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NIQITA CHRISTIN D.S. 125100500111003. Pemanfaatan Limbah Cair
Bioetanol (Stillage) Sebagai Substrat Pada Microbial Fuel Cell Single
Chamber (MFC-SC) Untuk Menghasilkan Listrik. TA. Pembimbing : Dr.
Agustin Krisna Wardani, STP, M.Si.

RINGKASAN

Saat ini terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan
energi baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini disebabkan karena peningkatan
jumlah penduduk yang semakin pesat, sedangkan kebutuhan energi semakin
berkurang. Keadaan ini semakin memprihatinkan yang diikuti dengan banyaknya
pencemaran lingkungan yang disebabkan salah satunya oleh limbah pabrik.
Pabrik bioetanol menghasilkan limbah cair (stillage) yang mengandung COD
yang sangat tinggi yaitu sebesar 189.000-284.000 ppm. Stillage merupakan
limbah cair dari proses pemurnian bioetanol (evaporasi). Limbah cair bioetanol ini
dapat dimafaatkan sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu
alternatif energi adalah Microbial Fuel Cell (MFC). MFC merupakan salah satu
teknologi konversi energi yang menggunakan bakteri sebagai katalis untuk
mengoksidasi bahan organik dan menghasilkan hasil samping berupa listrik.
Stillage dapat digunakan sebagai substrat MFC. Akan tetapi, stillage memiliki
senyawa toksik dan kandungan nitrogen stillage sebesar 0,7%, sehingga
dibutuhkan tambahan nutrisi dari luar. Senyawa toksik tersebut berupa karamel,
melanoidin dan kelompok hidroksi metil furfural yang dapat menjadi toksik bagi
mikroorganisme dalam menghasilkan  listrik. Salah satu cara untuk menurunkan
senyawa toksik tersebut maka dilakukan perlakuan dengan cara pengenceran.

Salah satu tipe MFC adalah MFC Single Chamber (MFC-SC) tanpa
membran merupakan MFC yang hanya memiliki satu ruangan saja dan antara
ruang anoda dan katoda tidak dibatasi oleh membran atau sering disebut Proton
Exchange Membrane (PEM). Sistem MFC-SC dapat menghasilkan listrik yang
dapat dimanfaatkan untuk industri maupun kegiatan rumah tangga. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui listrik yang dihsilkan dari sistem MFC-SC
dari substrat stillage dengan perlakuan pengenceran dan penambahan urea.

Metode penelitian disususn dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK), yang disusun dengan dua faktor, faktor pertama adalah
pengenceran limbah cair yang terdiri atas stillage tanpa pengenceran, stillage
pengenceran 5 kali dan stillage pengenceran 10 kali. Fakor kedua yaitu kadar
penambahan urea dengan konsentrasi 0%;0,4%;0,8%;1,2%, sehingga diperoleh
12 kombinasi perlakuan, dengan 3 kali ulangan. Apabila dalam penelitian ini ada
faktor yang berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNT α= 5%. Listrik
yang dihasilkan oleh sistem MFC-SC diamati selama 6 hari dengan pengecekan
listrik setiap 6 jam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MFC-SC dapat menghasilkan listrik.
Listrik maksimum diperoleh dengan perlakuan pengenceran stillage 10 kali
dengan penambahan urea 0% yaitu sebesar 0,36V. Penambahan urea tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap listrik yang dihasilkan dalam sistem MFC-
SC.

Kata Kunci : MFC, Pengenceran, Stillage, Listrik
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NIQITA CHRISTIN D.S. 125100500111003. Bioethanol Liquid Waste (Stillage
) Utilization  As Substrate On Single Chamber Microbial Fuel Cell ( MFC-SC)
To Produce Electricity. TA. Pembimbing : Dr. Agustin Krisna Wardani, STP,
M.Si.

SUMMARY

At present there is an imbalance between demand and supply of energy
both in Indonesia and in the world. This is due to the increase in population is
rapidly increasing, while demand for energy decreases. These conditions make
the world, especially Indonesia energy crisis. This situation is even more
alarming, followed by the number of environmental pollution caused in part by
factory waste. One of the factories that produce waste on a large scale is a
bioethanol plant. Produce bioethanol plant effluent (stillage) containing COD very
high at 189000-284000 ppm. Stillage is a liquid waste bioethanol from bioethanol
purification process (evaporation). Liquid waste be used bioethanol can be a
source of renewable energy that is environmentally friendly. However, stillage
contains toxic compounds and nitrogen content in the stillage  said to be low, so it
takes extra nutrients from the outside. The toxic compounds such as caramel,
melanoidin and groups hydroxy methyl furfural contained in the stillage that may
be toxic to microorganisms in generating electricity. One way to decrease the
toxic compound is then carried out by diluting the treatment.

One of the renewable energy sources that are environmentally friendly
is Microbial Fuel Cell ( MFC ) . MFC is one energy conversion technologies that
use bacteria as a catalyst to oxidize organic materials . One type is MFC Single
Chamber MFC ( MFC - SC ) without membrane is an MFC which only has one
room and the space between the anode and the cathode are not limited by a
membrane or PEM is often called . MFC - SC system can produce electricity that
can be used for industrial or household activities . The purpose of this study was
to determine the power of the system dihsilkan MFC - SC from the substrate
stillage treatment with dilution and addition of urea.

This research method arranged using a randomized block design (RAK)
, compiled by two factors: the first factor is the dilution of liquid wastes consisting
of stillage without dilution , dilution stillage and stillage dilution 5 times to 10 times
. Second factor is the addition of urea with a concentration level of 0 % ; 0.4 % ;
0.8% ; 1.2 % . Thus obtained 12 combinations of treatments , with 3 replications .
If there is a factor in this study are significantly different , then followed by a
further test BNT α = 5 % . The electricity generated by the system MFC - SC
observed for 6 days with electrical checks every 6 hours .

Based on the data show that the MFC - SC can produce electricity .
Maximum power is obtained by diluting stillage treatment 10 times with the
addition of urea 0 % is equal to 0,36V . The addition of urea did not give a
significant effect on the electricity generated in the system MFC - SC .

Keywords : MFC, Dilution, Stillage, Electricity
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Energi merupakan salah satu kebutuhan esensial bagi kehidupan

manusia. Seiring berkembangnya zaman, terjadi ketidakseimbangan antara

permintaan dan penawaran energi. Ketidakseimbangan energi disebabkan

karena jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan sedangkan jumlah

energi semakin berkurang. Sensus Penduduk Tahun 2010, menyatakan bahwa

jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebesar 237.641.326 jiwa. Konsumsi

energi nasional, 50% masih bergantung pada minyak bumi dari bahan bakar fosil

(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2010). Proporsi minyak bumi

sebagai sumber energi utama hanya 40% dari total permintaan energi dunia dan

cadangannya semakin berkurang. Cadangan minyak bumi di Indonesia

diperkirakan 9 milyar barel, dengan tingkat produksi rata-rata 0,5 milyar barel per

tahun, sehingga dapat diperkirakan akan habis dalam waktu 18 tahun

(Kementerian Luar Negeri RI, 2011).

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia juga berdampak pada

lingkungan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan banyak

didirikannya pabrik-pabrik. Peningkatan jumlah pabrik di Indonesia menimbulkan

dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini disebabkan karena aktivitas pabrik dapat

menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Pencemaran

lingkungan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan

mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2009, kualitas lingkungan

menurun sebesar 59,79%, tahun 2010 sebesar 61,7% dan tahun 2011 sebesar

60,84% (Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, 2010).

Salah satu pabrik yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar adalah

pabrik bioetanol. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik bioetanol berupa limbah

cair yang disebut stillage. Stillage merupakan limbah bioetanol dari proses

pemurnian bioetanol (evaporasi). Perbandingan stillage dengan bioetanol yang

dihasilkan adalah 9:1. Karakteristik stillage diantaranya memiliki kandungan

Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 189.000-284.000 ppm, pH 3,5-4,5,

dan berwarna coklat pekat (ENERO, 2012). COD merupakan jumlah oksigen

terlarut yang dibutuhkan untuk mendegradasi senyawa organik. COD stillage

yang tinggi apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, dapat mencemari

lingkungan. Nilai COD stillage yang tinggi menunjukkan bahwa stillage memiliki
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kandungan senyawa organik seperti protein, asam amino, mineral, vitamin, asam

sulfat, asam sitrat dan asam akonitat. Selain itu, stillage tersusun atas 45-55%

gula sederhana, seperti glukosa, sukrosa dan fruktosa (World Wide Organics,

2010).

