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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Limbah Cair Domestik  

 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 

mendefinisikan air limbah sebagai sisa dari suatu usaha dan/ 

atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan 

yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Metcalf & Eddy 

(2003), mendefinisikan limbah berdasarkan titik sumbernya 

sebagai kombinasi cairan hasil buangan rumah tangga 

(permukiman), instansi perusahaaan, pertokoan, dan industri 

dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan. Kehadiran 

limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama 

kesehatan manusia dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu 

(Haslinah, 2013).  

Air limbah domestik, menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Baku Mutu Air Limbah, menyatakan bahwa air limbah 

domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau 

kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), 

perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Limbah cair 

domestik adalah air yang telah dipergunakan dan berasal dari 

rumah tangga atau pemukiman termasuk di dalamnya adalah 

yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat 

memasak (Sugiharto, 1987). Komposisi air limbah domestik 

hampir lebih dari 99% berisi air itu sendiri sisanya adalah 

kandungan pencemar dengan kuantitas sebagaimana 

digambarkan dalam skema, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1. Diagram Komposisi Air Limbah (Sugiharto, 1987) 

 

Limbah cair domestik dibagi menjadi 2 (dua) jenis air 

limbah, yaitu jenis black water yang berasal dari WC dan 

umumnya ditampung dalam septic-tank, sedangkan yang 

satunya adalah jenis grey water yang berasal dari kegiatan 

mencuci, mandi dan memasak, yang umumnya langsung 

dibuang ke saluran drainase maupun perairan umum. Walaupun 

air limbah jenis grey water sebagian besar merupakan bahan 

organik yang mudah terdegradasi, namun secara kuantitas 

cenderung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk (Supradata, 2005).  

 

2.1.1 Karakteristik Limbah Cair Domestik  

Limbah cair baik domestik maupun non domestik 

mempunyai beberapa karakteristik sesuai dengan sumbernya, 

karakteristik limbah cair dapat digolongkan pada karakteristik 

fisik, kimia, dan biologi sebagai berikut :  
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1. Karakteristik Fisika  

Karakteristik fisika terdiri dari beberapa parameter, 

diantaranya total solid, total suspended solid, warna, kekeruhan, 

temperatur dan bau yang dijelaskan seperti berikut. 

a. Total Solid (TS), merupakan padatan di dalam air yang 

terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang larut, 

mengendap, atau tersuspensi dalam air.  

b. Total Suspended Solid (TSS), merupakan jumlah berat 

dalam mg/l kering lumpur yang ada di dalam air limbah 

setelah mengalami penyaringan dengan membran 

berukuran 0,45 mikron  (Sugiharto, 1987).  

c. Warna, pada dasarnya air bersih tidak berwarna. Tetapi 

seiring dengan waktu dan menigkatnya kondisi anaerob, 

warna limbah berubah dari yang abu–abu menjadi 

kehitaman.   

d. Kekeruhan, zat padat tersuspensi menyebabkan kekeruhan 

baik yang bersifat organik maupun anorganik.  

e. Temperatur, merupakan parameter yang sangat penting 

dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia, laju reaksi, 

kehidupan organisme air dan penggunaan air untuk 

berbagai aktivitas sehari–hari.  

f. Bau, disebabkan oleh udara yang dihasilkan pada proses 

dekomposisi materi atau penambahan substansi pada 

limbah. Pengendalian bau sangat penting karena terkait 

dengan masalah estetika.  

2. Karateristik Kimia  

Karakteristik kimia pada limbah cair terdiri dari BOD, COD, 

DO, NH3, sulfida, fenol, pH dan logam berat, yang masing-

masing dijelaskan seperti berikut.  

a. Biological Oxygen Demand (BOD), menunjukkan jumlah 

oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup 

untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan–bahan 

buangan di dalam air. 
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b. Chemical Oxygen Demand (COD), merupakan jumlah 

kebutuhan oksigen dalam air untuk proses reaksi secara 

kimia guna menguraikan unsur pencemar yang ada. COD 

dinyatakan dalam ppm (part per milion) atau ml O2/ liter 

(Alaerts dan Santika, 1984).  

