 9-12,5 mm dengan tiap lapisan dibatasi geotekstil. 
Pada bagian ujung ditambahkan reaktor nitrifikasi dengan waktu 
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retensi 5 hari. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa COD turun 
sampai 95% dan setelah reaktor nitrifikasi sebesar 97%. 
      Menurut Kusnaedi (2004) media biofilter yang banyak digunakan 
adalah pasir. Pasir merupakan fraksi berukuran 2,0-0,05 mm dan 
berdasarkan sistem USDA (1938) dibedakan pasir sangat kasar 
(Very Coarse Sand) : 2,0-1,0 mm; pasir kasar (Coarse Sand) : 1,0-
0,5 mm; pasir sedang (Medium Sand) : 0,5-0,25 mm; pasir halus 
(Fine Sand) : 0,25-0,1 mm; pasir sangat halus (Very Fine Sand) : 
0,1-0,05 mm. Pasir memiliki daya meloloskan air besar sekali dan 
dalam penyaringan digunakan dengan tujuan agar dapat menahan 
atau mengikat kotoran yang disaring yang dapat lolos dari saringan. 
Hidayat et al. (2012) menggunakan pasir dengan ukuran <1 mm 
sebagai media filter berhasil mereduksi kandungan BOD, COD dan 
TSS limbah cair tapioka berturut-turut sebesar 98%, 98% dan 91% 
dengan lama waktu pengolahan limbah selama 1 bulan. 
 
2.8 EM4 
      Bakteri fotosintetik dapat menggunakan karbondioksida dan 
hidrogen sulfida untuk hidup dengan memecahkan dan 
menggunakan senyawa-senyawa bersulfur tanpa menimbulkan bau 
dan dapat menghasilkan zat gula bagi bakteri EM yang lain. 
Mikroorganisme EM mampu hidup baik pada medium asam atau 
basa, temperatur tinggi 45–50oC (mikroorganisme termofilik) dan 
pada kondisi aerob atau anaerob (Higa, 2000). Dhamnaskar (2009) 
dalam penelitiannya menggunakan EM berhasil menurunkan nilai 
pH dari 7,8 menjadi 7,4 selama 1 minggu serta mereduksi nilai TSS 
lebih dari 60% dengan HRT selama 1 minggu. 
      Menurut Indriani (1999) jumlah mikroorganisme di dalam EM4 
sangat banyak sekitar 80 jenis. Mikroorganisme tersebut dapat 
bekerja secara efektif dalam menguraikan bahan organik. Dari 
sekian banyak mikroorganisme ada 4 golongan pokok yaitu :  
1. Bakteri laktat adalah bakteri gram positif, tidak membentuk spora 

dan berfungsi menguraikan bahan organik dengan cara 
fermentasi membentuk asam laktat dan glukosa, asam laktat 
akan bertindak sebagai sterilizer  atau  menekan mikroorganisme 
yang merugikan serta meningkatkan perombakan bahan-bahan 
organik dengan cepat  

2. Ragi (yeast) berfungsi mengurai bahan organik dan  membentuk 
zat anti bakteri, dapat pula membentuk zat aktif (substansi  
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bioaktif) dan enzim yang berguna untuk pertumbuhan sel dan 
pembelahan akar. Ragi ini juga berperan dalam perkembangan 
mikroorganisme lain yang menguntungkan seperti Actynomicetes 
dan Lactobacillus sp  

3. Actynomicetes merupakan bentuk peralihan antara bakteri dan 
jamur, mempunyai filamen, berfungsi mendekomposisikan bahan 
organik ke dalam  bentuk sederhana. Simbiosis antara 
Actynomicetes dan Lactobacillus sp.  

4. Bakteri fotosintesis terdiri dari bakteri hijau dan ungu. Bakteri hijau 
mempunyai pigmen hijau (bakteri viridin atau bakterio klorofil), 
sedangkan bakteri ungu memiliki pigmen ungu, merah dan 
kuning (bakterio purpurin). Bakteri fotosintesis ini merupakan 
bakteri bebas yang dapat mensintesis senyawa  nitrogen, gula 
dan substansi bioaktif lainnya. Hasil metabolik yang diproduksi  
dapat diserap langsung oleh tanaman dan tersedia sebagai 
substrat untuk  perkembangan mikroorganisme  yang 
menguntungkan. 
Mikroorganisme EM4 telah banyak digunakan sebagai bakteri 

perombak limbah. Telah banyak penelitian menggunakan 
mikroorganisme EM4. Jasmiati (2010) menggunakan EM4 dalam 
pengolahan limbah cair tahu mampu menurunkan nilai BOD dan 
COD berturut-turut sebesar 93% dan 97%. Rosyadi (2010) 
menggunakan EM4 sebagai starter mampu menurunkan nilai BOD 
dan COD berturut-turut sebesar 77% dan 65% pada limbah tekstil 
dengan lama waktu pengolahan 4 hari. Rahayu (2012) dalam 
penelitiannya menggunakan proses anaerob yang dikombinasikan 
dengan EM4 sebagai starter pada limbah cair tahu mampu 
menurunkan kandungan COD sebesar 76% dengan Hydraulic 
Retention Time (HRT) selama 10 hari. 
 
2.9 Parameter Kualitas Limbah Cair 
2.9.1 Total Suspended Solid (TSS) 
      Total padatan tersuspensi adalah padatan tersuspensi di dalam 
air berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang dapat disaring 
dengan kertas milipore berpori-pori 0,45 µm. Materi yang 
tersuspensi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena 
mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air dan kekeruhan 
air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi 
organisme produsen (Monoarfa, 2002). TSS terdiri atas lumpur dan 
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pasir halus serta  jasad – jasad  renik,  yang  terutama  disebabkan  
oleh  kikisan  tanah  atau erosi tanah yang terbawa ke badan air 
(Effendi, 2003). 
 
2.9.2 COD (Chemical Oxygen Demand) 
      COD (Chemical Oxygen Demand) atau kebutuhan oksigen kimia 
adalah jumlah oksigen (mg O2) yang dibutuhkan untuk 
mengoksidasi zat-zat organisme yang ada dalam 1 liter sampel air, 
dimana pengoksidasian K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber 
oksigen (Oxidizing agent). Angka COD merupakan ukuran bagi 
pencemar air oleh zat-zat organisme secara alamiah dapat 
dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan 
berkurangnya oksigen terlarut di dalam air (Isyuniarto et al., 2007). 
      Uji COD adalah suatu pembakaran kimia secara basah dari 
bahan organik dalam sampel. Larutan asam dikromat (K2Cr2O7) 
digunakan untuk mengoksidasi bahan organik pada suhu tinggi. 
Berbagai prosedur COD yang menggunakan waktu reaksi dari 5 
menit sampai 2 jam. Senyawa-senyawa bensena dan amonia tidak 
diukur dalam uji ini. Prosedur COD tidak mengoksidasi amonia 
walaupun mengoksidasi nitrit (Jenie dan Rahayu, 1993). 
 
2.9.3 DO (Dissolved Oxygen) 
      Oksigen terlarut dipakai sebagai indikator tingkat pencemaran 
air yang berkaitan dengan laju biodegradasi zat pencemar organik 
(Irianto, 2004). Sutrisno (2004) menambahkan walaupun oksigen 
sulit terlarut dibutuhkan oleh semua jenis kehidupan di air. Tanpa 
adanya oksigen tidak ada kehidupan tanaman dan binatang di 
perairan seperti air sungai, danau, dan reservoir. 
      Dalam kondisi aerobik, peranan oksigen adalah untuk 
mengoksidasi bahan organik dan anorganik dengan hasil akhirnya 
adalah nutrien yang pada akhirnya dapat memberikan kesuburan 
perairan. Karena proses oksidasi dan reduksi inilah maka peranan 
oksigen terlarut sangat penting untuk membantu mengurangi beban 
pencemaran pada perairan secara alami maupun secara perlakuan 
aerobik yang ditujukan untuk memurnikan air buangan industri dan 
rumah tangga. Karena peranannya yang penting ini, air buangan 
industri dan limbah rumah tangga sebelum dibuang ke lingkungan 
umum terlebih dahulu diperkaya kadar oksigennya (Salmin, 2005). 
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2.9.4 pH 
      Nilai pH limbah cair adalah ukuran keasaman atau kebasaan 
limbah. Air yang tidak tercemar memiliki pH antara 6,5-7,5. Sifat air 
bergantung pada besar kecilnya pH. Air yang memiliki pH lebih kecil 
dari pH normal akan bersifat asam, sedangkan air yang memiliki pH 
lebih besar dari pH normal akan bersifat basa. Perubahan pH air 
tergantung pada polutan air tersebut. Air yang memiliki pH lebih 
kecil atau besar dari kisaran pH normal tidak sesuai untuk 
kehidupan bakteri asidofil atau organisme lainnya (Hasanah, 2001). 
      Menurut Kristanto (2002) bahwa perubahan keasaman pada air 
limbah, baik ke arah alkali (pH naik) maupun ke arah asam (pH 
turun), akan sangat mengganggu kehidupan ikan dan hewan air. 
Selain itu, air limbah yang mempunyai pH rendah bersifat sangat 
korosif terhadap baja dan sering mengakibatkan pipa besi menjadi 
berkarat. 
 