Maka untuk mengurangi pencemaran lingkungan, stillage dapat

dimanfaatkan sebagai salah satu energi alternatif berupa Microbial Fuel Cell

(MFC). Senyawa organik yang berada dalam stillage dapat dimanfaatkan

menjadi substrat MFC. MFC merupakan teknologi konversi energi yang

menggunakan bakteri sebagai katalis untuk mengoksidasi bahan organik dan

menghasilkan listrik sebagai hasil sampingnya. Jenis MFC berdasarkan desain

kompartemennya terdiri atas dual chamber MFC, single chamber MFC dan stack

chamber MFC. MFC single chamber (MFC-SC) tanpa membran adalah salah

satu jenis MFC yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan

limbah sebagai substratnya. MFC-SC terdiri atas satu chamber (elektroda anoda

dan katoda) berada di dalam satu chamber. Sistem MFC-SC tanpa membran

merupakan sistem yang baik untuk pengolahan limbah cair karena dapat

dikembangkan untuk skala industri (Du et al., 2007). Penghilangan membran

dalam sistem MFC-SC disebabkan karena membran yang digunakan memiliki

nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain itu, membran dalam sistem MFC-SC

dapat menurunkan nilai listrik yang dihasilkan (Logan, 2005). Membran yang

biasa digunakan adalah membran Nafion dan Ultrex. Membran dalam sistem

MFC berfungsi sebagai proton exchange membrane (PEM) yaitu mengalirnya

proton dari anoda menuju katoda.

Stillage memiliki banyak mikroorganisme yang dapat menjadi katalis di

dalam MFC. Salah satu mikroorganisme yang terdapat di dalam stillage adalah

bakteri Clostridium beijerinckii dan Clostridium butyricum (Du et al.,  2007).

Bakteri C.beijerinckii dan C.butyricum dapat mendegradasi senyawa organik

yang terdapat di dalam stillage menjadi proton dan elektron. Proton dan elektron

dihasilkan dari proses metabolisme bakteri (jalur glikolisis). Proton akan dialirkan

menuju katoda sedangkan elektron akan mengalir menuju sirkuit listrik menuju

katoda. Aliran elektron dan proton ini yang dapat menghasilkan listrik.

Akan tetapi, stillage memiliki senyawa resisten yang tidak dapat

didegradasi dan dianggap toksik oleh mikroorganisme. Senyawa resisten di

dalam stillage meliputi karamel, melanoidin dan kelompok produk hidroksil metil

furfural (Bustamante et al., 2005). Furfural dapat menghambat aktivitas bakteri
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Clostridium (Prasetya, 2013). Karamel dan melanoidin merupakan senyawa yang

menyebabkan stillage berwarna coklat pekat. Kedua senyawa tersebut, terbentuk

melalui reaksi Mailard. Sehingga untuk mengurangi terbentuknya melanoidin dan

karamel, dilakukan pengenceran terhadap stillage. Pengenceran adalah

mencampur larutan pekat dengan larutan yang bersifat netral, seperti akuades.

Pengenceran merupakan salah satu cara untuk menurunkan kepekatan suatu

senyawa (Braddy, 1999). Pengurangan senyawa toksik tersebut, diharapkan

dapat meningkatkan listrik yang dihasilkan oleh sistem MFC-SC.

Mikroorganisme yang terdapat dalam stillage membutuhkan energi untuk

bermetabolisme dan mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Nutrisi

yang diperlukan oleh mikroorganisme yaitu mengandung unsur nitrogen (N) dan

karbon (C).  Kandungan nitrogen di dalam stillage masih tergolong rendah yaitu

sebesar 0,13% (Vadivel, 2014). Sehingga dibutuhkan nutrisi tambahan dari luar

untuk meningkatkan listrik yang dihasilkan. Salah satu bahan yang mangandung

unsur N dan C adalah urea. Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri atas

unsur karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen dengan rumus CON2H4.

Kandungan nitrogen yang terdapat pada urea cukup tinggi yaitu sebesar 46% per

100 gram urea (Hindrawati, 2008).

Pemanfaatan stillage pabrik bioetanol sebagai substrat dalam MFC,

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengolahan limbah yang dapat

diterapkan oleh pabrik bioetanol lainnya. Selain itu, pemanfaatan stillage ini

dapat menjadi alternatif energi dan mencegah pencemaran lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pengaruh pengenceran (stillage) terhadap listrik yang dihasilkan

pada Microbial Fuel Cell Single Chamber (MFC-SC)?

2. Apa pengaruh penambahan urea pada substrat terhadap listrik yang

dihasilkan pada Microbial Fuel Cell Single Chamber (MFC-SC)?

1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengaruh pengenceran (stillage) terhadap listrik yang

dihasilkan pada MFC-SC.

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan urea pada substrat terhadap

listrik yang dihasilkan pada MFC-SC.
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1.4 Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan,

mengembangkan teori dan kepustakaan, terutama tentang listrik yang dihasilkan

dar substrat stillage dan penambahan urea pada substrat yang digunakan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan

masukan bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian khususnya

Program Studi Bioteknologi Industri dan pabrik bioetanol PT Energi Agro

Nusantarta (ENERO) untuk mengembangkan dan menerapkan MFC sebagai

energi alternatif terbarukan yang bersifat ramah lingkungan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Microbial Fuel cell (MFC)
Microbial Fuel Cell (MFC) merupakan salah satu teknologi konversi energi

yang menggunakan bakteri sebagai katalis untuk mengoksidasi bahan organik

dan anorganik (Kim et al., 2002).

2.1.1  Prinsip Kerja MFC
Prinsip kerja MFC yaitu mengubah energi kimia yang berasal dari substrat

(senyawa anorganik maupun organik) menjadi energi listrik dengan bantuan

bakteri sebagai katalis. Bakteri merupakan organisme yang sangat kecil yang

bisa mengkonversi berbagai senyawa organik menjadi CO2, air dan energi.

Bakteri hidup pada ruangan anoda dan mengubah substrat seperti glukosa,

asetat juga limbah cair menjadi CO2, proton dan elektron. Ruangan anoda dalam

MFC tidak terdapat oksigen, sehingga bakteri harus mengubah aseptor

elektronnya menjadi sebuah aseptor insoluble seperti anoda MFC. Kemampuan

bakteri dalam mentransfer elektron pada anoda tersebut, maka MFC bisa

digunakan untuk mengumpulkan elektron yang berasal dari metabolisme

mikroba. Elektron akan ditangkap oleh elektroda anoda yang dihubungkan

dengan elektroda katoda sehingga terjadi aliran elektron. Aliran elektron inilah

yang menyebabkan terjadinya arus listrik.

Gambar 2.1 Prinsip MFC (Logan et al., 2006).

MFC terdiri atas anoda, katoda, dan membran penukar ion atau sering

disebut dengan PEM (Proton Exchange Membrane). Ruangan pada anoda
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dikondisikan anaerob sedangkan pada katoda aerob. Anoda dikondisikan

anaerob agar tidak terdapat aseptor elektron terakhir yang biasanya berupa

oksigen atau nitrat untuk membentuk air. Sehingga elektron yang dihasilkan akan

ditangkap oleh elektroda. Proton (H+) akan menembus PEM menuju katoda dan

bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan molekur air (H2O).

Reaksi yang berlangsung pada MFC dengan substrat berupa glukosa dan

oksigen sebagai elektron aseptor sebagai berikut (Ester, 2012) :

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

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

Ada beberapa mekanisme yang elibatkan transfer elektron dari bakteri ke

anoda, yaitu sebagai berikut (Liu, 2008) :

a. Transfer elektron langsung melalui protein membran luar sel

Pada mekanisme ini transfer elektron melibatkan sitokrom yang terdapat

pada membran luar sel mikroba. Dalam hal ini diperlukan kontak langsung

sitokrom dengan elektroda untuk mekanisme transfer elektron. Contoh mikroba

yang menggunakan mekanisme ini adalah Geobacter sulfurreducens dan

Shewanella putrefaciens.

b. Transfer elektron dengan mediator

Transfer elektron yang efisien dapat dilakukan dengan menambahkan

mediator seperti neutral red dan methylene blue, yang mampu melewati

membran sel, menerima elektron dari pembawa elektron intraseluler,

meninggalkan sel dalam bentuk tereduksi dan kemudian mengeluarkan elektron

ke permukaan eletroda.

c. Transfer elektron melalui bacterial nanowires

Struktir pili yang disebut sebagai nanowires yang tumbuh pada membran

sel bakteri bisa terlibat langsung dalam transfer elektron ekstraseluler dan

memungkinkan reduksi langsung dari sebuah aseptor elektron yang jauh.

Nanowires ini telah teridentifikasi pada G. Sulfurreducens PCA, Shewanella

oneidensis MR-1, Synechocystis PCC6803, dan Pelotomaculum

thermopropionicum.