c. Dissolved Oxygen (DO) adalah kadar oksigen terlarut yang 

dibutuhkan untuk respirasi aerob mikroorganisme. DO di 

dalam air sangat tergantung pada temperatur dan salinitas.  

d. Ammonia (NH3) adalah penyebab iritasi dan korosi, 

meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan 

mengganggu proses desinfeksi dengan chlor (Soemirat, 

1994). Ammonia terdapat dalam larutan dan dapat berupa 

senyawa ion ammonium atau ammonia, tergantung pada 

pH larutan. 

e. Sulfida direduksi menjadi sulfida dalam sludge digester dan 

dapat mengganggu proses pengolahan   limbah secara 

biologi jika konsentrasinya melebihi 200 mg/l. Gas H2S 

bersifat korosif terhadap pipa dan dapat merusak mesin  

(Sugiharto, 1987).  

f. Fenol, mudah masuk lewat kulit. Keracunan kronis 

menimbulkan gejala gastero intestinal, sulit menelan, dan 

hipersalivasi, kerusakan ginjal dan hati, serta dapat 

menimbulkan kematian (Soemirat, 1994).  

g. Derajat keasaman (pH), dapat mempengaruhi kehidupan 

biologi dalam air. Bila terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat 

mematikan kehidupan mikroorganisme. pH normal untuk 

kehidupan air adalah 6–8.  

h. Logam Berat, bila konsentrasinya berlebih dapat bersifat 

toksik sehingga diperlukan pengukuran dan pengolahan 

limbah yang mengandung logam berat.  

3. Karakteristik Biologi  

Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air 

terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. 



9 
 

Parameter yang biasa digunakan adalah banyaknya 

mikroorganisme yang terkandung di dalam air limbah. 

Karakteristik limbah domestik dapat dilihat juga pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Karakteristik Limbah Domestik atau Limbah Perkotaan  

No Parameter Minimum Maksimum Rata-

rata 

1 BOD – mg/l 31,52 675,33 353,43 

2 COD – mg/l 46,62 1183,4 615,01 

3 Angka permanganat 

(KMnO4) – mg/l 

69,84 739,56 404,7 

4 Amoniak (NH3) – 

mg/l 

10,79 158,73 84,76 

5 Nitrit (NO2
-
) – mg/l 0,013 0,274 0,1435 

6 Nitrat (NO3-) – mg/l 2,25 8,91 5,58 

7 Khlorida (Cl
-
) – mg/l 29,74 103,73 66,735 

8 Sulfat (SO4
-
) – mg/l 81,3 120,6 100,96 

9 pH 4,92 8,99 6,96 

10 Zat padat 

tersuspensi 

(SS) – mg/l 

27,5 211 119,25 

11 Deterjen (MBAS) – 

mg/l 

1,66 9,79 5,725 

12 Minyak/ lemak – 

mg/l 

1 125 63 

13 Cadmium (Cd) – 

mg/l 

ttd 0,016 0,008 

14 Timbal (Pb) 0,002 0,04 0,021 

15 Tembaga (Cu) – 

mg/l 

ttd 0,49 0,245 

16 Besi (Fe) – mg/l 0,19 70 35,1 

17 Warna – (Skala Pt-

Co) 

31 150 76 

18 Phenol – mg/l 0,04 0,63 0,335 

Sumber : Said, 2008 
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2.1.2 Baku Mutu Limbah Cair Domestik 

  

Baku mutu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi 

industri dan/ atau kegiatan usaha lainnya, Baku Mutu air limbah 

adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau 

jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 

air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air 

dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Parameter pencemar dapat 

dinyatakan aman apabila nilai yang didapatkan berada dibawah 

baku mutu yang ditentukan. Baku muku untuk paramater BOD 

yaitu sebesar 30 mg/l, untuk baku mutu limbah domestik sendiri 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Baku Mutu Air Limbah Domestik 

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK 

Volume Air Limbah Cair Maximum 120 L/(orang.hari) 