2.9.5 BOD (Biologycal Oxygen Demand) 
      Biological Oxygen Demand, atau kebutuhan oksigen biologis,  
adalah Jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di 
dalam air lingkungan untuk  memecah (mendegradasi) bahan 
buangan organik yang ada di dalam air  lingkungan tersebut. 
Sebenarnya peristiwa penguraian bahan buanganorganik melalui 
proses oksidasi oleh mikroorganisme di  dalam air lingkungan 
adalah proses alamiah yang mudah terjadi apabila air lingkungan 
mengandung oksigen yang cukup (Wardhana, 2007). 
      Untuk mengukur kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk 
menguraikan benda organik di dalam air limbah dipergunakan 
satuan BOD (Biological Oxygen Demand),  yang  menggunakan  
ukuran  mg/liter  air  kotor.  Semakin  besar  angka BOD  ini  
menunjukkan  bahwa  derajat  pengotoran  air  limbah  adalah  
semakin besar (Sugiharto, 2005). BOD  hanya  menggambarkan  
bahan  organik  yang  dapat  didekomposisi secara biologis 
(biodegradable). Bahan organik ini dapat berupa lemak, protein, 
kanji (starch), glukosa, aldehida, ester dan sebagainya. 
Dekomposisi selulosa secara biologis berlangsung relatif lambat. 
Bahan organik merupakan hasil pembusukan tumbuhan dan hewan 
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yang telah mati atau  hasil buangan dari limbah domestik dan 
industri (Effendi, 2003). 
 
2.10 Penelitian Terdahulu 
      Dhamayanthie (2000) mencoba meneliti pengolahan limbah cair 
industri tekstil dengan proses anaerob-aerob menggunakan reaktor 
alir kontinyu.  Hasil penelitian dilaporkan bahwa dalam tahap 
anaerob dengan temperatur ruang dan waktu tinggal 12–24 jam 
dihasilkan penurunan COD  21,76 – 29,56 % dan  BOD  14,80 – 
41,91%. Arie (2002) mencoba kombinasi proses pengendapan kimia 
dengan proses biofilter aerob-anaerob tercelup untuk pengolahan 
air limbah industri kecil pencucian jeans. Unsur kimia ferosulfut 400 
mg/L dimasukkan kedalam biofilter dengan HRT selama 24 jam. 
Terbukti terjadi pengurangan 94% BOD, 92% COD, 94% TSS dan 
warna 95%. Hidayat et al. (2011) menggunakan biofilter horizontal 
untuk pengolahan limbah cair tapioka menggunakan media filter 
pasir sebagai bahan packing tanpa penambahan aerasi dan 
penambahan EM4 1% memberikan reduksi BOD, COD dan TSS 
berturut-turut sebesar 92%, 94% dan 71%. Munawaroh (2013) 
menggunakan EM4 dalam pengolahan limbah cair industry tahu 
mampu menurunkan nilai BOD dan COD berturut-turut sebesar 95% 
dan 96% dengan HRT selam 10 hari. 
      Penelitian yang dilakukan oleh Husin (2008) menggunakan 
biofiltrasi anaerob dalam reaktor fixed-bed dengan variasi HRT 12, 
18, 24 jam dan konsentrasi COD 2000 mg/l, 3000 mg/l dan alamiah 
tanpa pengenceran  didapatkan reduksi COD sebesar 71,70% 
dengan HRT selama 24 jam pada konsentrasi COD 2000 mg/l, 
didapatkan hasil COD output sebesar 566 mg/l. Pohan (2008) dalam 
penelitiannya biofilter aerobik menggunakan media batu kerikil 
sebagai biofilter dengan variasi HRT 5, 7, 9 jam dan konsentrasi 
COD 500 mg/l, 750 mg/l, dan 1000 mg/l memberikan persen reduksi 
COD tertinggi sebesar 72,93% dengan HRT 9 jam pada konsentrasi 
500 mg/l, sehingga didapatkan hasil COD output sebesar 135,35 
mg/l. 
 
2.11 Hipotesis 
      Diduga tiap-tiap media filter yang memiliki konsentrasi EM4 yang 
berbeda dapat menurunkan kandungan organik yang diwakili nilai 

20 
 



BOD, COD, dan TSS serta dapat menaikkan nilai pH pada limbah 
cair tahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 



III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 
      Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Oktober 2013 di 
Laboratorium Bioindustri Jurusan Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan 
Laboratorium Kualitas Air Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I 
Malang. 
 
3.2 Bahan dan Alat  
      Bahan utama yang diperlukan adalah limbah cair tahu diambil 
dari industri tahu di sekitar Kota Malang dan disimpan pada suhu 
ruang. Mikroorganisme yang digunakan adalah Effective 
Microorganism 4 yang dijual di pasaran karena mudah dan cepat 
beradaptasi dengan mikroorganisme yang lain, serta mampu hidup 
pada kondisi anaerob maupun aerob. Inokulum EM4 dibuat dengan 
mencampurkan 10 ml EM4 dengan 1 liter air limbah tahu dan 10% 
gula. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 24 jam pada suhu 
kamar untuk mengaktifkan mikroorganismenya. 
      Dua jenis filter berbeda yang digunakan yaitu pasir halus dan 
kerikil jenis koral karena bahan ini berlimpah, murah, dan mudah 
ditemukan di Malang. Ukuran diameter yang digunakan untuk pasir 
adalah ≤ 1 mm dan kerikil adalah 0,5-3,5 cm. 
 
3.3 Batasan Masalah 
1. Limbah cair tahu yang digunakan pada penelitian ini maksimal 

berumur 24 jam 
2. Limbah cair tahu diambil dari industri tahu di daerah Kendalsari 

Malang 
3. Parameter yang diuji hanya meliputi nilai pH, BOD, COD dan  

TSS 
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3.4 Desain Sistem Biofilter Horizontal 

            45 cm 
 

Gambar 3.1 Tangki Pengolahan Limbah yang digunakan pada 
penelitian (Hidayat et al., 2011)   

 
 
 
 

 
3.5 Rancangan Percobaan 
      Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) yang tersusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor A 
merupakan jenis filter yang digunakan terdiri dari 2 level, dan faktor 
B merupakan penambahan EM4 dari total volume limbah yang 
terdiri dari 3 level.  Sehingga dari kombinasi faktor-faktor tersebut 
diperoleh 6 perlakuan dan dilakukan 4 kali pengulangan. Variabel 
penelitian dan kombinasi tiap variabel dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

1. Faktor A : Filter 
A1 : Kerikil 
A2 : Pasir 

2. Faktor B : Penambahan EM4 
B1 : Tanpa Penambahan  
B2 : 1% vv-1 

B3 : 2% vv-1 

Berdasarkan kedua faktor di atas, maka diperoleh 6 kombinasi 
perlakuan sebagai berikut: 
 

24 cm 

Keterangan: 
A: Tempat Pengendapan Limbah Awal 
B: Tempat Biofilter  
C: Tempat Pengendapan Akhir sebelum Limbah Cair Keluar 
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Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

 B1 B2 B3 
A1 A1B1 A1B2 A1B3 
A2 A2B1 A2B2 A2B3 

 
Keterangan : 
A1B1 : Filtrasi kerikil tanpa penambahan EM4 
A1B2 : Filtrasi kerikil dengan penambahan EM4 1% 
A1B3 : Filtrasi kerikil dengan penambahan EM4 2% 
A2B1 : Filtrasi pasir tanpa penambahan EM4 
A2B2 : Filtrasi pasir dengan penambahan EM4 1% 
A2B3 : Filtrasi pasir dengan penambahan EM4 2% 
      Berdasarkan 6 perlakuan yang diberikan dan pengulangan 
sebanyak 4 kali, selanjutnya dilakukan pengamatan dan analisa 
terhadap parameter yang telah ditentukan yaitu uji BOD, COD, TSS, 
dan pH. Setelah dilakukan analisa, dilanjutkan dengan proses 
pemilihan perlakuan terbaik. 
 
3.6 Pelaksanaan Penelitian 
      Penelitian yang dilakukan dimulai dengan perumusan masalah, 
studi literatur dan penyusunan proposal. Penelitian pendahuluan 
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian metode yang akan 
digunakan, jika sudah sesuai maka dilanjutkan ke penelitian inti. 
Penelitian inti diawali dengan membuat inokulum EM4. Cara 
membuatnya adalah mencampurkan 10 ml EM4 dengan 1 liter 
limbah cair tahu dan 10% gula dan di inkubasi selama 24 jam. 
Selanjutnya menyiapkan tangki pengolahan limbah dan media 
penyaring berupa kerikil dan pasir dengan ukuran pasir ≤ 1 mm dan 
kerikil yaitu 0,5-3,5 cm. Media filter dicuci dan dikeringkan, 
kemudian pasir dan kerikil disaring untuk menghilangkan partikel 
yang lebih besar sehingga diperoleh ukuran homogen. Setelah 
dipastikan bahwa alat bersih dan tidak bocor, selanjutnya media 
filter dimasukkan ke dalam kolom B dengan ketinggian 22 cm. 
Waktu inkubasi dalam sistem dirancang selama 24 jam.  
      Sistem dioperasikan secara semi-kontinyu dengan mengalirkan 
limbah cair ke dalam tangki sebanyak 1 liter per hari dan lama waktu 
tinggal limbah (HRT) selama 10 hari.  Limbah cair yang diambil dari 
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industi tahu kemudian diletakkan dalam bak penampung awal yang 
dilengkapi dengan kran sebelum limbah masuk kedalam tangki 
pengolahan limbah. Sebelum dilakukan pengolahan pada limbah 
cair tahu, dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengetahui 
kandungan awal BOD, COD, TSS, dan pH pada limbah cair tahu. 
Limbah cair tahu siap untuk dialirkan bersamaan dengan EM4 yang 
telah diinkubasi selama 24 jam ke dalam tangki pengolahan yang 
telah dilengkapi dengan media filter berupa pasir dan kerikil. 
Sehingga terjadi interaksi antara limbah cair tahu dan media filter 
dimana filtrasi diawali dengan proses penahanan dan pengikatan 
padatan atau partikel tersuspensi dalam limbah cair tahu oleh kerikil 
dan pasir sehingga dapat menurunkan kandungan BOD, COD, dan 
TSS. Setelah mengalami filtrasi limbah cair tahu akan mengalir 
menuju kolom C dan keluar melalui lubang effluent kemudian 
diambil sampel lalu diuji pH, BOD, COD, dan TSS. Terakhir 
dilakukan pembandingan data uji kualitas air sebelum dan sesudah 
filtrasi dengan standard baku mutu limbah cair yang telah 
ditentukan, selain itu juga dihitung persentase pengurangannya 
(efisiensi removal). Kemudian dilakukan analisis data dan 
selanjutnya dibuat kesimpulan dan saran. Alur pelaksanaan 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.6.1 Pengambilan Sampel Air Limbah 
      Sampel dalam penelitian ini adalah air limbah tahu yang diambil 
dari outlet bak penampung air limbah tahu sebelum dibuang ke 
dalam badan air. Air limbah tersebut dimasukkan ke dalam dirigen 
plastik yang berukuran 30 liter. Limbah cair tersebut dibawa ke 
laboratorium dan siap digunakan sabagai bahan baku penelitian. 
 