2.1.2 Desain MFC
Pada umumnya, MFC tersusun atas bagian kompartemen anoda,

kompartemen katoda, elektroda, membran (PEM) atau jembatan garam, dan

kabel yang menghubungkan antara anoda dan katoda. kompartemen anoda
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merupakan bejana yang berisi elektroda anoda, substrat, dan bakteri, serta

bersifat anaerob. Sedangkan kompartemen katoda berisi elektroda katoda dan

bersifat aerob. Kedua kompartemen tersebut dipisahkan oleh membran yang

permeabel terhadap kation atau proton, yang biasa disebut dengan PEM atau

CEM (Cation Exchange Membrane). Pada MFC, membran ini akan dilewati oleh

H+ yang dihasilkan oleh metabolisme bakteri pada kompartemen anoda menuju

katoda. Penggunaan membran ini juga diharapkan dapat mencegah masuknya

oksigen atau udara dari kompartemen katoda menuju anoda. Sehingga kondisi

kompartemen anoda tetap bersifat anaerob.

Elektroda yang digunakan pada MFC sebanyak 2 buah, yaitu untuk

anoda dan katoda. Material anoda harus bersifat konduktif, biocompatible, dan

secara kimia tidak mudah bereaksi dengan larutan atau substrat yang digunakan

(inert). Bahan elektroda yang paling mudah digunakan adalah karbon. Biasanya

tersedia dalam bentuk grafit padat batangan, lempengan, atau granula dan juga

tersedia dalam bentuk material berserat ataupun glassy. Bentuk yang paling

sederhana, mudah digunakan dan murah yaitu grafit berbentuk batangan atau

lempengan karena luas permukaannya dapat diketahui. Selain bahan karbon,

material logam juga bisa digunakan. Jenis logam yang digunakan tidak bersifat

korosif, seperti stainless steel. Sedangkan tembaga tidak bisa digunakan karena

bersifat toksik terhadap bakteri.

Kemudian elektroda untuk katoda bisa juga terbuat dari bahan karbon,

seperti lempengan grafit. Namun bisa juga bisa ditambah dengan katalis, seperti

platina (Pt) dan kalium ferrisianida (K3[Fe(CN)6]). Kalium ferrisianida dikenal

sebagai akseptor elektron yang baik pada MFC. Namun, penggunaan kalium

ferrisianida memiliki kekurangan, yaitu penggunaan dalam jangka waktu yang

lama akan menyebabkan difusi katalis menuju kompartemen anoda. Kemudian

katalis platina biasanya digunakan pada MFC dengan bagian katoda yang

terbuka (open-air cathodes) atau kontak langsung dengan oksigen (Logan et al.,

2006).

Selanjutnya, membran yang digunakan merupakan membran yang

permeabel terhadap proton atau kation, dalam hal ini yaitu ion H+. Membran

tersebut disebut PEM atau CEM. Membran ini berfungsi untuk mengalirkan ion

H+ dari kompartemen anoda menuju katoda. Selain itu, juga untuk mencegah

masuknya oksigen atau udara dari kompartemen katoda menuju anoda. Namun,

terdapat beberapa jenis MFC tidak menggunakan membran PEM, seperti pada
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MFC bejana tunggal (single chamber) dan MFC yang memanfaatkan sedimen

sebagai substratnya. Jenis membran yang banyak digunakan yaitu nafion.

Namun, harganya yang masih cukup mahal menjadikan salah satu kekurangan

membran jenis ini.

2.1.3 Jenis MFC
MFC memiliki berbagai tipe sesuai dengan aplikasinya. Secara umum,

MFC bisa dibedakan berdasarkan desain kompartemennya, penggunaan

membran penukar ion, dan kultur mikroba yang digunakan.

a. Berdasarkan Desain Kompartemen

Berdasarkan kompartemennya terdapat tiga jenis MFC, yaitu dual

chamber MFC, single chamber MFC, dan stack MFC. Dual chamber MFC pada

intinya memiliki dua ruang yang dipisahkan oleh membran penukar ion (PEM)

atau jembatan garam. Ruang anoda merupakan ruangan yang berisi substrat

dan bakteri, sedangkan ruang katoda berisi larutan elektrolit. Single chamber

MFC hanya memiliki satu ruang sehingga substrat dan larutan elektrolit

bercampur. Desain ini dapat menggunakan PEM atau tanpa PEM. Stack MFC

merupakan rangkaian dari beberapa unit MFC baik dual chamber maupun single

chamber yang dirangkai seri, paralel, maupun seri paralel. Tujuannya untuk

meningkatkan daya yang bisa diproduksi.

Gambar 2.2 a) Skema dual chamber MFC, b) Skema single chamber MFC

(Ester, 2012)
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Gambar 2.3 a) Skema stack chamber MFC

(Ester, 2012)

b. Berdasarkan Ada Tidaknya Membran

Pada sistem dual chamber MFC, PEM dibutuhkan untuk menghindari

difusi aseptor elektron yang beracun seperti ferrisianida ke dalam ruang katoda

sekaligus untuk memfasilitasi transfer proton atau kation lainnya ke ruang anoda.

Sementara pada single chamber MFC, membran berfungsi untuk menghalangi

difusi oksigen. Membran yang biasa digunakan adalah Nafion dan Ultrex CMI-

7000. Hal ini dikarenakan konduktivitas proton yang tinggi serta kestabilan

mekanis dan termal dari membran tersebut. Harga membran Nafion yang mahal

membuat beberapa peneliti mencari alternatif yang lebih murah. Beberapa jenis

low-cost membrane telah dicoba seperti tanah liat (Behera et al., 2010).

MFC tanpa membran merupakan salah satu alternatif untuk menimalisir

biaya. Hal ini dapat memanfaatkan perkembangan biofilm yang terjadi di

permukaan katoda. Biofilm merupakan sebuah populasi bakteri yang bisa

berfungsi sebagai membran untuk meminimalisir difusi oksigen ke anoda.

Densitas daya yang tinggi dapat diperoleh pada MFC tanpa membran, karena

kemampuan sistem dalam menurunkan hambatan internal.

c. Berdasarkan Kultur yang Digunakan

MFC dengan menggunakan kultur tunggal telah banyak diteliti.

Penggunaan kultur sel tunggal memerlukan pemeliharaan dan pekerjaan yang

lebih rumit dan memakan biaya. Selain itu, kultur sel tunggal meghasilkan energi

yang lebih rendah dibandingkan dengan mix culture. Mix culture bisa dengan

mudah berdaptasi untuk menggunakan material organik kompleks dalam aliran
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limbah. Proses dengan menggunakan mix culture lebih mudah dioperasikan dan

dikontrol. Komunitas bakteri yang berkembang pada sistem mix culture sangat

beragam, mulai dari Proteobacteria yang dominan pada MFC sedimen sampai

komunitas yang terdiri atas α-,β-,ϒ, Proteobacteria, dan koloni yang belum

terkarakterisasi (Logan and Regan, 2006).

Beberapa penelitian menggunakan mix culture seperti pemanfaatan

limbah industri bir (Mathuriya and Sharma, 2010; Wang et al., 2008), limbah

domestik Cheng et al., 2007; sukkasema et al., 2008; Yang et al., 2008), limbah

penggilingan padi (Behera et al., 2010) dan limbah pertanian (Scott and Murano,

2007).

Berikut merupakan mikroorganisme yang terdapat pada sistem MFC dari

berbagai substrat yang memiliki kemampuan untuk mentrasfer elektron dari hasil

metabolisme bahan organik ke anoda :

Tabel 2.1 Mikroorganisme Pada Sistem MFC dengan Substrat yang Berbeda

Mikroorganisme Substrat
Actinobacillus succinogenes, Alcaligenes
faecalis, Enterococcus gallinarum, Pseudomonas
aeruginosa, Clostridium beijerinckii, Clostridium
butyricum, Erwinia dissolven, Gluconobacter
oxydans, Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus
plantarum, Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa, Rhodoferax ferrireducens,
Shewanella putrefaciens, Streptococcus lactis

Glukosa

Aeromonas hydrophila, Geobacter
metallireducens, Geobacter sulfurreducens,
Shewanella putrefaciens

Asetat

Clostridium beijerinckii, Clostridium butyricum Tepun kanji

Clostridium beijerinckii, Clostridium butyricum,
Shewanella oneidensis, Shewanella putrefaciens

Laktat

Clostridium beijerinckii, Clostridium butyricum Molase

Desulfovibrio desulfuricans Sukrosa

Escherichia coli Glukosa sukrosa

Rhodoferax ferrireducens Silosa

Rhodoferax ferrireducens Maltosa

Shewanella putrefaciens Piruvat

Sumber : Du et al., (2007).
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2.1.4 Faktor Operasional Pada MFC
Terdapat beberapa faktor operasional yang mempengaruhi kinerja sistem

MFC. Faktor tersebut meliputi substrat, sifat kimia larutan, temperatur, dan waktu

tinggal (Hydraulic Retention Time (HRT)).

1. Substrat

Substrat merupakan faktor kunci untuk produksi listrik yang efisien dalam

MFC. Substrat yang digunakan mulai dari material organik sederhana sampai

campuran kompleks seperti yang terdapat pada limbah cair. Meskipun substrat

yang kaya dengan kandungan organik membantu pertumbuhan beragam

mikroba katif, namun substrat sederhana dianggap lebih baik untuk produksi

dalam waktu singkat. Beberapa substrat yang telah digunakan seperti asetat,

glukosa, biomassa lignoselulosa dari limbah pertanian, limbah cair industri bir,

limbah pati, seluolosa dan kitin (Das dan Mangwani, 2010).