Parameter Kadar Maximum (mg/l) 

BOD5 30 

COD 50 

TSS 50 

Minyak dan Lemak 10 

pH 6-9 

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 

 

2.2 Biofilm  

 

Pengolahan limbah cair secara biologis pada prinsipnya 

adalah pemanfaatan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri 

dan protozoa. Mikroba tersebut mengkonsumsi polutan organik 

biodegredable dan mengkonversi polutan organik tersebut 

menjadi karbondioksida, air, dan energi untuk pertumbuhan dan 

reproduksinya (Mahida, 1984). Proses biologis dengan biakan 

melekat (biofilm) yakni proses pengolahan limbah dimana 
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mikroorganisme yang digunakan dibiakkan pada suatu media 

sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan 

media (Said, 2000). 

Biofilm adalah kumpulan sel mikroorganisme, khususnya 

bakteri yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh 

pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh bakteri. Biofilm 

terbentuk karena mikroorganisme cenderung menciptakan 

lingkungan mikro dan relung mereka sendiri (Herdianto, 2011). 

Lapisan biomassa atau biofilm didefinisikan sebagai lapisan sel 

mikroba yang berkaitan dengan penguraian zat organik yang 

melekat pada suatu permukaan media. Pada permukaan yang 

tertapar oleh suatu aliran fluida, pembentukan biofilm 

merupakan hasil dari proses fisis, kimiawi dan biologi : 

1. Perpindahan dan adsorpsi molekul organik ke permukaan  

2. Perpindahan sel mikroba ke permukaan  

3. Pelekatan mikroorganisme ke permukaan  

4. Transformasi mikroorganisme meliputi proses pertumbuhan 

dan produksi substansi extra polimer 

5. Pengelupasan bagian lapisan biofilm diakibatkan adanya 

tegangan tarik fluida 

Kecepatan pertumbuhan lapisan biofilm pada permukaan 

akan bertambah akibat perkembangbiakan dan adsorpsi yang 

terus berlanjut sehingga terjadi proses akumulasi lapisan 

biomassa yang terbentuk lapisan lendir (smile). Pertumbuhan 

mikroorganisme akan terus berlangsung pada smile yang sudah 

terbentuk sehingga ketebalan smile bertambah (Titiresmi dan 

Sopiah, 2006). 

 

2.2.1 Proses Pembentukan Biofilm Secara Aerob 

 

Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilm atau 

biofilter tercelup dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah 

ke dalam reaktor biologis yang di dalamnya diisi dengan media 
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penyangga untuk pengembangbiakan mikroorganisme dengan 

aerasi. Mekanisme proses metabolisme di dalam sistem biofilm 

secara aerobik terdiri dari medium penyangga, lapisan biofilm 

yang melekat pada medium, lapisan air limbah dan lapisan 

udara yang terletak diluar. Senyawa polutan yang ada di dalam 

air limbah, misalnya senyawa organik (BOD, COD), amonia, 

fosfor dan lainnya akan terdifusi kedalam lapisan atau biologis 

yang melekat pada permukaan medium. Pada saat yang 

bersamaan dengan menggunakan oksigen yang terlarut di 

dalam air limbah senyawa polutan tersebut akan diuraikan oleh 

mikroorganisme yang ada di dalam lapisan biofilm dan energi 

yang dihasilkan akan dirubah menjadi biomasa. Suplay oksigen 

pada lapisan biofilm dapat dilakukan dengan beberapa cara 

misalnya pada sistem RBC yakni dengan cara kontak dengan 

udara luar, pada sistem “Trickling Filter” dengan aliran udara 

balik, sedangkan pada sistem biofilter tercelup dengan 

menggunakan blower udara atau pompa sirkulasi (Said, 2005).  

 Lapisan mikrobiologis menurut Said (2008), Jika lapisan 

mikrobiologis cukup tebal, maka pada bagaian luar lapisan 

mikrobiologis akan berada dalam kondisi aerobik sedangkan 

pada bagian dalam biofilm yang melekat pada medium akan 

berada dalam kondisi anaerobik. Kondisi anaerobik akan 

terbentuk gas H2S, dan jika konsentrasi oksigen terlarut cukup 

besar maka gas H2S yang terbentuk tersebut akan diubah 

menjadi sulfat (SO4) oleh bakteri sulfat yang ada di dalam 

biofilm. 