3.6.2 Filtrasi Menggunakan Kerikil dan Pasir 
      Percobaan dilakukan dengan mengalirkan limbah cair tahu 
secara semi-kontinyu menggunakan tangki fermentasi terbuka yang 
terbuat dari bahan kaca dengan ukuran p x l x t adalah 45 cm x 20 
cm x 24 cm. Tangki yang digunakan mempunyai 3 kolom dengan 
fungsi yang berbeda. Kolom pertama berfungsi untuk 
mengendapkan limbah awal atau menyimpan air limbah influent. 
Kolom kedua diisi dengan kerikil dan pasir yang berfungsi untuk 
memurnikan limbah cair, dan memungkinkan mikroorganisme untuk 
tumbuh dan berkembang biak sehingga zat-zat organik yang ada 
pada limbah cair tahu bisa terdegradasi. Kolom ketiga berfungsi 
sebagai tempat pengendapan akhir sebelum limbah cair keluar. 
Tujuan menggunakan tangki ini adalah untuk mendapatkan waktu 
tinggal (Hydraulic Retention Time) yang lebih lama. Pemberian EM4 
dilakukan secara bersamaan saat limbah dimasukkan kedalam 
tangki. Hal ini bertujuan supaya  mikroorganisme yang ada pada 
EM4 dapat beradaptasi dan tumbuh pada media biofilter. Proses  
pengolahan  air  limbah  dengan  metode  biofilter horizontal dapat  
dilihat  pada Gambar 3.3. 
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Limbah Cair 
Tahu

Ditampung dalam 
Bak Penampung
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Dialirkan ke 
Reaktor Biofilter 

Horizontal
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TSS dan pH  

 
Gambar 3.3. Diagram alir proses pengolahan limbah dengan 

metode Biofilter Horizontal 
 

3.6.3 Uji COD 
      COD merupakan analisis penentuan besarnya oksigen yang 
diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. 
Hasil analisis COD menunjukkan kandungan senyawa organik yang 
terdapat dalam limbah. Analisa dilakukan dengan metode refluks 
tertutup. Prosedur penentuan besarnya nilai COD dapat dilihat pada 
Lampiran 1. 
 
3.6.4 Uji BOD 
      Biological Oxygen Demand (BOD) atau kebutuhan oksigen 
biologis,  adalah Jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 
mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk  memecah 
(mendegradasi) bahan buangan organik yang ada di dalam air  
lingkungan tersebut. Analisa dilakukan dengan metode 5 hari. 
Prosedur penentuan besarnya nilai BOD dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 
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3.6.5 Uji TSS 
      Analisis Total Suspended Solid (TSS) menggunakan metode 
gravimetri. Prinsip pengukuran TSS yaitu zat padat tersuspensi 
dalam limbah cair  akan tertahan dalam saringan membrane 
berdiameter 47 mm, kemudian dipanaskan pada suhu 103-1050C 
selama minimal 1 jam hingga diperoleh berat yang tetap dan 
dinyatakan dalam mg/l. Prosedur penentuan besarnya nilai TSS 
dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.6.6 Uji pH 
      pH merupakan analisis penentuan dari derajat keasaman suatu 
sampel. Nilai pH limbah cair adalah ukuran keasaman atau 
kebasaan limbah cair. Air yang tidak tercemar memiliki pH antara 
6,5-7,5. Sifat air bergantung pada besar kecilnya pH. pH dapat 
dianalisis menggunakan elektrometri. Prosedur penentuan besarnya 
nilai pH dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
3.6.7 Analisis Data 
      Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan 
menggunakan Analysis of Variant (ANOVA) dengan selang 
kepercayaan 95%. Jika perlakuan memberikan hasil berbeda nyata, 
maka dilakukan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan 
selang kepercayaan 95%. Pemilihan perlakuan tebaik dipilih dengan 
menggunakan metode multiple atribute. Effisiensi removal dihitung 
menggunakan persamaan (Hidayat et al., 2011): 
 

𝐶𝑜 − 𝐶𝑒
𝐶𝑜

 𝑥 100% 
Keterangan: 
Co = Konsentrasi Awal dari polutan (COD) (mg/l) 
Ce = Konsentrasi Polutan (COD) setelah pengolahan (mg/l) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Karakteristik Awal Limbah Cair Tahu 
      Limbah cair tahu merupakan hasil samping yang dibuang dari 
proses produksi tahu. Limbah cair tahu sebelum dilakukan 
pengolahan memiliki karakteristik yang tidak layak untuk dibuang ke 
lingkungan. Analisa awal limbah cair tahu sebelum diberikan 
perlakuan, hasil analisanya bisa dilihat pada Tabel 4.1.  

     Tabel 4.1 Karakteristik Awal Limbah Cair Tahu 

*Hasil Uji Penelitian ** SK GUBERNUR JAWA TIMUR NO 45    
TAHUN 2002 

     Hasil analisa awal karakteristik limbah cair tahu menunjukkan 
bahwa limbah mengandung senyawa organik berkadar tinggi 
ditunjukkan dengan besarnya nilai BOD dan COD. Berdasarkan 
Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa karakteristik awal limbah cair tahu 
belum memenuhi standar baku mutu yang dianjurkan sehingga 
berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak diolah terlebih 
dahulu, oleh karena itu diperlukan perlakuan lebih lanjut untuk 
memperbaiki kualitas effluent limbah cair tahu tersebut. Batas 
kandungan organik berdasarkan SK GUBERNUR JAWA TIMUR NO 
45 TAHUN 2002, limbah cair yang akan dibuang ke lingkungan 
harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. 
      Banyaknya cemaran organik yang terdapat di dalam limbah ini 
juga dapat dilihat dari konsentrasi BOD limbah cair awal yaitu 2033 
mg/l dan COD yang mencapai 7380 mg/l, dimana nilainya masih 
jauh di atas baku mutu limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke 
lingkungan, yaitu maksimum sebesar 150 mg/l untuk BOD dan 300 
mg/l untuk COD. Dengan karakteristik limbah seperti di atas limbah 
cair tahu mempunyai kualitas rendah dan tidak layak untuk dibuang 
langsung ke lingkungan, akan tetapi pada kenyataanya selama ini 
masih banyak limbah cair tahu yang langsung dibuang ke 

Parameter Konsentrasi* (mg/l) Kadar Maksimum** 
(mg/l) 

pH 
BOD 
COD 
TSS 

3,7 
2027 
7310 
1430 

6-9 
150 
300 
100 
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lingkungan tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu sehingga 
dapat menyebabkan pencemaran. Dalam penelitian ini diharapkan 
pengolahan menggunakan biofilter horizontal dapat mengurangi 
kandungan organik air limbah sehingga limbah aman untuk dibuang 
ke lingkungan. 
 
4.2 Karakteristik Limbah Setelah Pengolahan 
4.2.1 BOD (Biological Oxygen Demand) 
      Hasil rerata analisa nilai BOD limbah cair tahu setelah 
mengalami perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Nilai Rerata BOD dari masing-masing Kombinasi 
Perlakuan 

Perlakuan 
BOD 
(mg/l) Notasi *) 