2. Sifat Kimia Larutan

a. pH

pH merupakan faktor kritis untuk semua proses berbasis mikroba.

Pada MFC, pH tidak hanya mempengaruhi metabolisme dan

pertumbuhan bakteri tapi juga terhadap transfer proton, reaksi katoda,

sehingga mempengaruhi performa MFC. Sebagian besar MFC beroperasi

pada pH mendekati netral untuk menjaga kondisi pertumbuhan optimal

komunitas mikroba yang terlibat dalam pembentukan listrik (Liu, 2008).

b. Kekuatan ionik

Kekuatan ionik mempengaruhi konduktivitas larutan pada ruangan MFC

sehingga mempengaruhi hambatan internal, yang akhirnya berefek pada

performa MFC (Liu, 2008).

3. Temperatur

Kinetika bakteri, transfer massa proton melalui elektrolit dan laju reaksi

oksigen pada katoda menentukan performa MFC dan semua tergantung

kepada temperatur. Biasanya, konstanta reaksi biokimia mengganda

setiap kenaikan temperatur 10oC sampai temperatur optimal. Sebagian

besar studi MFC dilakukan pada temperatur 28-35oC (Liu, 2008).

4. Hydraulic Retention Time (HRT)

Hydraulic Retention Time (HRT) merupakan variabel penting lainnya

dalam pengolahan limbah menggunakan MFC. HRT mempengaruhi
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penurunan kadar COD/BOD dan pembentukan daya pada MFC (Liu,

2008).

2.2 Microbial Fuel Cell Single Chamber (MFC-SC)
MFC-SC merupakan desain MFC yang sederhana dan efisien. Hal ini

dikarenakan desainnya tanpa chamber katoda dan menempatkan katoda

langsung dengan proton exchange membrane (PEM) ataupun tanpa PEM.

Desain ini mengurangi penggunaan aerasi air karena oksigen di udara dapat

langsung ditransfer ke katoda. Desain MFC single chamber adalah tabung atau

chamber tunggal dengan dua elektroda berbentuk bulat atau batang ditempatkan

di ujung tabung dan chamber ini berisi substrat MFC-SC yang mengandung

bahan organik. Di dalam substrat MFC-SC terdapat mikroorganisme yang

berperan untuk mendegradasi bahan organik menjadi proton, elektron dan CO2.

Elektroda anoda ditutup untuk mencegah difusi oksigen ke kamar anoda,

sementara itu satu sisi katoda terbuka ke udara dan satu sisinya berada pada

bagian bejana anoda yang berisi larutan (Logan, 2005).

Prinsip kerja MFC-SC sama dengan MFC dual chamber, hanya saja yang

membedakan yaitu pada MFC-SC tidak terdapat chamber katoda (hanya

chamber anoda saja). Bakteri yang terdapat di dalam substrat akan

mengkonversi substrat seperti stillage, asetat, glukosa dan limbah cair lainnya

menjadi CO2, proton dan elektron. Chamber anoda dikondisikan anaerob

sehingga bakteri harus mengubah aseptor elektronnya menjadi sebuah aseptor

insoluble seperti anoda MFC. Kemudian elektron yang dihasilkan dari proses

degradasi substrat akan ditransfer ke anoda. Proses transfer elektron dari bakteri

ke anoda dapat dilakukan melalui tiga cara yang telah dijelaskan sebelumnya,

yaitu transfer elektron langsung melalui protein membran luar sel, transfer

elektron dengan mediator, dan transfer elektron melalui bacterial nanowires.

Selain menghasilkan elektron, bakteri juga menghasilkan proton. Proton ini

berimigrasi menuju katoda. Elektron kemudian mengalir melalui sirkuit listrik

menuju katoda (Logan et al., 2006).

Reaksi yang terjadi pada sistem MFC-SC secara umum adalah sebagai

berikut :

Anoda : molekul biodegradable + H2O CO2 +e- + H+

Katoda : O2 + e- + H+ H2O + listrik

mikroba

mikroba
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Keseluruhan reaksi yang terjadi merupakan degradasi substrat menjadi

karbondioksida (CO2), air dan pada saat yang bersamaan dihasilkan listrik

sebagai hasil samping (Du et al., 2007).

Gambar 2.4 Sistem kerja MFC single chamber

(Lovely, 2006)

MFC single chamber tanpa membran dapat meningkatkan tenaga yang

dihasilkan (Logan, 2005). Sistem MFC single chamber tanpa membran

merupakan sistem yang baik untuk pengolahan limbah cair karena dapat

dikembangkan untuk skala besar (Du et al., 2007).

2.2.1 Reaksi Pada MFC-SC
MFC-SC merupakan salah satu tipe dari Microbial Fuel Cell (Kim et al.,

2002). MFC-SC adalah sistem alat yang menggunakan bakteri sebagai katalis

untuk mengoksidasi substrat (bahan organik) menjadi proton, elektron dan air.

MFC-SC hanya terdiri atas satu chamber, yaitu chamber anoda saja, dan

elektroda diletakkan bersebrangan di ujung chamber. Prinsipnya yaitu bakteri

akan mendegradasi bahan organik menjadi senyawa sederhana hingga

membentuk proton dan elektron. Kemudian bakteri mentransfer elektron ke

anoda, sedangkan proton berimigrasi ke katoda. Selanjutnya elekron akan

berimigrasi dari anoda menuju katoda hingga membentuk sirkuit listrik di dalam

chamber. Hasil reaksi tersebut menghasilkan CO2, air dan listrik sebagai hasil

samping.
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Proses degradasi senyawa organik melibatkan reaksi reduksi dan

oksidasi (redoks). Reaksi redoks menghasilkan energi potensial dalam satuan

volt. Proses degradasi senyawa organik dalam sistem MFC-SC menghasilkan

potensial redoks yang akan dimafaatkan oleh bakteri-bakteri untuk memenuhi

kebutuhan energinya. Hilangnya potensial redoks ini juga dapat mengakibatkan

nilai tegangan listrik yang dihasilkan kecil. Berikut merupakan reaksi secara

umum dalam sistem MFC-SC :

Anoda : Molekul biodegradable +H2O CO2 +e-+H+

Katoda : O2 +e- +H+ H2O

Gula sederhana sebagai molekul biodegradable terdegrdasi memiliki

persamaan reaksi sebagai berikut :

Anoda : CxHyOz + H2O CO2 +e- +H+

Katoda : O2 + e- + H+ H2O

Du et al., (2007) menyatakan hasil energi potensial dari berbagai reaksi

redoks pada elektroda sebagai berikut :

Tabel 2.2 Reaksi-Reaksi Elektroda pada MFC dan Hasil Potensial Redoks

Pasngan Oksidasi/ Reduksi Eo (mV)
H+/H2 -420

NAD+/NADH -320

So/HS- -270

SO4
2-/H2S -220

Piruvat2-/Laktat2- -185

2,6-AQDS/2,6-AHQDS -184

FAD/FADH2 -180

Manaquinon oks/red -75

Piosianin oks/red -34

Metilen blue oks/red +11

Fumarat2-/Sucinat2- +31

mikroba

mikroba

mikroba

mikroba
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Thionine oks/red +64

Sitokrom b(Fe3+)/Sitokrom b(Fe2+) +75

Fe(III) EDTA/Fe(II) EDTA +96

Ubiquinon oks/red +113

Sitokrom c (Fe3+)/ Sitokrom c(Fe2+) +254

O2/H2O2 +275

Fe(III) sitrat/Fe(II) sitrat +372

Fe(III) NTA/ Fe(II) NTA +385

NO3-/NO2- +421

Fe(CN)6
3-/Fe(CN) 6

3- +430

NO2-/NH4+ +440

O2/H2O +820

Sumber : Du et al., (2007).

Reaksi NO3- menjadi NO2- merupakan rekasi spontan yang membutuhkan

energi 421 mV dan reaksi O2 menjadi H2O  merupakan reaksi redoks yang tidak

spontan yang membutuhkan enrgi 820 mV. Energi yang digunakan untuk reaksi

tersebut mengakibatkan nilai listrik yang dihasilkan menjadi kecil. Cyio (2008)

menyatakan bahwa jumlah elektron berbanding lurus dengan potensial redoks,

sehingga penurunan jumlah elektron secara otomatis akan meurunkan nilai

potensial redoks.