 

2.2.2 Media Biofilm 

 

Media biofilter tercelup atau biofilm yang digunakan 

secara umum dapat berupa bahan material organik atau bahan 

materail anorganik. Media biofilter dari bahan organik misalnya, 

dalam bentuk tali, bentuk jaring, bentuk butiran tak teratur 
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(random packing), bentuk papan (plate), bentuk sarang tawon, 

dan lain-lain, sedangkan media dari bahan anorganik misalnya, 

batu pecah (split), kerikil, batu marmer, batu tembikar, karet dan 

lain-lain. Kriteria media biofilter ideal yang perlu diperhatikan 

antara lain yakni mempunyai luas permukaan spesifik besar, 

mempunyai fraksi volume rongga tinggi, diameter celah bebas 

besar, tahan terhadap penyumbatan, dibuat dari bahan inert, 

harga per unit luas permukaannya murah, mempunyai kekuatan 

mekaniknya yang baik, ringan, fleksibilitas, pemeliharaan 

murah, kebutuhan energi kecil, reduksi cahaya dan sifat 

kebasahan (Said, 2005). 

 Media biofilm dari PVC mempunyai luas permukaan 

yang cukup besar untuk mendukung terbentuknya biofilm 

karena mempunyai bentuk silinder. Media PVC memiliki luas 

spesifik yang besar, tahan lama, dan porositasnya yang besar 

sehingga resiko kebuntuhan medianya sangat kecil. Pipa PVC 

merupakan  bahan sintetis, bersifat hidrofob dan mempunyai 

permukaan yang halus (Chasanah, 2007). Media biofilm PVC 

dibuat dengan model sarang tawon dikarenakan model sarang 

tawon memiliki luas permukaan efektif yang lebih sehingga 

hasilnya lebih efektif dan mudah dibersihkan (Tato, 2013). 

Perbandingan luas permukaan spesifik media biofilter dapat 

dilihat pada Tabel 2.3.  

 

Tabel  2.3. Perbandingan Luas Permukaan Spesifik Media Biofilter  

No Jenis Media Luas Permukaan Spesifik (m
2
/m

3
) 

1. Trickling Filter dengan 

batu pecah 

100-200 

2. Modul sarang tawon 

(honeycomb modul) 

150-240 

3. Tipe jaring 50 

4. Bio-ball 200-235 

5. RBC 80-150 

Sumber : Said, 2005 
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2.3 Parameter DO (Dissolved Oxygen) dan BOD 
(Biological Oxygen Demand)  
 
Oksigen merupakan zat kunci dalam menentukan 

kehidupan di dalam air atau limbah. Oksigen memegang 

peranan penting dalam pengolahan limbah secara biologik, 

karena bila oksigen bertindak sebagai aseptor hidrogen, 

mikroorganisme akan memperoleh energi maksimum. Sistem 

aerobik dapat dipertahankan dengan memperlukan konsentrasi 

oksigen terlarut minimal 0.5 mg/liter (Jenie dan rahayu, 1993). 

Oksigen terlarut di dalam air adalah sangat penting untuk 

menunjang kehidupan ikan dan organisme air lainnya. 

Kemampuan air untuk membersihkan pencemaran secara 

alamiah banyak tergantung kepada cukup tidaknya kadar 

oksigen terlarut. Oksigen terlarut di dalam air berasal dari udara 

dan dari proses fotosintesa tumbuhan-tumbuhan air. Terlarutnya 

oksigen di dalam air tergantung kepada temperatur, tekanan 

barometrik udara dan kadar mineral di dalam air (Alaerts dan 

Santika, 1984). Kandungan oksigen terlarut menurut 

Wirosarjono (1974), dapat digunakan sebagai indikator kualitas 

perairan, seperti terlihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Status Kualitas Air Berdasarkan Nilai DO 