BOD 
Removal 

(%) Filter 
Penambahan 
Inokulum EM4 

(%) 
 0 2003 c 1,18 

Kerikil 1 823,3 a 59,38 
 2 827 a 59,20 
 0 1938,5     b        4,37 

Pasir 1 800 a 60,53 
 2 811,8 a 59,93 

 Keterangan:  perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
      Hasil rerata analisis ragam nilai BOD (p<0,05) pada Lampiran 6 
menunjukkan nilai BOD removal limbah cair tahu dari faktor jenis 
filter (kerikil dan pasir) yang dikombinasikan dengan penambahan 
konsentrasi EM4 tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam 
menurunkan nilai BOD. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat hasil yang 
diperoleh untuk nilai rerata BOD pada perlakuan filter kerikil dan 
pasir yang dikombinasikan dengan penambahan EM4 1% dan 2% 
memiliki nilai removal jika dilihat secara statistik tidak jauh berbeda 
yaitu berkisar 59-60%. Lain halnya dengan perlakuan filter kerikil 
dan pasir yang tidak ditambahkan EM4 memiliki nilai yang jauh 
berbeda dengan perlakuan yang ditambahkan EM4. Hal ini 
dikarenakan pada limbah cair tahu yang tidak ditambahkan EM4 
hanya mengandalkan mikroorganisme alami yang ada di dalam 
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limbah sehingga kandungan organik yang ada di dalam limbah sulit 
untuk terdegradasi. Lain halnya dengan limbah cair tahu yang 
ditambahkan EM4 mampu mendegradasi kandungan organik lebih 
cepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanifah (2001) bahwa 
kemampuan mikroorganisme EM4 mampu mendegradasi senyawa-
senyawa organik dalam limbah lebih cepat daripada hanya 
bergantung dari mikroorganisme alami yang ada di dalam limbah. 
      Ditinjau dari kandungan bahan yang ada di dalamnya, air 
buangan industri tahu termasuk buangan yang bersifat 
biodegradable, yaitu buangan yang secara alami dapat atau mudah 
diurai oleh jasad renik (mikroba). Peran mikroorganisme EM4 
sangat menentukan dalam proses biologi secara aerob. 
Mikroorganisme EM4 mampu mendegradasi senyawa-senyawa 
polutan dalam limbah dengan cepat. Mikroorganisme dalam limbah 
terus menerus melakukan proses metabolisme sepanjang 
kebutuhan energinya terpenuhi dan akan menghasilkan senyawa-
senyawa yang dapat memberikan dampak terhadap turunnya nilai 
BOD. Selain itu dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
dilihat bahwa pengaruh filter kerikil dan pasir yang digunakan 
sebagai variabel untuk pengukuran nilai BOD berpengaruh terhadap 
persen penurunan BOD. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme 
yang terdapat dalam limbah mengalami kontak yang cukup lama 
dengan media biofilter, sehingga terbentuklah lapisan biologis 
(biofilm) yang akan menguraikan kandungan organik sehingga 
mempengaruhi persen penurunan BOD yang dalam penelitian ini 
hanya mencapai 60%. Pada penelitian yang dilakukan Hidayat 
(2011) menggunakan biofilter aliran horizontal dengan saringan 
kerikil maupun pasir yang dikombinasikan dengan EM4 mampu 
menurunkan nilai BOD limbah cair tapioka lebih dari 90%. 
Perbedaan ini disebabkan karena kemampuan mendapatkan 
makanan atau kemampuan metabolisme di lingkungan bervariasi, 
mikroorganisme yang mempunyai kemampuan adaptasi dan 
mendapatkan makanan dalam jumlah besar dengan kecepatan 
maksimumakan berkembang biak dengan cepat dan akan menjadi 
dominan di lingkungannya (Jasmiati et al., 2010). 
      Semakin tebal media filter yang digunakan maka akan semakin 
lambat pula aliran air dalam media filter dan semakin panjang waktu 
kontak air dengan media filter dengan demikian akan semakin 
banyak pula unsur-unsur pengotor yang dapat tertahan pada media 
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filter. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sriyana (2006) bahwa 
semakin luas media filter yang digunakan juga semakin 
mempercepat penurunan BOD, hal ini kemungkinan disebabkan 
karena semakin luasnya pembentukan lapisan biofilm pada 
permukaan media. Dengan semakin luasnya lapisan biofilm maka 
semakin besar kandungan mikroorganisme pengurai sehingga 
proses penurunan BOD nya semakin cepat.  
      Penurunan nilai BOD limbah cair tahu yang didapat setelah 
dilakukan penelitian menggunakan biofilter horizontal pada semua 
perlakuan masih belum memenuhi standar baku mutu menurut SK 
GUBERNUR JAWA TIMUR NO 45 TAHUN 2002 bahwa nilai BOD 
maksimal untuk limbah cair tahu sebesar 150 mg/l. Jadi dengan 
demikian limbah cair tahu pada penelitian kali ini masih belum layak 
untuk di buang ke lingkungan jika dilihat berdasarkan parameter nilai 
BOD. 
 
4.2.2 COD (Chemical Oxygen Demand) 
      Hasil rerata analisa nilai COD limbah cair tahu setelah 
mengalami perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Nilai Rerata COD dari masing-masing Kombinasi 
Perlakuan 

Perlakuan 
COD 
(mg/l) Notasi *) 

COD 
Removal 

(%) Filter 
Penambahan 
Inokulum EM4 

(%) 
 0 7191 c 2,48 

Kerikil 1 3491 b 52,70 
 2 3429 b 53,53 
 0 7121    c         3,51 

Pasir 1 2317 a 68,60 
 2 2344 a 68,23 

 Keterangan:  perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
      Hasil rerata analisis ragam nilai BOD (p<0,05) pada Lampiran 7 
menunjukkan hasil yang diperoleh untuk nilai COD removal limbah 
cair tahu dari faktor jenis filter (kerikil dan pasir) yang 
dikombinasikan dengan penambahan konsentrasi EM4 tidak 
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memberikan pengaruh yang nyata dalam menurunkan nilai COD. 
Pada Tabel 4.3 dapat dilihat nilai rerata COD yang paling rendah 
didapatkan pada perlakuan filter pasir dengan penambahan EM4 
1% dan 2%, karena dari kedua perlakuan tersebut menghasilkan 
rerata nilai COD jika dilihat secara statistik memiliki nilai yang tidak 
jauh berbeda . Lain halnya pada perlakuan filter kerikil dengan 
penambahan EM4 1% dan 2% rerata nilai COD masih di atas filter 
pasir. Perbedaan ini disebabkan karena jenis filter yang digunakan 
mempunyai kepadatan dan luas permukaan yang berbeda serta 
kemampuan mikroorganisme dalam beradaptasi terhadap 
lingkungannya. Semakin kasar dan semakin luas permukaan maka 
semakin baik untuk melekatkan mikroorganisme.  
      Nilai COD turun disebabkan karena mikroorganisme EM4 
bekerja dengan optimal dalam mendegradasi kandungan organik 
yang ada pada limbah cair tahu. Mikroorganisme dalam limbah terus 
menerus melakukan proses metabolisme sepanjang kebutuhan 
energinya terpenuhi dan akan menghasilkan senyawa-senyawa 
yang dapat memberikan dampak terhadap turunnya nilai COD. 
Jasmiati (2010) dalam penelitiannya menggunakan EM4 mampu 
menurunkan nilai COD limbah cair tahu sebesar 98%, sedangkan 
pada penelitian ini hanya mampu menurunkan nilai COD sebesar 
68%. Perbedaan ini terjadi karena kemampuan mendapatkan 
makanan atau kemampuan metabolisme di lingkungan bervariasi, 
mikroorganisme yang mempunyai kemampuan adaptasi dan 
mendapatkan makanan dalam jumlah besar dengan kecepatan 
maksimum akan berkembang biak dengan cepat dan akan menjadi 
dominan di lingkungannya. 
      Peran mikroorganisme EM4 sangat menentukan dalam proses 
menggunakan biofilter. Mikroorganisme EM4 mampu mendegradasi 
senyawa-senyawa polutan dalam limbah dengan cepat. Selain itu 
adanya bantuan enzim protease yang dihasilkan oleh berbagai jenis 
mikroba yang ada di dalam EM4 mulai dari bakteri, kapang dan 
khamir. Protease merupakan enzim yang berperan dalam reaksi 
yang melibatkan pemecahan protein diantaranya menjadi ammonia, 
nitrit, nitrat, CO2, dan H2O (Fitria dalam Munawaroh, 2013). Adanya 
proses pemecahan atau penguraian senyawa organik menjadi 
senyawa yang lebih sederhana secara tidak langsung dapat 
menurunkan nilai COD. Selain itu pengaruh media filter yang 
digunakan yaitu kerikil dan pasir juga tidak bisa dikesampingkan. 
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Media filter kerikil dan pasir mampu menahan laju alir limbah 
sehingga terjadi interaksi antara limbah dengan media filter kerikil 
dan pasir dimana filtrasi diawali dengan proses penahanan dan 
pengikatan kandungan organik sehingga dapat menurunkan nilai 
COD. 
      Penurunan nilai COD limbah cair tahu yang didapat setelah 
dilakukan penelitian menggunakan biofilter horizontal pada semua 
perlakuan masih belum memenuhi standar baku mutu menurut SK 
GUBERNUR JAWA TIMUR NO 45 TAHUN 2002 bahwa nilai COD 
maksimal untuk limbah cair tahu sebesar 300 mg/l. Jadi dengan 
demikian limbah cair tahu pada penelitian kali ini masih belum layak 
untuk di buang ke lingkungan jika dilihat berdasarkan parameter nilai 
COD. 
 