2.3 Karakteristik Limbah Cair Bioetanol (Stillage)
Stillage merupakan limbah cair bioetanol yang berasal dari tahap

pemurnian bioetanol (proses evaporasi). Perbandingan antara stillage dengan

bioetanol yang dihasilkan adalah 9:1 (ENERO,2012). Dalam proses produksi 1

liter bioetanol akan menghasilkan limbah stillage sebanyak 13 liter (Cortez,

1997). Stillage memiliki karakteristik fisik seperti berwarna coklat kehitaman,

berbentuk cairan pekat, dan berbau menyengat. Stillage memiliki suhu ±70oC

ketika keluar dari proses evaporasi. Stillage yang keluar dari proses evaporasi

akan mengalir menuju ke tempat penampungan stillage (lagoon). Stillage dari

proses evaporasi masih memiliki senyawa organik yang tinggi, seperti protein,

karbohidrat, asam amino, mineral dan vitamin. Selain itu, stillage teridiri atas

gula-gula sederhana yang meliputi glukosa, fruktosa dan sukrosa. Karakteristik

stillage menurut PT Energi Agro Nusantara (ENERO) adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.3 Standar Baku Stillage PT ENERO

No Property Stillage Satuan
1. Flow 585 m3/hari
2. COD 189.000-284.000 Ppm
3. BOD 57.000-72.000 Ppm
4. TSS 54.000-73.000 Ppm
5. Warna 500.000-550.000 Ppm

Sumber : ENERO (2012).

Stillage memiliki pH asam yaitu 3,5-4,5. pH asam pada stillage

disebabkan karena stillage memiliki senyawa organik penghasil asam, seperti

asam sulfat, asam tartarat, asam malat, asam suksinat, asam laktat, dan asam

asetat. Kandungan asam sulfat yang terdapat pada stillage sebesar 35%

sehingga stillage cenderung berada pada kondisi asam (World Wide Organics,

2010). Selain tersusun atas senyawa organik, stillage juga tersusun atas

senyawa anorganik, seperti kadmium, tembaga, besi, dan lead. Berikut ini

merupakan komposisi senyawa anorganik stillage sebagai berikut :

Tabel 2.4 Komposisi Senyawa Anorganik Stillage

No Senyawa Anorganik Nilai Satuan
1. Kadimium 0,04-1,36 mg/L

2. Tembaga 0,27-1,71 mg/L

3. Besi 12,8-157,5 mg/L

4. Lead 0,02-0,48 mg/L

Sumber : Espana Gamboa (2011).

Komposisi kimia dan karakteristik stillage tergantung dari jenis bahan

baku yang digunakan dalam proses fermentasi. Stillage yang berasal dari bahan

baku molase, berwarna cokelat gelap dan memiliki suhu sekitar 70-80o C

(Sowmeyan, 2008). Warna coklat pekat yang terdapat di dalam stillage

disebabkan karena adanya senyawa karamel, melanoidin dan kelompok hidroxyl

methil furfural. Karamel dan melanoidin terbentuk melalui reaksi Mailard.

Senyawa tersebut tidak dapat didegradasi oleh mikroorganisme yang terdapat di

dalam stillage. Salah satu mikroorganisme yang terdapat di dalam stillage adalah

Clostridium beijerinckii dan Clostridium butyricum. Clostridium merupakan bakteri

anaerob dan tumbuh di kondisi mesofilik. Clostridium ditemukan pada stillage

disebabkan karena bakteri ini tumbuh saat fermentasi gula untuk memproduksi
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alkohol dan keton. Selain bakteri Clostridium, di dalam stillage terdapat berbagai

macam mikroorganisme meliputi : Geobacter sulfurreducens, Shewanella

oneidensis, Eschercia coli, Desulvovibrio desulfuricans, Pseudomonas

aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, Rhodoferax ferrireducen, Streptococcus

lactis, Trichoderma viridie, Azospirilium vinelandii, Lactobacillus casei, dan

Saccharomyces sp. (Blanco, 2012).

Selain itu, stillage juga tersusun atas alkohol polihidrat, gula alkohol,

protein, lemak, dan garam (Dowd, 1993). Stillage memiliki nilai COD dan BOD

yang tinggi, sehingga tidak bisa dibuang langsung ke lingkungan. Menurut

Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air

Limbah, kandungan COD maksimum yang dapat dibuang ke lingkungan adalah

300 ppm. Jika dilihat secara fisik, stillage terdiri atas 2 komponen, yaitu cairan

sebesar 85-89% dan padatan sebesar 11-15% (Dowd, 1993). Stillage

mengandung fosfor sebesar 0,2-0,4 g/L, kalium sebesar 0,9-17,5 g/L dan sulfur

sebesar 4,0-7,0 g/L (Wilkie, 2000).

2.3.1 Reaksi Pembentukan Furfural
Furfural merupakan senyawa organik turunan dari berbagai macam

produk. Furfural dihasilkan dari bahan baku yang mengandung pentosan.

Pentosan merupakan hemiselulosa yang dihidrolisa menghasilkan pentosa dan

kemudian pentosa mengalami proses siklodehidrasi menjadi furfural. Furfural

dapat menghambat aktivitas bakteri Clostridium. Furfural terbentuk akibat

terpecahnya hemiselulosa pada kondisi asam. Berikut merupakan proses

terbentuknya furfural :

C2H8O4 + H2O C2H10O5 C5H4O2 + 3H2O

CH2OH CH CH

Pentosan CHOH

CHOH

CHOH CH C-

CHO O

Pentosa Furfural

Gambar 2.5 Proses Terbentuknya Furfural
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2.3.2 Proses Terbentuknya Melanoidin pada Reaksi Mailard
Senyawa karamel dan melanoidin yang terdapat didalam stillage

disebabkan karena adanya reaksi Mailard. Reaksi Mailard adalah reaksi

kompleks yang terjadi antara gula pereduksi dengan gugus amino primer

kemudian menghasilkan basa schiff kemudian terjadi amadori rearrangemant

membentuk amino ketosa. Reaksi lebih lanjut menghasilkan aldehid aktif yang

kemudian mengalami kondensasi aldol sehingga membentuk senyawa berwarna

coklat (melanoidin) (Winarno, 1992). Menurut Yokotkuza (1986), reaksi Mailard

terjadi melalui 3 tahapan yaitu pembentukan glikosilamin dan amadori

rearrangement product (ARP), tahap dekomposisi dekomposisi ARP dan

degradasi strecker dan terkahir tahap perubahan karbonil menjadi senyawa yang

memiliki berat molekul tinggi. Berikut merupakan proses pembentukan

melanoidin pada reaksi Mailard :

Gambar 2.6 Proses Terbentuknya Melanoidin Pada Reaksi Mailard
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2.4 Urea
Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri atas unsur karbon,

hidrogen, oksigen dan nitrogen. Urea mengandung 46% senyawa nitrogen dalam

100 gram urea. Urea memiliki senyawa pembawa (carier) sebesar 54%.

Senyawa yang terdapat pada senyawa pembawa salah satunya adalah

karbondioksida. Urea biasanya digunakan sebagai tambahan nutrisi untuk

mikroorganisme. Urea memiliki bentuk warna putih dengan nilai titik lebur 132,7o

C. Urea mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi yang dibutuhkan sebagai

nutrisi bagi mikroorganisme (Hindrawati, 2012). Urea dalam sistem MFC-SC

digunakan sebagai tambahan nutrisi bagi mikroorganisme yang terdapat di

dalam stillage sebagai sumber nitrogen.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan, yaitu bulan

Januari hingga Maret 2016, bertempat di Laboratorium Kimia dan Biokimia

Pangan, Mikrobiologi Pangan, dan Laboratorium Kimia Dasar Fakultas Teknologi

Pertanian Universitas Brawijaya.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat
Alat-alat yang digunakan pada MFC-SC ini antara lain, bejana acrylic

berukuran 10 cm x 10 cm x 6 cm, elektroda karbon grafit berbentuk tabung

berukuran 6 cm dengan diameter 1 cm, kabel, multimeter digital DT-830, penjepit

buaya, dinamo, dan baterai merk ABC.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pH meter,

timbangan analitik, erlenmeyer 250 ml, tabung Kjeldahl, alat destilasi merk

BUCCI, buret, statif, bulb, mikropipet 1000 mikroliter, mikrotip biru, gelas ukur,

gelas beaker, spatula, cawan petri, tabung reakasi, bunsen, pipet ukur, dan pipet

tetes.