No Kadar oksigen terlarut (mg/l) Status kualitas air 

1 >5 Tercemar rendah 

2 0 – 5 Tercemar sedang 

3 0 Tercemar tinggi 

Sumber : Wirosarjono, 1974 

 

Biological Oxygen Demand (BOD) merupakan suatu 

parameter kualitas limbah yang penting untuk diketahui, karena 

BOD menunjukkan banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk 

merombak bahan organik dalam limbah tersebut secara 

biologis. Limbah dengan BOD tinggi tidak dapat mendukung 
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kehidupan organisme yang membutuhkan oksigen. Uji BOD 

adalah salah satu metode analisis yang paling banyak 

digunakan dalam penanganan limbah. Uji tersebut mencoba 

untuk menentukan kadar pencemaran dari suatu limbah, dalam 

pengertian, kebutuhan mikroba terhadap oksigen dan 

merupakan ukuran tak langsung dari bahan organik yang ada 

dalam limbah (Tato, 2004). 

BOD (Biological Oxygen Demand) atau Kebutuhan 

Oksigen Biologis (KOB) adalah suatu analisa empiris yang 

mencoba mendekati secara gelobal proses-proses mikrobiologis 

yang benar-benar terjadi di dalam air. Angka BOD adalah 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan 

(mengoksidasikan) hampir semua zat organik yang terlarut dan 

sebagian zat-zat organik yang tersuspensi dalam air. 

Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban 

pencemaran akibat air buangan penduduk atau industri dan 

untuk mendisain sistem-sistem pengolahan biologis bagi air 

yang tercemar. Bakteri dapat menghabiskan oksigen terlarut 

dalam air selama proses oksidasi tersebut yang bisa 

mengakibatkan kematian mikroorganisme dalam air dan 

keadaan menjadi anaerobik dan dapat menimbulkan bau busuk 

pada air tersebut. Jumlah bakteri yang tidak banyak di air jernih 

dan air buangan industri yang mengandung zat organik perlu 

ditambahkan benih bakteri. Jenis buangan industri yang 

mengandung fenol, deterjen, minyak, dll perlu diberikan waktu 

penyesuaian (adaptasi) beberapa hari untuk kontak dengan air 

buangan sebelum dapat digunakan sebagai benih pada analisa 

BOD. Derajat keracunan juga dapat diperkirakan melalui analisa 

BOD (Alaerts dan Santika, 1984). Wirosarjono (1974), 

menyatakan bahwa tingkat pencemaran suatu perairan dapat 

dinilai berdasarkan nilai BOD5 nya, seperti disajikan pada Tabel 

2.5.   
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Tabel 2.5. Status Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD5 

No Kadar BOD5 (ppm) Status kualitas air 

1 0 – 10 Tercemar rendah 

2 10 – 20  Tercemar sedang 

3 25 Tercemar tinggi 

Sumber : Wirosarjono, 1974 

 

2.4 Pertumbuhan Bakteri  

 

Menururt Sudjadi dan Laila (2006), bakteri memiliki 

permukaan yang luas sesuai dengan perbandingan volume 

tubuhnya. Oleh karena itu bakteri akan cepat memperoleh 

makanan dari lingkungannya baik secara difusi maupun melalui 

mekanisme transpor aktif. Kondisi yang sesuai akan 

mempengaruhi kecepatan pertumbuhan bakteri faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri diantaranya suhu, 

ketersediaan makanan, pH, konsentrasi ionik, serta oksigen 

khususnya untuk bakteri aerob obligat.  

Pertumbuhan bakteri berlangsung sangat cepat dalam 

kondisi normal bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 

menit. Catatan waktu demikian dikenal sebagai waktu generasi. 