4.2.3 pH (Derajat Keasaman) 
      Hasil rerata analisa nilai pH limbah cair tahu setelah mengalami 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Nilai pH dari masing-masing Kombinasi Perlakuan 
Perlakuan 

pH Notasi *) 
Filter 

Penambahan 
Inokulum EM4 

(%) 
 0 6,23 ab 

Kerikil 1 6,23 ab 
 2 6,13 a 
 0 6,38      bc 

Pasir 1 6,45 c 
 2   6,43 c 

Keterangan:  perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
      Hasil rerata analisis ragam nilai pH (p<0,05) pada Lampiran 8 
menunjukkan bahwa nilai pH dari faktor jenis filter (kerikil dan pasir) 
yang dikombinasikan dengan penambahan konsentrasi EM4 tidak 
memberikan pengaruh yang nyata dalam menaikkan nilai pH. Pada 
Tabel 4.4 dapat dilihat dari semua perlakuan menghasilkan nilai pH 
jika dilihat secara statistik memiliki nilai yang tidak jauh berbeda 
yaitu berkisar pada pH 6. Nilai pH pada penelitian ini cenderung 
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fluktuatif. Fluktuatifnya nilai pH pada setiap perlakuan dari asam 
sampai mendekati netral pada limbah diperkirakan karena aktivitas 
mikroorganisme baik yang terdapat dalam limbah cair tahu maupun 
yang ada pada EM4. Proses penguraian berjalan sempurna apabila 
nilai pH mendekati nilai 7. Salah satu ciri dari penguraian bahan 
organik adalah menghasilkan gas yang berbau amoniak (NH3). Hal 
ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Hanifah (2001) 
berhasil menaikkan nilai pH limbah cair tapioka sebesar 7,18 karena 
bakteri dalam limbah menghasilkan amoniak yang dapat menaikkan 
nilai pH. Selama pengolahan, bakteri asam laktat mengubah 
karbohidrat menjadi asam laktat. Asam laktat digunakan oleh ragi 
dan jamur membentuk alkohol dan ester, sehingga nilai pH menjadi 
naik turun. Hal ini ditandai dari aroma limbah yang harum. Pada 
lingkungan basa NH3 akan dilepas ke atmosfir sehingga dapat 
tercium bau gas amonia. Mekanisme mikroorganisme pada proses 
dekomposisi bahan organik yang terdapat dalam limbah cair tahu 
dapat dilihat pada reaksi sebagai berikut (Effendi, 2003) : 

CxHyOzN2S + Bakteri + O2  CO2 + H2O + NH3 + CxHyOzN 
……(4.1) 

Berdasarkan persamaan reaksi (4.1) menunjukkan bahwa 
lingkungan bersifat basa karena terbentuk amonia. 
      Nilai pH yang didapat setelah penelitian dilakukan menggunakan 
biofilter horizontal pada semua perlakuan sudah memenuhi standar 
baku mutu limbah cair tahu berdasarkan SK GUBERNUR JAWA 
TIMUR NO 45 TAHUN 2002 bahwa nilai pH antara 6-9. Jadi dengan 
demikian limbah cair tahu pada penelitian kali ini sudah aman untuk 
dibuang ke lingkungan jika dilihat dari parameter nilai pH. 
 
4.2.4 TSS (Total Suspended Solid) 
      Hasil rerata analisa nilai TSS limbah cair tahu setelah mengalami 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Nilai TSS dari masing-masing Kombinasi Perlakuan 
Perlakuan 

TSS 
(mg/l) Notasi *) 

TSS 
Removal 

(%) Filter 
Penambahan 
Inokulum EM4 

(%) 
 0 210 a 85,31 

Kerikil 1 187,9 a 86,86 
 2 166,5 a 88,35 
 0 432,8     bc        69,73 

Pasir 1 403,2 b 71,80 
 2 478,5 c 66,54 

Keterangan:  perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
      Hasil rerata analisis ragam nilai TSS (p<0,05) pada Lampiran 9 
menunjukkan hasil yang diperoleh untuk nilai TSS removal limbah 
cair tahu dari faktor jenis filter (kerikil dan pasir) yang 
dikombinasikan dengan penambahan konsentrasi EM4 tidak 
memberikan pengaruh yang nyata dalam menurunkan nilai TSS. 
Pada Tabel 4.5 dapat dilihat nilai rerata TSS yang paling rendah 
didapatkan pada perlakuan filter kerikil dengan penambahan EM4 
0%, 1% dan 2%, karena dari semua perlakuan tersebut 
menghasilkan rerata nilai TSS jika dilihat secara statistik memiliki 
nilai yang tidak jauh berbeda. Lain halnya pada filter pasir yang nilai 
TSS nya masih di atas filter kerikil. Perbedaan nilai TSS ini 
disebabkan oleh penambahan konsentrasi EM4 pada setiap 
perlakuan berbeda, sehingga jumlah mikroorganisme dalam 
mendegradasi kandungan organik dari setiap perlakuan berbeda 
pula. Demikian juga pada jenis filter yang digunakan memiliki luas 
permukaan yang berbeda yang kemudian mengakibatkan 
penurunan nilai TSS. 
      Peran mikroorganisme EM4 sangat menentukan dalam proses 
biologi menggunakan biofilter. Mikroorganisme EM4 mampu 
mendegradasi senyawa-senyawa organik dalam limbah dengan 
cepat jika dibandingkan dengan mikroorganisme alami yang ada 
pada limbah car tahu. Demikian juga peran filter yang digunakan 

36 
 



yaitu kerikil dan pasir. Penurunanan nilai TSS terjadi disebabkan 
oleh tertahannya partikel-partikel padatan yang ada di dalam limbah 
oleh media filter pada saat proses filtrasi. Tertahannya partikel-
partikel padatan oleh media filter tersebut menyebabkan jumlah 
padatan yang ada di dalam limbah menjadi berkurang.  Media filter 
kerikil dan pasir mampu menahan laju alir limbah sehingga terjadi 
interaksi antara limbah dengan media filter dimana filtrasi diawali 
dengan proses penahanan dan pengikatan padatan atau partikel 
tersuspensi sehingga dapat menurunkan nilai TSS. Kuo dan Chen 
(2007) dalam penelitiannya menggunakan biofilter horizontal 
berhasil menurunkan nilai TSS sebesar 70% pada limbah domestik, 
sedangkan pada penelitian ini mampu mencapai 88%. Perbedaan 
ini disebabkan karena proses pengendapan dan pendegradasian 
zat organik pada masing-masing filter sehingga partikel-partikel kecil 
yang terdapat di dalam limbah mengendap ke dasar tangki 
pengolahan dan menempel pada filter yang digunakan. 
      Penurunan nilai TSS limbah cair tahu yang didapat setelah 
dilakukan penelitian menggunakan biofilter horizontal pada semua 
perlakuan masih belum memenuhi standar baku mutu menurut SK 
GUBERNUR JAWA TIMUR NO 45 TAHUN 2002 bahwa nilai TSS 
maksimal untuk limbah cair tahu sebesar 100 mg/l. Jadi dengan 
demikian limbah cair tahu pada penelitian kali ini masih belum layak 
untuk dibuang ke lingkungan jika dilihat berdasarkan parameter nilai 
TSS. 
 
4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 
      Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian ini dengan 
menggunakan metode Multiple Attribute yang dilakukan pada 
masing-masing parameter yang akan diuji meliputi BOD, COD, TSS 
dan pH. Selanjutnya ditentukan nilai ideal dari masing-masing 
parameter tersebut, kemudian dicari jarak kerapatan alternatif dari 
masing-masing alternatif terhadap parameter tersebut. Jarak 
kerapatan paling minimum yang dipilih menjadi alternatif terbaik. 
Perhitungan pemilihan perlakuan terbaik dengan Multiple attribute 
dapat dilihat pada Lampiran 10. Untuk lebih jelasnya mengenai 
perlakuan terbaik bisa dilihat pada Tabel 4.6 
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    Tabel 4.6 Perbandingan Perlakuan Terbaik 

No 
 Parameter 

Konsentrasi Efisiensi Removal 
(%) 

Kerikil Pasir Kerikil Pasir 
1 
2 
3 
4 

BOD (mg/l) 
COD (mg/l) 
TSS (mg/l) 

pH 

827 
3429 
166,5 
6,13 

800 
2317 
403,2 
6,45 

59,20 
53,53 
88,35 

- 

60,53 
68,60 
71,80 

- 
 
      Hasil perlakuan yang terbaik pada filter kerikil dan penambahan 
EM4 2% nilai kandungan BOD 827 mg/l, COD 3429 mg/l, TSS 166,5 
dan pH 6,13, sedangkan pada filter pasir dan penambahan EM4 1% 
nilai kandungan BOD 800 mg/l, COD 2317 mg/l, TSS 403,2 mg/l dan 
pH 6,45. Hal ini dapat disimpulkan bahwa filter pasir yang 
dikombinasikan dengan penambahan EM4 1% adalah yang terbaik 
untuk pengolahan limbah cair tahu dengan sistem biofilter 
horizontal. Hasil perlakuan terbaik pada penelitian ini masih lebih 
rendah jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Kuo dan 
Chen (2007) yang efisiensi removal nya mencapai 69,1%, 74,7% 
dan 84,2% berturut-turut untuk nilai BOD, COD dan TSS. Hasil 
perlakuan yang terbaik ini disarankan untuk dilakukan penambahan 
aerasi pada limbah cair tahu menggunakan sistem biofilter 
horizontal seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2011) 
pada limbah cair tapioka mampu menurunkan nilai BOD, COD, TSS 
lebih dari 90%. 
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V. PENUTUP 
 
 

5.1 Kesimpulan 
      Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, 
diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan terbaik pada pengolahan 
limbah cair tahu menggunakan biofilter horizontal yaitu media filter 
pasir dengan konsentrasi EM4 yang digunakan adalah 1%. 
 