3.2.2 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain limbah

stillage yang berasal dari PT Energi Agro Nusantara (ENERO), akuades,

hydrobat pH 7, H2SO4 kemurnian 96%, tablet Kjeltab, indikator pp, indikator metil

red, asam borat 3%, NaOH teknis 30%, urea teknis, media PCA (Plate Count

Agar), dan buffer pH. PT ENERO terletak di jalan Raya Gempol Kerep

Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

3.3 Metode Penelitian
Penelitian ini disususn dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok

(RAK) dengan dua faktor yaitu pengenceran yang terdiri atas tiga level dan

penambahan urea yang terdiri atas empat level. Faktor tersebut dilakukan tiga

kali ulangan sehingga didapatkan 12 satuan percobaan. Faktor-faktor percobaan

sebagai berikut:
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Faktor I (P) : pengenceran stillage

P1 = Stillage tanpa pengenceran

P2 = Stillage dengan pengenceran 5 kali

P3 = Stillage dengan pengenceran 10 kali

Faktor II (A) : kadar penambahan urea

A1 = Urea kadar 0%

A2 = Urea kadar 0,4%

A3 = Urea kadar 0,8%

A4 = Urea kadar 1,2%

Menghasilkan 12 kombinasi perlakuan:

P1A1 = Stillage tanpa pengenceran dengan urea 0%

P1A2 = Stillage tanpa pengenceran dengan urea 0,4%

P1A3 = Stillage tanpa pengenceran dengan urea 0,8%

P1A4 = Stillage tanpa pengenceran dengan urea 1,2%

P2A1 = Stillage pengenceran 5 kali dengan urea 0%

P2A2 = Stillage pengenceran 5 kali dengan urea 0,4%

P2A3 = Stillage pengenceran 5 kali dengan urea 0,8%

P2A4 = Stillage pengenceran 5 kali dengan urea 1,2%

P3A1 = Stillage pengenceran 10 kali dengan urea 0%

P3A2 = Stillage pengenceran 10 kali dengan urea 0,4%

P3A3 = Stillage pengenceran 10 kali dengan urea 0,8%

P3A4 = Stillage pengenceran 10 kali dengan urea 1,2%

Diperoleh 12 kombinasi perlakuan, sehingga sesuai dengan rumus (p-

1)(n-1) = 15 dimana p adalah banyaknya perlakuan dan n adalah banyaknya

ulangan, maka diperoleh 3 ulangan.

(p-1)(n-1) = 15

(12-1)(n-1) = 15

11 (n-1) = 15

11n – 11 = 15

11n = 15+11

11n = 26

n = 2,36

n = 3

Pemilihan kadar urea pada penelitian ini didasarkan pada penelitian

pendahuluan yang menunjukkan hasil bahwa listrik maksimum yang dihasilkan
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diperoleh dari MFC-SC dengan penambahan urea sebesar 0,4%; 0,8%, dan

1,2%. Pada penambahan urea 0,4% listrik yang dihasilkan adalah 0,3204 V.

Penambahan urea 1,2% menghasilkan listrik sebesar 0,2284 V, sedangkan

penambahan urea 0,8% sebesar 0,1416 V. Urea mengandung unsur N sebesar

46% dari 1000 gram urea. Nitrogen merupakan salah satu senyawa organik yang

terdapat di dalam stillage. Nitrogen dibutuhkan oleh mikroorganisme sebagai

nutrisi untuk bermetabolisme dan mendegradasi senyawa organik yang terdapat

di dalam limbah (World Wide Organics, 2010).

Penambahan urea sebagai sumber nitrogen dikarenakan kandungan

nitrogen yang terdapat di dalam limbah stillage rendah, yaitu sebesar 0,13%

(Vadivel et al., 2014). Sehingga untuk meningkatkan listrik yang dihasilkan, maka

ditambahkan urea sebagai sumber nitrogen. Berdasarkan penelitian

pendahuluan tersebut, yang menunjukkan tegangan maksimum yang dihasilkan

oleh sistem MFC-SC, maka kadar urea yang ditambahkan adalah sebesar 0%;

0,4%; 0,8%; dan 1,2%.

3.4 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi,

penyiapan MFC Single Chamber (MFC-SC), penyiapan substrat MFC-SC

(stillage), dan pengukuran listrik serta analisis kualitas stillage yang terdiri atas

analisis pH, COD, total nitrogen, dan Total Plate Count (TPC).

3.4.1 Penyiapan MFC-SC

Desain sistem MFC yang digunakan adalah MFC single chamber tanpa

membran yang mengacu pada penelitian Liu dan Logan (2004). Bejana atau

chamber yang digunakan terbuat dari acrylamide dengan ukuran 10 x 10 x 6 cm.

Pada salah satu sisi dari chamber diberi lubang sebagai tempat elektroda

dengan ukuran 6 cm x 1 cm. Kemudian tutup chamber juga terbuat dari

acrylamide dengan dilengkapi dengan dinamo kecil diatasnya dan diberi tempat

baterai serta lubang kecil sebagai jalan penghubung antara kabel dengan

elektroda (elektroda anoda) yang dihubungkan dengan salah satu kabel

multimeter. Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini adalah elektroda

karbon grafit berukuran 6 cm x 1 cm. Sebelum digunakan, elektroda terlebih

dahulu direndam ke dalam larutan HCl 1M selama 12 jam, kemudian direndam

ke larutan NaOH 1M. Setelah itu, direndam kembali dengan menggunakan
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akuades selama 12 jam. Tujuan dari perendaman tersebut untuk menetralkan

elektroda yang akan digunakan pada sistem MFC-SC. Elektroda (katoda)

dihubungkan dengan salah satu kabel multimeter. Berikut ini merupakan gambar

penyiapan alat MFC-SC dan desain gambar MFC-SC adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Perendaman Elektroda Karbon

Gambar 3.2 Chamber MFC-SC Tampak Atas (10cm x10cm x 6cm)
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Gambar 3.3 Chamber MFC-SC Ruang Katoda (6 cm x 1 cm)

Gambar 3.4 Tutup Chamber MFC-SC

Tempat baterai

Dinamo

Pengaduk
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Gambar 3.5 Pemasangan Elektroda Karbon Pada Ruang Anoda

Gambar 3.6 Pemasangan Kabel Ke Multimeter Digital
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Gambar 3.7 Rangkaian MFC-SC

Gambar 3.7 merupakan rangkaian alat MFC-SC dengan substrat stillage.

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa MFC-SC terdiri atas satu ruang, antara ruang

anoda dan katoda tidak dipisahkan oleh membran. Elektroda yang digunakan

adalah elektroda karbon grafit yang berbentuk silinder dengan ukuran 6 cm x 1

cm yang dilektakkan pada ruang katoda dan anoda. Pada ruang anoda,

elektroda karbon grafit dililitkan pada kabel kemudian dijepit dengan alat

pengunci yang terbuat dari plastik (Gambar 3.5), selanjutnya ujung kabelnya

dihubungkan dengan multimeter digital (Gambar 3.6). Kemudian, setelah

elektroda karbon untuk ruang anoda telah siap dan telah berisi substrat, maka

chamber ditutup dengan penutupnya (Gambar 3.4). Pada penutup chamber

dilengkapi dengan tempat baterai yang bertujuan untuk meletakkan baterai yang

berfungsi untuk menggerakkan dinamo yang dihubungkan dengan kabel merah

dan hitam kecil. Sedangkan kabel yang melekat pada elektroda (katoda)

dihubungkan dengan multimeter digital (Gambar 3.7). Kemudian dilakukan

pengukuran tegangan listrik setiap 6 jam terhadap MFC-SC (Volt). Elektroda

Kabel yang
menghubungkan

elektroda
(katoda) dengan
multimeter digital

Elektroda
(katoda)

Dinamo

Tempat
baterai

Kabel untuk
baterai



27

yang akan digunakan, sebelumnya telah dinetralkan dengan menggunakan

NaOH 1 M dan HCl 1 M selama 12 jam secara bergantian. Kemudian,

dinetralkan kembali dengan direndam pada akuades selama 12 jam pada suhu

ruang  (±28oC).

3.4.2 Penyiapan Substrat MFC-SC
Substrat yang digunakan adalah stillage yaitu limbah cair pemurnian

bioetanol. Stillage diambil dari PT ENERO Kabupaten Mojokerto. Stillage diambil

secara langsung dari lagoon dalam waktu yang sama yaitu bulan Desember

2015, kemudian diletakkan di dalam wadah tertutup (jurigen) dan diletakkan di

suhu ruang. Lagoon merupakan tempat penampungan stillage di PT ENERO

dengan kondisi terbuka (seperti kolam). Stillage yang digunakan sebagai substrat

sebanyak 450 ml dengan perlakuan urea 0%; 0,4%; 0,8%; dan 1,2%. Sedangkan

stillage dengan perlakuan pengenceran, diencerkan menggunakan akuades

dengan perbandingan 1:5 (stillage dan akuades) dari volume stillage (450 ml)

untuk pengenceran 5 kali dan untuk pengenceran 10 kali, perbandingan yang

diberikan adalah 1:10 (stillage dan akuades) dari volume stillage (450 ml).

Sebelum diberi perlakuan, dilakukan analisis karakteristik substrat terlebih

dahulu, yang meliputi analisis pH, COD, TPC dan total nitrogen. Selanjutnya

dilakukan analisis substrat MFC-SC setiap 3 hari, yaitu hari ke-0, ke-3 dan ke-6.