Jadi dalam waktu 40 menit bakteri membelah diri menjadi empat 

sel, dalam waktu satu jam menjadi delapan sel, dan dalam 

waktu 7 jam menghasilkan 2.097.152 anakan sel. Hubungan 

antara jumlah sel bakteri dengan waktu pertumbuhannya 

dinyatakan dalam kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan 

dapat dibagi menjadi empat fase yaitu fase lag (fase 

permulaan), fase logaritma (fase pembiakan cepat), fase 

stasioner (fase diperlambat) dan fase penurunan (fase 

kematian). Kurva pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Kurva Pertumbuhan Bakteri 

 

a. Fase lag, fase lag merupakan fase bakteri beradaptasi 

terhadap lingkungannya yang baru pada fase ini bakteri 

belum mencapai pertumbuhan maksimum.  

b. Fase log, fase log (logaritma) merupakan fase pertumbuhan 

mencapai maksimum pada fase ini terjadi peningkatan 

jumlah. Fase log disebut juga eksponensial. 

c. Fase stasioner, fase stasioner merupakan fase 

pertumbuhan mencapai titik nol pada fase ini tidak terjadi 

penambahan jumlah sel bakteri. 

d. Fase penurunan, fase penurunan disebut juga fase 

kematian pada fase ini sel berhenti memperbanyak diri dan 

rata-rata kematian meningkat. 

 

2.4.1 Pengukuran Pertumbuhan Bakteri 

 

Purwoko (2007), menyatakan pertumbuhan pada bakteri 

didefinisikan sebagai pertambahan berat sel. Karena berat sel 

sama pada setiap siklus sel, maka pertumbuhan dapat 

didefinisikan sebagai pertambahan jumlah sel. Terdapat 

berbagai metode dalam mengukur pertumbuhan sel bakteri. 
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Perhitungan sel bakteri terdiri atas 2 (dua) cara, yaitu 

perhitungan langsung dan tidak langsung.  

1. Perhitungan Langsung  

a. Metode Turbidimetri 

Secara rutin jumlah sel bakteri dapat dihitung dengan cara 

mengetahui kekeruhan (turbiditas) kultur. Semakin keruh suatu 

kultur, semakin banyak jumlah selnya. Prinsip dasar metode 

turbidimetri adalah, jika cahaya mengenai sel, maka sebagian 

cahaya diserap dan sebagian cahaya diteruskan. Jumlah 

cahaya yang diserap proporsional (berbanding lurus) dengan 

jumlah sel bakteri, atau jumlah cahaya yang diteruskan 

berbanding terbalik dengan jumlah sel bakteri. Semakin banyak 

jumlah sel, semakin sedikit cahaya yang diteruskan. Menurut 

Hukum Beer-Lambert bahwa fraksi cahaya yang diteruskan (I/I0) 

akan menurun seiring dengan log-10 densitas sel (x). I/I0 = 10xl, 

Jika dikali log -10, maka log I/I0 = - xl, karena log I/I0 = OD = 

absorbansi cahaya (A), maka OD = A = xl. Metode tersebut 

mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat membedakan antara 

sel mati dan sel hidup.   

b. Metode Total Count  

Total caoun memerlukan mikroskop dan wadah yang 

diketahui volumenya. Jika setetes kultur dimasukkan ke dalam 

wadah (misalnya hemasitometer) yang telah diketahui 

volumenya, maka jumlah sel dapat dihitung. Akan tetapi, cara 

tersebut memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat membedakan 

sel hidup dan mati dan tidak dapat digunakan pada jumlah sel 

yang sangat sedikit (kurang dari 106 sel/ml). Metode yang lebih 

memuaskan dalam mengukur jumlah sel adalah Electronic Total 

Count. Jika medan listrik mengenai sel hidup, maka timbul 

kejutan listrik. Akan tetapi, jika medan listrik mengenai sel mati, 

maka tidak timbul kejutan listrik. Semakin banyak kejutan, 

semakin banyak pula jumlah sel yang hidup.  
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c. Metode Berat Kering  

Cara yang paling cepat mengukur jumlah sel adalah 

metode berat kering. Metode tersebut relatif mudah dilakukan, 

yaitu kultur disaring atau disentrifugasi, kemudian bagian yang 

tersaring atau yang mengendap hasil sentrifugasi dikeringkan. 