5.2 Saran 
      Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mereduksi 
kandungan organik yang ada pada limbah cair tahu untuk 
memperoleh nilai standar yang aman dengan menambah Hydraulic 
Retention Time (HRT) lebih lama ataupun dengan penambahan 
aerasi. 
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Mulai

Persiapan Bahan Penunjang Analisa

Pembuatan Larutan Induk COD

Pembuatan Larutan Standar COD

Pelaksanaan Kalibrasi

Diterima
Tidak

Persiapan Contoh Uji Limbah

Ya

Pelaksanaan Analisa COD

Contoh Uji Limbah Blanko Larutan Standar

    Pipet:
            1. 2,5 ml Blanko, Contoh Uji Limbah, Larutan Standar
            2. 1,5 ml K2Cr2O7 – HgSO4
            3. 3,5 ml H2SO4 – AgSO4, Kocok

Dipanaskan ± 150 oC ± 2 jam

Didinginkan Pada Suhu Kamar

Ukur Konsentrasinya Dengan 
Spektrofotometer pada Panjang 

Gelombang 444 nm
Catat Hasil Analisa

Selesai

Lampiran 1:
Prosedur Analisa COD Dengan Metode Refluks Tertutup
Dengan Alat Spektrofotometer (UV – Visible Spektrofotometer 1601)
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Lanjutan Lampiran 1: 
Analisa COD dengan Alat Spektrofotometer (UV-Visible 
Spektrofotometer 1601) 
1.1 Prinsip: 

Analisa COD dengan menggunakan alat spektrofotometer 
adalah bahan organik dioksidasi oleh Kalium Dikromat dan 
Asam Sulfat pada kondisi mendidih dengan katalis Perak Sulfat, 
warna kuning yang terbentuk dari ion Cr2O7

2-  sampai dengan 
warna hijau yang terbentuk dari Cr3+ sebanding dengan oksigen 
yang digunakan untuk mengoksidasi bahan organik dan 
digunakan sebagai pengukuran pada spektrofotometer. 

1.2 Pengenceran contoh uji limbah dilakukan apabila didapatkan 
warna kuning K2Cr2O7 yang telah direaksikan dengan contoh uji 
limbah berubah warna menjadi biru kehijauan. 

1.3 Pengawetan contoh uji limbah di dalam ruang pendingin dengan 
temperatur berkisar antara 4 oC – 8 oC. 

1.4 Pembuatan larutan standar dilakukan setiap analisa yang 
sekaligus sebagai kalibrasi. 

1.5 Menggunakan konsentrasi standar COD minimum 5 variasi 
konsentrasi, misalnya: 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 12,5 ;…. 87,5 mg O2/L. 

1.6 Peralatan analisa: 
Peralatan analisa COD dengan menggunakan alat 
spektrofotometer (UV-Visible Spektrofotometer 1601): 
a. Peralatan utama analisa COD secara spektrofotometer: 

- UV-Visible Spektrofotometer 1601 
b. Peralatan penunjang analisa COD secara spektrofotometer: 

- Tabug mikro COD yang mempunyai kapasitas ± 10 ml 
dan bertutup. 

- Reaktor COD 
- Mikro pipet 1 ml 
- Alat-alat ukur gelas 
- Timbangan 

1.7 Bahan penunjang analisa: 
a. Kalium Hidrogen Ptalat (HOOC6H4COOK) 
b. Larutan campuran K2Cr2O7 – HgSO4 ± 0,02 N 
c. Larutan campuran H2SO4 pekat – Ag2SO4 
d. Air suling 
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1.8 Pembuatan larutan induk COD 500 mgO2/L: 
Timbang ± 425 mg Kalium Hidrogen Ptalat yang telah 
dipanaskan pada temperatur ± 110 oC larutkan ke dalam labu 
ukur 1000 ml dengan air suling, kemudian kocok. 

1.9 Pembuatan larutan standar COD: 
a. Pipet 50 ml larutan induk COD 500 mgO2 /L ke dalam labu 

ukur 250 ml 
b. Tambahkan air suling sampai tepat tanda batas sehingga 

diperoleh larutan standar COD 100 mg/l 
c. Pipet 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ;… 87,5 ml larutan standar COD di 

atas dan masukkan masing-masing ke dalam labu ukur 100 
ml. 

d. Tambahkan air suling sampai tepat tanda batas sehingga 
diperoleh konsentrasi COD 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ;… 87,5 mg 
O2/L 

1.10 Pembuatan kurva kalibrasi larutan standar. 
a. Pipet 2,5 ml larutan standar COD ke dalam tabung COD 

tambahkan larutan campuran 1,5 ml K2Cr2O7 – HgSO4 ± 
0,02 N dan 3,5 ml H2SO4. 

b. Tutup tabung tersebut kemudian kocok 
c. Lakukan pula untuk blanko dengan memipet 2,5 ml air 

suling, 1,5 ml K2Cr2O7– HgSO4  ± 0,02 N, 3,5 ml H2SO4(p) – 
Ag2SO4 

d. Masukkan ke dalam reaktor COD yang sebelumnya sudah 
dipanaskan pada temperature ± 150 oC (10-20 menit). 

e. Tunggu hingga ± 2 jam. 
f. Dinginkan sampai suhu kamar 
g. Ukur konsentrasinya dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 444 nm. 
1.11 Pelaksanaan analisa contoh uji limbah: 
 Pelaksanaan analisa contoh uji limbah dengan 
menggunakan alat Spekrofotometer (UV-Visible Spektrofotometer 
1601): 
1.11.1 Pelaksanaan contoh uji limbah: 

a. Lakukan analisa contoh uji limbah dengan segera, kocok 
dengan kuat terutama yang mengandung suspensi tinggi. 

b. Pipet contoh uji air sebanyak 2,5 ml masukkan dalam 
tabung mikro COD, tambahkan 1,5 ml larutan K2Cr2O7 – 
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HgSO4 ± 0,02 N dan tambahkan 3,5 ml H2SO4(p) – 
Ag2SO4 kocok. 

c. Panaskan pada reaktor COD ± 150 oC dan tunggu hingga 
± 2 jam. 

d. Dinginkan sampai suhu kamar dan ukur konsentrasinya 
pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 444 
nm. 

1.11.2 Untuk blanko lakukan sesuai dengan prosedur masing-
masing tersebut diatas (langkah 1.11.1) dengan 
menggunakan air suling dimana pelaksanaannya dilakukan 
sebelum analisa contoh uji. 

1.11.3 Setelah dilakukan analisa blanko, dilanjutkan dengan analisa 
larutan standar dengan langkah-langkah sesuai 1.11.1 

1.11.4 Catat konsentrasi hasil analisa tersebut. 
1.11.5 Perhitungan: 

Bila konsentrasi tinggi maka dilakukan pengenceran dengan 
perhitungan: 

 C = A x F 
dimana :  
C  =  Konsentrasi COD (mg/l) 
A = Konsentrasi hasil pengukuran pada spektrofotometer 

(mg/l) 
F =    Faktor pengenceran   
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Lampiran 2 : Analisis BOD Metode 5 Hari 
Mulai

Persiapan

DO Meter Air Pengencer Standar BOD

Verifikasi Aquades diaerasi dulu supaya 
mengandung O2 terlarut 7 mg/l Standar Glukosa

Tambahkan dalam 1 Liter:
1. MgSO4              1 ml
2. CaCl2                1 ml
3. FeCl3                1 ml
4. Buffer Phospat  1 ml
5. Larutan Seed 2-3 ml

Catatan:
Apabila air pengencer tidak langsung 
digunakan maka penambahan Buffer 
Phospat dilakukan pada saat akan 
digunakan

Memenuhi 
Persyaratan

Siap Digunakan

Ya

Tidak

Persiapan Analisa Contoh Uji Limbah, Blanko dan Standar

Atur pH contoh uji limbah menjadi netral (6-8)
( + Asam jika contoh uji limbah limbah pH basa )

( + Basa jika contoh uji limbah pH asam )

Prakiraan Pengenceran BOD contoh Uji limbah dan standar
( Blanko = Air Pengencer )

Rendah Tinggi

Tanpa Pengenceran Contoh uji limbah dan standar 
diencerkan dengan air pengencer 

dengan variasi pengenceran min 2x

Ukur DO 0 hari dengan DO 
meter yang telah dikalibrasi 

sebelumnya

Catat

Inkubasi 20 oC

Ukur DO 5 hari dengan DO meter yang telah dikalibrasi

Catat dan Hitung kadar BOD nya

Selesai  
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Lanjutan Lampiran 2: 
Prosedur analisa BOD dengan metode 5 hari 
1.1 Penyediaan Air Pengencer 
1.2 Persiapan Blanko 

a. Masukkan air pengencer ke dalam botol inkubasi yang 
bervolume 100 ml sampai penuh 

b. Analisa konsentrasi blanko DO 0 hari dengan menggunakan 
alat DO meter kemudian dicatat hasil pembacaannya 

c. Setelah selesai dianalisa tambahkan air pengencer hingga 
penuh kemudian tutup dengan hati-hati supaya tidak terjadi 
gelombang udara  (di dalam botol inkubasi tidak boleh ada 
gelombang udara) 

d. Masukkan botol inkubasi ke dalam inkubator pada suhu 20 
oC selama 5 hari. 

e. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dari incubator 
kemudian hingga mencapai suhu kamar. 

f. Analisa konsentrasi 5 hari dengan DO Meter kemudian catat 
hasil pembacaannya 

1.3 Analisa Standar BOD 
a. Masukkan sejumlah volume standar ke dalam gelas ukur 250 

ml (volume standar tergantung dari pengencerannya) 
b. Tambahkan air pengencer sampai 150 ml. 
c. Aduk hingga homogen, kemudian homogeny tuangkan 

dalam botol inkubasi yang bervolume ± 100 ml sampai 
penuh. 

d. Analisa konsentrasi DO 0 hari contoh uji limbah dengan DO 
Meter, kemudian catat hasil pembacaannya. 

e. Setelah selesai dianalisa tambahkan contoh uji limbah yang 
telah dicencerkan hingga penuh kemudian tutup dengan hati-
hati supaya tidak terjadi gelembung udara (di dalam botol 
inkubasi tidak boleh ada gelembung udara) 

f. Masukkan botol inkubasi ke dalam incubator pada suhu 20 
oC selama 5 hari. 

g. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dari inkubator 
kemudian biarkan hingga mencapai suhu kamar. 

h. Analisa konsntrasinya DO 5 hari dengan DO Meter, 
kemudian catat hasil pembacaannya. 
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1,4 Analisa Contoh Uji 

a. Kocok contoh uji limbah, masukkan contoh uji limbah ke 
dalam botol inkubasi. 

b. Analisa konsentasi DO 0 hari contoh uji air dengan DO 
meter. Kemudian catat hasil pembacaannya. 

c. Setelah selesai dianalisa tambahkan contoh uji limbah 
hingga penuh kemudian tutup dengan hati-hati. 

d. Masukkan botol inkubasi ke dalam incubator pada suhu 20 
oC selama 5 hari. 

e. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dari incubator 
kemudian n=biarkan pada suhu kamar. 

f. Analisa konsentrasi DO 5 hari dengan DO Meter, kemudian 
catat hasil pembacaannya. 

g. Hitung kadar BOD nya menggunakan rumus sebagai berikut: 

BOD mg/l = 
DO 0−DO 5

P
 

Dimana  
DO 0 = DO contoh sebelum diinkubasi (mg/l) 
DO 5 = DO contoh setelah diinkubasi 5 hari 20 oC (mg/l) 

  P     = Desimal Faktor Pengenceran = � 1
Pengenceran

� 
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Lampiran 3:
Proses Analisa TSS dengan metode Gravimetri

Mulai

Persiapan Alat Persiapan Contoh Uji Limbah

Cuci Kertas Saring dan Cawan Kocok Contoh Uji Limbah dan 
Saring 100 ml contoh Uji limbah 
dengan kertas saring yang telah 

diketahui berat tetapnya

Masukkan Kertas 
saring dan cawan 
untuk TSS dalam 
oven 103-105 oC 
selama ± 1 jam, 

pindahkan dalam 
muffle 550-552 oC 
selama ± 15 menit

Masukkan Cawan 
untuk TDS 

kedalam oven 
180-185 oC 

selama ± 1 jam
Masukkan 25 ml 
filtrat ke dalam 

cawan TDS

Letakkan kertas 
saring di atas 

cawan TSS yang 
telah diketahui 
berat tetapnya

Masukkan cawan 
ke dalam oven 

180-185 oC 
minimal 1 jam

Masukkan cawan 
ke dalam oven 

103-105 oC 
minimal 1 jam

Dinginkan dan simpan dalam 
desikator selama belum 

digunakan

Timbang menggunakan 
timbangan analitik sesegera 
mungkin sebelum digunakan

Dinginkan cawan dalam 
desikator hingga suhu ruang

Timbang menggunakan timbangan analitik dan ulangi 
hingga diperoleh berat tetap

Hitung konsentrasi 
TSS dan TDS

Masukkan cawan TSS ke 
dalam muffle 550-552 oC 

selama ± 15 menit

Dinginkan cawan 
dalam desikator 

hingga suhu ruang

Timbang menggunakan timbangan 
analitik dan ulangi hingga diperoleh 

berat tetap

Hitung 
keonsentrasi VSS 

dan FSS

Selesai  
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Lanjutan lampiran 3: 
Analisa TSS dengan metode Gravimetri 
1.1 Prinsip 

Zat padat tersuspensi dalam air akan tertahan dalam saringan 
membrane berdiameter 47 mm. Kemudian dipanaskan pada 
suhu 103 – 105 oC selama minimal 1 jam hingga diperoleh berat 
tetap. 

1.2 Alat utama analisa: 
a. Oven untuk pemanasan 103-105 oC 
b. Oven untuk pemanasan 180-185 oC 
c. Muffle untuk pemijaran 550-552 oC 
d. Timbangan analitik 

1.3 Alat penunjang analisa: 
a. Cawan penguap berkapasitas 50 ml dan 100 ml. 
b. Kertas saring  
c. Alat penyaring yang dilengkapi dengan penghisap 
d. Penjepit cawan 
e. Desikator 
f. Alat ukur gelas 

1.4 Persiapan alat: 
1.4.1 Kertas saring  
    a. Masukkan kertas saring ke dalam alat penyaring 

   b. Operasikan alat penyaring dan bilas dengan air suling 
sebanyak 20 ml. 

   c.  Ulangi pembilasan kertas saring dengan 20 ml air suling 
hingga bersih dari partikel halus 

   d. Keringkan kertas saring dalam oven 103-105 oC selama 
± 1 jam. 

   e. Dinginkan dan simpan dalam desikator selama belum 
digunakan. 

f. Timbang dengan timbangan analitik sesegera mungkin 
sebelum     digunakan 

1.4.2 Cawan 
  a. Cuci cawan dengan air kran dan bilas dengan air suling. 

  b. Keringkan cawan berkapasitas 50 ml dalam oven 103-
105 oC selama ± 1   jam 

  c. Dinginkan dalam desikator. 
  d. Timbang dengan timbangan analitik sesegera mungkin 

sebelum digunakan. 
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1.5 Analisa contoh uji limbah: 

a. Letakkan kertas saring yang sudah diketahui beratnya pada 
alat penyaring. 

b. Contoh uji lilmbah dalam botol contoh uji dikocok, kemudian 
masukkan sejumlah volume contoh uji limbah ke dalam alat 
penyaring. Contoh uji yang disaring diperkirakan memiliki 
konsentrasi residu kering tertimbang antara ± 2,5  sampai 200 
mg. 

c. Saring contoh uji 
d. Ambil kertas saring dan letakkan di atas cawan yang sudah 

diketahui berat tetapnya. 
e. Keringkan kertas saring dan cawan tersebut dalam oven pada 

suhu 103-105 oC 
f. Dinginkan kertas saring dan cawan dalam desikator hingga 

suhu ruang. 
g. Timbang dengan timbangan analitik 
h. Ulangi (minimal 1x) langkah penyaringan, pendinginan dan 

penimbangan poin (e s/d g) hingga diperoleh berat tetap 
(selisih berat tidak lebih dari 4% atau 0,5 mg). 

i. Catat beratnya dan hitung jumlah zat padat tersuspensi 
j. Perhitungan: 

   Jumlah TSS (mg/l) = 
(A−B)x 1000

Vol Contoh Uji (L)
 

  Dimana: 
   A = Berat cawan, kertas saring dan residu (g) 
   B = Berat kertas saring dan cawan kosong (g) 
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Lampiran 4:
Proses Analisa pH dengan Metode Elektrometri

Mulai

Siapkan Bahan Penunjang Analisa

Siapkan Alat Analisa (pH Meter)

Siapkan Contoh Uji Limbah

Ukur Konsentrasi Contoh Uji Limbah

Catat Hasil

Laporan

Selesai
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Lanjutan lampiran 4: 
Analisa pH dengan metode electrometer 

a. Bilas elektroda pH meter dengan air suling atau dengan 
contoh uji air yang akan dianalisa. 

b. Masukkan elektroda pH meter ke dalam beaker glass 100 ml 
yang sudah berisi contoh uji air dengan kedalaman 2/3 dari 
elektrodanya. 

c. Ukur konsentrasi pH dengan menekan tombol pada arah 
penunjukan konsentrasi pH. 

d. Catat konsentrasi pH 
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Lampiran 5. Metode Pemilihan Alternatif Terbaik dengan 
Multiple Attribute 
 Penelitian alternatif terbaik dengan menggunakan metode 
Multiple Attribute (Zeleny, 2003) adalah sebagai berikut : 
Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 
Nilai ideal adalah nilai yang diharapkan. Asumsi nilai ideal untuk 
masing-masing parameter adalah : 
pH   : tinggi 
BOD   : rendah 
COD    : rendah 
TSS   : rendah 
Menghitung Derajat Kerapatan 
Bila nilai ideal (dk) min, maka : 

𝑑𝑘𝑖  =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑥∗1)
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 (𝑥𝑘𝑖)

 

Bila nilai ideal (dk) maks, maka : 

𝑑𝑘𝑖  =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 (𝑥𝑘𝑖)
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑥∗1)

 

Menghitung Jarak Kerapatan 
dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 
berdasarkan jumlah atribut = 1 / jumlah atribut 
𝐿1 = (𝜆, k) =  1 −  Σ 𝜆 𝑑𝑘𝑖  
𝐿2 = (𝜆, k) = [Σ𝜆i

2 �1−  𝑑𝑘𝑖�]1/2 
𝐿∞ = 𝑚𝑎𝑘𝑠 [𝜆𝑖  �1−  𝑑𝑘𝑖�]  
Perlakuan terbaik dipilih dari alternatif yang mempunyai nilai L1, L2 
dan L∞ terkecil. 
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Lampiran 6: Analisis ragam BOD 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III IV 
A1B1 2027 1981 1958 2046 8012.0 2003.0 
A1B2 804 845 835 809 3293.0 823.3 
A1B3 824 837 826 821 3308.0 827.0 
A2B1 1964 1951 1938 1901 7754.0 1938.5 
A2B2 792 808 800 800 3200.0 800.0 
A2B3 812 817 811 807 3247.0 811.8 
Total  7223.0 7239.0 7168.0 7184.0 28814.0 7203.5 

 

Tabel Dua Arah 
   Perlakuan B1 B2 B3 Total 

A1 8012.0 3293.0 3308 14613 
A2 7754.0 3200 3247 14201 

Total 15766 6493 6555 28814 
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Analisis Ragam 
      