Berikut ini merupakan pengenceran substrat MFC-SC :

Gambar 3.8 Pengenceran substrat MFC-SC
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3.4.3 Pengukuran Listrik MFC-SC
Sistem MFC-SC yang telah terhubung dengan multimeter digital,

kemudian diukur listriknya setiap 6 jam selama 6 hari (144 jam). Tujuan dari

pengukuran listrik ini yaitu untuk mengetahui listrik (tegangan listrik) yang

dihasilkan oleh sistem MFC-SC. Multimeter diatur untuk pengukuran tegangan

listrik pada skala terkecil terlebih dahulu, kemudian nilai tegangan listrik yang

tertera pada layar multimeter, dicatat (Suyanto et al., 2010). Pada hari ke-0

(awal), ke-3 (tengah), dan ke-6 (akhir) dilakukan analisis substrat stillage yang

terdiri atas analisis pH, COD, total nitrogen dan TPC.

Gambar 3.9 Pengukuran Listrik MFC-SC

3.4.4 Analisis Kualitas Substrat Selama Berada Pada Sistem MFC-SC
Analisis substrat MFC-SC selama berada dalam sistem MFC-SC,

meliputi:

a. Analisis pH (Apriyantono, 1989).

b. Analisis COD (APHA, 1975).

c. Analisis total nitrogen (Modifikasi AOAC, 2005).

d. Analisis TPC (Dwidjoseputro, 2005).
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3.5 Diagram Alir

3.5.1 Substrat (Stillage) tanpa Pengenceran

Gambar 3.10 Diagram Alir Pembuatan MFC-SC Tanpa Pengenceran
(Marashi, 2015) (Modifikasi)

Stillage 450 ml

Urea
(0%;0,4%;0,8
%;1,2% (b/v))

dimasukkan ke dalam wadah plastik

diaduk hingga merata

ditutup rapat

Analisa hari
ke-0 :
-pH
-COD
-TPC
-Total nitogen

dimasukkan ke dalam MFC
chamber

dihubungkan dengan multimeter

dicatat tegangan listrik pada multimeter

didiamkan selama 6 hari pada suhu ruang

dicatat tegangan listrik setiap 6 jam sekali

Hasil
Analisa hari ke-3
dan ke-6 :
-pH
-COD
-TPC
-Total nitogen
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3.5.2 Substrat (Stillage) Pengenceran 5 kali

Gambar 3.11 Diagram Alir Pembuatan MFC-SC Pengenceran 5 kali
(Marashi, 2015) (Modifikasi)

Stillage 450 ml

Urea
(0%;0,4%;0,8
%;1,2% (b/v))

dimasukkan ke dalam wadah plastik

diaduk hingga merata

ditutup rapat

Analisa hari
ke-0 :
-pH
-COD
-TPC
-Total nitogen

dimasukkan ke dalam MFC
chamber

dihubungkan dengan multimeter

dicatat tegangan listrik pada multimeter

didiamkan selama 6 hari pada suhu ruang

dicatat tegangan listrik setiap 6 jam sekali

Hasil
Analisa hari ke-3
dan ke-6 :
-pH
-COD
-TPC
-Total nitogen

Diencerkan
(rasio 1:5)
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3.5.3 Substrat (Stillage) Pengenceran 10 kali

Gambar 3.12 Diagram Alir Pembuatan MFC-SC Pengenceran 5 kali
(Marashi, 2015) (Modifikasi)

Stillage 450 ml

Urea
(0%;0,4%;0,8
%;1,2% (b/v))

dimasukkan ke dalam wadah plastik

diaduk hingga merata

ditutup rapat

Analisa hari
ke-0 :
-pH
-COD
-TPC
-Total nitogen

dimasukkan ke dalam MFC
chamber

dihubungkan dengan multimeter

dicatat tegangan listrik pada multimeter

didiamkan selama 6 hari pada suhu ruang

dicatat tegangan listrik setiap 6 jam sekali

Hasil
Analisa hari ke-3
dan ke-6 :
-pH
-COD
-TPC
-Total nitogen

Diencerkan
(rasio 1:10)
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3.5 Analisis Data
Data dari hasil penelitian dianalisa menggunakan Analysis of Variance

(ANNOVA). Apabila dari hasil uji tersebut terdapat adanya pengaruh nyata, maka

dilanjutkan dengan uji BNT dengan α= 5% (0,05).
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IV. PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Stillage
Stillage merupakan hasil pemurnian bioetanol dari proses evaporasi.

Stillage yang dihasilkan pada proses produksi bioetanol 9 kali lebih banyak

dibandingkan dengan bioetanol yang dihasilkan (ENERO, 2012). Tolmaquim

(2007) menyatakan bahwa stillage memiliki COD yang tinggi, hal ini dapat

diartikan bahwa stillage mengandung bahan organik sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai substrat Microbial Fuel Cell Single Chamber (MFC-SC).

Sebelum dimanfaatkan sebagai substrat MFC, stillage dilakukan karakterisasi

awal dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Analisa Awal Stillage

Parameter Hasil analisis
COD 751 ppm

pH 4,3

Total Nitrogen 0,7%

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa kandungan COD stillage cukup

tinggi yaitu sebesar 751 ppm dengan kondisi asam dengan nilai pH 4,3.

Kandungan nitrogen yang terdapat di dalam stillage dapat dikatakan cukup

rendah yaitu 0,7%. Wellington dan Gerald (1981) menyebutkan bahwa stillage

memiliki karakteristik pH asam, yaitu 4,2.

Effendy (2003) menyatakan bahwa yang mempengaruhi kadar COD pada

limbah adalah terdapatnya kandungan organik yang tinggi yang dapat bertindak

sebagai sumber makanan untuk mikroorganisme. Dengan pasokan makanan

yang berlimpah, mikroorganisme akan berkembang biak dengan cepat dan

mereduksi oksigen terlarut yang terdapat dalam limbah yang menyebabkan

pengurangan jumlah oksigen terlarut. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh

mikroorganisme adalah nitrogen. Nitrogen di dalam stillage berfungsi sebagai

nutrisi bagi mikroorganisme yang terdapat di dalam stillage. Berdasarkan hasil

karakteristik awal stillage, kandungan nitrogen di dalam stillage dapat dikatakan

rendah, sehingga diperlukan penambahan nutrisi dari luar. Pada penelitian ini,

nutrisi tambahan yang ditambahkan ke dalam stillage adalah urea. Urea

merupakan salah satu senyawa organik yang kandungan nitrogennya cukup
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besar dan mudah didapatkan yaitu sebesar 46% dari 100 gram urea. Sehingga

penambahan urea dengan kadar tertentu diduga dapat meningkatkan listrik yang

dihasilkan oleh sistem MFC-SC.

Stillage memiliki pH asam. Hal ini disebabkan karena stillage

mengandung banyak senyawa organik, seperti asam sitrat, asam laktat, asam

akonitat, dan asam sulfat (World Wide Organics, 2010). Rendahnya nitrogen di

dalam stillage, diduga karena nitrogen telah digunakan oleh mikrrorganisme

untuk bermetabolisme. Menurut World Wide Organics (2010), menyebutkan

bahwa pada saat proses fermentasi, ditambahkan yeast extract sebagai sumber

nutrisi terutama sumber nitrogen bagi mikroorganisme berupa vitamin B

kompleks, sehingga mikroorganisme dapat bermetabolisme.

Kandungan COD stillage sebesar 751 ppm diduga dapat dimanfaatkan

sebagai substrat MFC-SC. Hal ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang

menyebutkan bahwa pada limbah hasil perikanan dengan nilai COD 571 ppm

dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 144,9 mV (Apriyani,2013). Stillage

memiliki warna cokelat kehitaman pekat atau sebesar 500.000-550.000 ppm

(ENERO, 2012). Warna cokelat kehitaman tersebut disebabkan karena adanya

senyawa karamel dan melanoidin di dalam stillage (Bustamante, 2005).

Melanoidin adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi Mailard. Melanoidin

merupakan hasil akhir dari reaksi Mailard yang memiliki karakteristik fisik berupa

cairan lengket berwarna beige sampai coklat gelap (Bustamnate, 2005).

Melanoidin dan karamel yang terdapat di dalam stillage merupakan senyawa

yang diaggap sebagai toksik bagi mikroorganisme karena tidak dapat

didegradasi oleh mikroorganisme yang hidup pada substrat stillage. Senyawa

toksik lainnya yang terdapat di dalam stillage adalah hidroksil metil furfural.

Furfural dapat menghambat aktivitas bakteri Clostridium. Sehingga untuk

mengurangi kandungan karamel, melanoidin dan furfural yang terdapat di dalam

stillage, maka dilakukan pengenceran.

Pengenceran diduga dapat mengurangi kandungan karamel, melanoidin

dan furfural yang terdapat di dalam stillage yang dianggap sebagai senyawa

toksik bagi mikroorganisme yang terdapat di dalam stillage. Hal ini disebabkan

karena pada proses pembentukan melanoidin, terbentuk pula senyawa toksik,

salah satunya akrilamid (terbentuk pada tahap dekomposisi ARP) (Zyzak et al.,

2003). Selain itu, tujuan dari pengenceran stillage sebagai substrat MFC-SC

adalah untuk menurunkan kandungan COD dan kepekatan dari limbah stillage.
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Selain itu, untuk mengetahui perbandingan listrik yang dihasilkan oleh MFC-SC

dari stillage pekat dengan stillage yang diencerkan yang nantinya akan

diterapkan pada skala industri. Marashi dan Kariminia (2015) menyatakan bahwa

listrik dapat meningkat jika konsentrasi limbah yang digunakan tinggi (limbah

yang digunakan adalah limbah pemurnian asam tereftalat).