Pada metode itu juga tidak dapat membedakan sel yang hidup 

dan mati. Akan tetapi, keterbatasan itu tidak mengurangi 

manfaat metode tersebut dalam hal mengukur efisiensi 

fermentasi, karena pertumbuhan diukur dengan satuan berat, 

sehingga dapat diperhitungkan dengan parameter konsumsi 

substrat dan produksi senyawa yang diinginkan. 

 

2. Perhitungan Tidak Langsung  

Metode Viable Count  

Metode viable count sering disebut dengan metode Total 

Plate Count. Kultur diencerkan sampai batas yang diinginkan. 

Kultur encer ditumbuhkan kembali pada media, sehingga 

diharapkan setiap sel tumbuh menjadi I koloni beberapa saat 

berikutnya, biasanya 4 sampai 12 jam. Akan tetapi, cara ini 

memiliki keterbatasan, yaitu jumlah sel terhitung biasanya lebih 

kecil dari sebenarnya (kemungkinan besar I koloni dapat berasal 

lebih dari 2 sel) dan tidak dapat diaplikasinkan pada bakteri 

yang tumbuh lambat. Pada metode tersebut yang perlu 

diperhatikan adalah sel bakteri harus mendekati kelipatan 10 

pada setiap pengencerannya. Jika tidak, maka perhitungan 

dianggap gagal. Misalnya cawan yang dapat dihitung jumlah 

selnya adalah yang mempunyai jumlah sel sekitar 2 sampai 4 

untuk sampel pengenceran (10-x), 20 sampai 40 untuk sampel 

pengenceran (10-(x+1)), dan 200 sampai 400 untuk sampel 

pengenceran (10-(x+2)).  
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2.5 Starter EM4 

 

Effectife Microorganism 4 (EM4) merupakan suatu cairan 

berwarna kecoklatan dan beraroma manis asam (segar) yang di 

dalmnya berisi campuran beberapa mikroorganisme hidup yang 

menguntungkan bagi proses penyerapan/ persediaan unsur 

hara dalam tanah. Mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang 

terdiri dari asam laktat (Lactobacillus sp), actinomycetes sp, 

streptomycetes sp, ndan yeast (ragi) (Rahayu dan Nurhayati, 

2005). 

Kandungan spesifik komposisi Aktivator EM4 yang terdiri 

dari mikroorganisme hidup dan beberapa kadar hara sangat 

bagus digunakan karena selain mempercepat terjadinya 

pengomposan, kadar hara akan bertambah walaupun dalam 

jumlah kadar yang sedikit. Kandungan EM4 tersebut dapat 

dilihat dalam Tabel 2.6. Manfaat EM4 untuk pengolahan limbah 

dalam situs EM4 Indonesia (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Mempercepat proses penguraian limbah organik cair maupun 

padat 

2. Menekan bau yang tidak sedap (H2S dan NH3) 

3. Menurunkan kadar COD dan BOD  

4. Menekan perkembangan mikroorganisme pantogen  

5. Mendaur ulang limbah organik menjadi pupuk bokashi  
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Tabel 2.6. Komposisi Aktivator EM4  

No Nama Bakteri  Komposisi 

1 Lactobacillus  8,7 x 10
5
 

2 Bakteri pelarut fosfat 7,5 x 10
6 

3 Yeast/ ragi 8,5 x 10
6 

4 Actinomycetes + 

5 Bakteri fotosintetik + 

6 Kalsium (Ca) 1,675 ppm 

7 Magnesium (Mg) 597 ppm 

8 Besi (Fe) 5,54 ppm 

9 Aluminium (Al) 0,1 ppm 

10 Zinc (Zn) 1,90 ppm 

11 Tembaga (Cu) 0,01 ppm 

12 Mangan (Mn) 3,29 ppm 

13 Sodium (Na) 363 ppm 

14 Boron (B) 20 ppm 

15 Nitrogen (N) 0,07 ppm 

16 Nikel (Ni) 0,92 ppm 

17 Kalium (K) 7,675 ppm 

18 Clorida (CI) 414,35 ppm 

Sumber : Lab. MIPA IPB Bogor, 2006  

 

 