SK DB JK KT F-HIT NOTASI F-TABEL 
0.05 0.01 

Kelompok 3 546.83 182.28 0.34 tn 3.29 5.42 
Perlakuan 5 7127987.33 1425597.47 2636.85 ** 2.9 4.56 

A 1 34607753.50 34607753.50 64012.04 ** 4.54 8.68 
B 2 21022030.17 10511015.08 19441.64 ** 3.68 6.36 

AB 2 -48501796.33 -24250898.17 -44855.54 tn 3.68 6.36 
Galat 15 8109.67 540.64 

    Total 23 7136643.83 
      

Uji DMRT Perlakuan 
       

 
800.00 811.80 823.30 827.00 1938.50 2003.00 JND DMRT 

800.00 
 

tn tn tn * * 3.01 34.98 
811.80 

  
tn tn * * 3.16 36.72 

823.30 
   

tn * * 3.25 37.77 
827.00 

    
* * 3.31 38.46 

1938.50 
     

* 3.36 39.04 
2003.00 

      
3.39 39.39 

Notasi a a a a b c 
  Perlakuan A2B2 A2B3 A1B2 A1B3 A2B1 A1B1 
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Lampiran 7: Analisis Ragam COD 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III IV 
A1B1 7410 7400 6928 7048 28786 7197 
A1B2 3525 3510 3485 3445 13965 3491 
A1B3 3470 3430 3418 3397 13715 3429 
A2B1 7290 7274 6840 7080 28484 7121 
A2B2 2340 2296 2327 2304 9267 2317 
A2B3 2410 2328 2339 2298 9375 2344 
Total  26445 26238 25337 25572 103592 25898 

 

Tabel Dua Arah 
   Perlakuan B1 B2 B3 Total 

A1 28786 13965 13715 56466 
A2 28484 9267 9375 47126 

Total 57270 23232 23090 103592 
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Analisis 
Ragam 

      
SK DB JK KT F-HIT NOTASI F-TABEL 

0.05 0.01 
Kelompok 3 139301.00 46433.67 3.69 ** 3.29 5.42 
Perlakuan 5 102078001.33 20415600.27 1620.83 ** 2.9 4.56 

A 1 454407236.00 454407236.00 36076.09 ** 4.54 8.68 
B 2 278316868.00 139158434.00 11048.00 ** 3.68 6.36 

AB 2 -630646102.67 -315323051.33 -25033.98 tn 3.68 6.36 
Galat 15 188937.00 12595.80         
Total 23 102406239.33   

            
Uji DMRT Perlakuan 

  2317.00 2344.00 3429.00 3491.00 7121.00 7197.00 JND DMRT 
2317.00   tn * * * * 3.01 168.89 
2344.00     * * * * 3.16 177.3 
3429.00       tn * * 3.25 182.35 
3491.00         * * 3.31 185.72 
7121.00           tn 3.36 188.52 
7197.00             3.39 190.21 

Notasi a a b b c c 
  Perlakuan A2B2 A2B3 A1B3 A1B2 A2B1 A1B1 
  

66 

 
 



 
Lampiran 8: Analisis Ragam pH 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III IV 
A1B1 6.20 6.30 6.20 6.20 24.90 6.23 
A1B2 6.40 6.20 6.10 6.20 24.90 6.23 
A1B3 6.10 6.20 6.10 6.10 24.50 6.13 
A2B1 6.20 6.50 6.40 6.40 25.50 6.38 
A2B2 6.50 6.50 6.40 6.40 25.80 6.45 
A2B3 6.30 6.50 6.60 6.30 25.70 6.43 
Total  37.70 38.20 37.80 37.60 151.30 37.83 

 

Tabel Dua Arah 
   Perlakuan B1 B2 B3 Total 

A1 24.90 24.90 24.50 74.30 
A2 25.50 25.80 25.70 77.00 

Total 50.40 50.70 50.20 151.30 
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Analisis Ragam 

      
SK DB JK KT F-HIT NOTASI F-TABEL 

0.05 0.01 
Kelompok 3 0.035 0.012 1.13 tn 3.29 5.42 
Perlakuan 5 0.342 0.068 6.71 ** 2.9 4.56 

A 1 954.428 954.428 93622.36 ** 4.54 8.68 
B 2 317.961 158.981 15594.83 ** 3.68 6.36 

AB 2 -1272.047 -636.024 -62389.23 tn 3.68 6.36 
Galat 15 0.153 0.010         
Total 23 0.530   

     

Uji DMRT 
Perlakuan 

         6.13 6.23 6.23 6.38 6.43 6.45 JND DMRT 
6.13   tn tn * * * 3.01 0.15 
6.23     tn tn * * 3.16 0.158 
6.23       tn * * 3.25 0.162 
6.38         tn tn 3.31 0.165 
6.43           tn 3.36 0.168 
6.45             3.39 0.169 
Notasi a ab ab bc c c 

  perlakuan A1B3 A1B1 A1B2 A2B1 A2B3 A2B2 
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Lampiran 9: Analisis Ragam TSS 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III IV 
A1B1 202.5 241.0 194.5 201.8 839.8 210.0 
A1B2 229.8 152.2 174.4 195.3 751.7 187.9 
A1B3 189.0 154.7 153.1 169.0 665.8 166.5 
A2B1 448.2 430.8 422.6 429.5 1731.1 432.8 
A2B2 459.2 312.5 425.3 415.6 1612.6 403.2 
A2B3 485.5 510.7 465.0 452.7 1913.9 478.5 
Total  2014.2 1801.9 1834.9 1863.9 7514.9 1878.7 

 

Tabel Dua 
Arah 

    Perlakuan B1 B2 B3 Total 
A1 839.8 751.7 665.8 2257.3 
A2 1731.1 1612.6 1913.9 5257.6 

Total 2570.9 2364.3 2579.7 7514.9 
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Analisis 
Ragam 

       
SK DB JK KT F-HIT NOTASI F-TABEL 

0.05 0.01 
Kelompok 3 4399.33 1466.44 1.44 tn 3.29 5.42 
Perlakuan 5 390379.69 78075.94 76.45 ** 2.9 4.56 

A 1 3103221.76 3103221.76 3038.75 ** 4.54 8.68 
B 2 789310.48 394655.24 386.46 ** 3.68 6.36 

AB 2 -3502152.55 -1751076.28 -1714.69 tn 3.68 6.36 
Galat 15 15318.26 1021.22         
Total 23 410097.28   

     

Uji DMRT Perlakuan 
         166.50 187.90 210.00 403.20 432.80 478.50 JND DMRT 

166.50   tn tn * * * 3.01 48.06 
187.90     tn * * * 3.16 50.46 
210.00       * * * 3.25 51.9 
403.20         tn * 3.31 52.86 
432.80           tn 3.36 53.65 
478.50             3.39 54.13 

Notasi a a a b bc c 
  Perlakuan A1B3 A1B2 A1B1 A2B2 A2B1 A2B3 
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Lampiran 10: Pemilihan Perlakuan Terbaik Menggunakan Multiple Atribut 
a. Nilai Ideal Parameter 

no Parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
1 pH 6.23 6.23 6.13 6.38 6.45 6.43 
2 BOD 2003.0 823.3 827.0 1938.5 800.0 811.8 
3 COD 7197 3491 3429 7121 2317 2344 
4 TSS 210.0 187.9 166.5 432.8 403.2 478.5 

 
b. Derajat Kerapatan 

no Parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
1 pH 0.966 0.966 0.950 0.989 1.000 0.997 
2 BOD 0.399 0.972 0.967 0.413 1.000 0.986 
3 COD 0.322 0.664 0.676 0.325 1.000 0.988 
4 TSS 0.793 0.886 1.000 0.385 0.413 0.348 
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no Parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
1 pH 0.241 0.241 0.238 0.247 0.250 0.249 
2 BOD 0.100 0.243 0.242 0.103 0.250 0.246 
3 COD 0.080 0.166 0.169 0.081 0.250 0.247 
4 TSS 0.198 0.221 0.250 0.096 0.103 0.087 

jumlah 0.620 0.872 0.898 0.528 0.853 0.830 
L1 0.380 0.128 0.102 0.472 0.147 0.170 

                
no Parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
1 pH 0.046 0.046 0.056 0.026 0.000 0.014 
2 BOD 0.194 0.042 0.045 0.192 0.000 0.030 
3 COD 0.206 0.145 0.142 0.205 0.000 0.027 
4 TSS 0.114 0.085 0.000 0.196 0.192 0.202 

L2 0.560 0.318 0.243 0.619 0.192 0.273 
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no Parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
1 pH 0.009 0.009 0.012 0.003 0.000 0.001 
2 BOD 0.150 0.007 0.008 0.147 0.000 0.004 
3 COD 0.170 0.084 0.081 0.169 0.000 0.003 
4 TSS 0.052 0.029 0.000 0.154 0.147 0.163 

L∞ 0.170 0.084 0.081 0.169 0.147 0.163 

                
no Nilai A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
1 L1 0.380 0.128 0.102 0.472 0.147 0.170 
2 L2 0.560 0.318 0.243 0.619 0.192 0.273 
3 L∞ 0.170 0.084 0.081 0.169 0.147 0.163 

jumlah 1.110 0.530 0.426 1.260 0.485 0.606 
           * 
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     Lampiran 11: Dokumentasi Penelitian 

         

         Filter Kerikil dan Pasir              Filter Pasir 

          

Filter Kerikil  Filter Kerikil dan Pasir 
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Hasil FIltrasi Limbah  Hasil Filtrasi Limbah 

     

Filtrasi Pasir EM4 1% Filtrasi Pasir EM4 2% 

 

FIltrasi Kerikil EM4 1% dan 2% 
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