Berikut merupakan hasil analisa stillage dengan pengenceran 5 kali dan

10 kali :

Tabel 4.2 Data Analisa Awal Stillage Pengenceran 5 kali dan Stillage

Pengenceran 10 kali

Parameter Stillage pengenceran 5 kali Stillage pengenceran 10 kali
COD 625 ppm 545 ppm

pH 4,33 4,32

Total

nitrogen

0,16 % 0,06 %

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa COD stillage pengenceran 5 kali

mengalami penurunan menjadi 625 ppm. Sedangkan COD stillage pengenceran

10 kali mengalami penurunan menjadi 545 ppm. pH stillage pengenceran 5 kali

dengan stillage pengenceran 10 kali tetap berada pada kondisi asam yaitu 4.33

dan 4.32. Total nitrogen pada stillage pengenceran 5 kali adalah sebesar 0.16%

dan stillage dengan pengenceran 10 kali memiliki total nitrogen sebesar 0,06%.

Tice dan Kim (2014) menyatakan bahwa konsentrasi COD yang tinggi membuat

mikroorganisme mensintesis enzim lebih banyak sehingga mampu menurunkan

COD pada tingkat konsentrasi tinggi dan meningkatkan intensitas maksimum

yang dihasilkan oleh sistem MFC.

4.2 Kondisi Limbah Stillage dalam Sistem MFC-SC
Sistem MFC-SC memiliki kemampuan sebagai bioreaktor untuk mengolah

limbah cair. Berbagai macam jenis limbah cair yang mengandung bahan organik

dapat dijadikan sebagai substrat pada MFC, salah satunya adalah limbah cair

bioetanol atau disebut dengan stillage yang memiliki bahan organik tinggi. Sistem

MFC dapat mengolah limbah cair dengan memanfaatkan mikroorganisme yang

terdapat pada substrat untuk mendegradasi bahan organik. Prinsip kerja sistem
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MFC-SC adalah bakeri yang terdapat di dalam stillage yang berada pada ruang

anoda mendegradasi senyawa organik hingga menjadi proton, elektron, dan CO2

(kondisi anaerob). Kemudian elektron dari bakteri ditransfer menuju anoda,

sedangkan proton berimigrasi menuju katoda. Elektron yang berada pada anoda

mengalir menuju katoda dengan aseptor elektron insoluble. Hasil dari proses

transfer proton dan elektron ini akan menghasilkan air dan hasil samping berupa

listrik. Pengukuran listrik dalam sistem MFC-SC dilakukan setiap 6 jam selama 6

hari .

Sistem MFC-SC dioperasikan dengan perlakuan pengenceran dan

penambahan urea sebagai nutrisi bagi mikroorganisme yang terdapat dalam

stillage. Pengenceran stillage dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan

senyawa toksik (yaitu senyawa karamel, melanoidin, dan kelompok hidroksil metil

furfural) yang berada pada stillage dan mengetahui listrik yang dihasilkan oleh

MFC-SC yang nantinya dapat diterapkan pada skala industri. Sedangkan

penambahan urea diharapkan dapat meningkatkan listrik yang dihasilkan oleh

sistem MFC-SC. Urea berperan sebagai nutrisi dan sebagai sumber nitrogen

bagi mikroorganisme yang digunakan untuk mendegradasi senyawa organik dan

menghasilkan listrik. Parameter karakteristik stillage yang dianalisis selama

pengolahan MFC-SC adalah pH, COD, total nitrogen, dan TPC yang dilakukan

setiap hari pertama (jam ke-0), hari ketiga (jam ke-72), dan hari keenam (jam ke-

144).

4.2.1 pH
pH merupakan salah satu parameter penting dalam MFC-SC yang dapat

diamati perubahannya secara cepat. pH adalah faktor kritis untuk semua proses

berbasis mikroba. Hasil pengukuran pH stillage selama di dalam sistem MFC-SC

adalah sebagai berikut :
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Keterangan :
P1A1 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0%
P1A2 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,4%
P1A3 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,8%
P1A4 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.1 Efek Konsentrasi Urea Terhadap pH Media Stillage (Tanpa Pengenceran)

Gambar 4.1 pH stillage tanpa pengenceran di dalam MFC-SC tetap

berada pada pH asam. pH stillage tanpa pengenceran dengan perlakuan urea

0% pada hari ke-0 yaitu sebesar 4,28. Pada hari ke-3 dan hari ke-6 mengalami

kenaikan pH menjadi 4,32 dan 4,41. Selanjutnya stillage tanpa pengenceran

dengan perlakuan urea 0,4% pada hari ke-0 yaitu sebesar 4,28. Sedangkan

pada hari ke-3 dan ke-6, mengalami peningkatan nilai pH menjadi 4,41 dan 4,49.

Stillage tanpa pengenceran dengan perlakuan urea 0,8% pada hari ke-0

mempunyai pH sebesar 4,29 dan mengalami kenaikan pada hari ke-3 serta hari

ke-6 menjadi 4,49 dan 4,53. pH perlakuan urea 1,2% pada hari ke-0 yaitu 4,27

dan mengalami kenaikan pH pada hari ke-3 menjadi 4,64 sedangkan pada hari

ke-6 mengalami penurunan pH yang tidak signifikan menjadi 4,53. World Wide

Organics (2010) menyebutkan bahwa stillage mengandung senyawa asam sulfat

yang bertugas untuk menjaga pH agar tetap asam.
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Keterangan :
P2A1 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0%
P2A2 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,4%
P2A3 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,8%
P2A4 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.2 Efek Konsentrasi Urea Terhadap pH Media Stillage (Pengenceran 5 kali)

Gambar 4.2 menunjukkan stillage pengenceran 5 kali mengalami

peningkatan pH pada hari ke-3 dan hari ke-6. pH stillage dengan perlakuan urea

0% pada hari ke-0 yaitu 4,16 dan pada hari ke-3 serta hari ke-6 meningkat

menjadi 4,22 dan 5,37.  Pada perlakuan urea 0,4% pH hari ke-0 sebesar 4,34,

pada hari ke-3 serta hari ke-6 meningkat menjadi 4,49 dan 5,67. Perlakuan urea

0,8% pH pada hari ke-0 sebesar 4,33 sedangkan pada hari ke-3 dan hari ke-6

juga mengalami peningkatan menjadi 4,81 dan 6,22. pH dengan perlakuan urea

1,2% pada hari ke-0 yaitu 4,35 dan pada hari ke-3 serta hari ke-6 mengalami

peningkatan menjadi 4,71 dan 6,33.
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Keterangan :
P3A1 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0%
P3A2 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,4%
P3A3 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,8%
P3A4 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.3 Efek Konsentrasi Urea Terhadap pH Media Stillage (Pengenceran 10 kali)

Gambar 4.3 pH stillage pengenceran 10 kali dengan perlakuan urea 0%

di hari ke-0 yaitu 4,2 dan pada hari ke-3 tidak mengalami perubahan pH yaitu

sebesar 4,2 serta pada hari ke-6 mengalami peningkatan menjadi 5,0. pH

perlakuan urea 0,4% pada hari ke-0 adalah 4,2 dan mengalami peningkatan

pada hari ke-3 serta hari ke-6 menjadi 5,5 dan 8,38. pH pada hari ke-0 dengan

perlakuan urea 0,8% sebesar 4,17 sedangkan pada hari ke-3 dan ke-6

mengalami peningkatan nilai pH menjadi 7,74 dan 9,38. Begitu pula pH dengan

perlakuan urea 1,2% pada hari ke-0 adalah sebesar 4,42 dan mengalami

peningkatan pada hari ke-3 dan hari ke-6 sebesar 9,1 dan 9,49.

Berdasarkan ketiga gambar diatas, dapat dikatakan bahwa semakin

besar pengenceran yang dilakukan dan semakin besar kadar urea yang

ditambahkan maka semakin tinggi pH stillage dalam sistem MFC-SC. MFC-SC

substrat stillage pengenceran 5 kali dan stillage pengenceran 10 kali mengalami

peningkatan nilai pH pada hari ke-3 dan hari ke-6. MFC-SC substrat stillage

pengenceran 5 kali dan stillage pengenceran 10 kali dengan urea 1,2% berada di

kondisi pH netral dan basa pada hari ke-3 dan ke-6. Peningkatan nilai pH ini

diduga diakibatkan oleh perbedaan tingkat konsumsi susbtrat oleh
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mikroorganisme. Komposisi senyawa asam di dalam stillage pada konsentrasi

stillage pengenceran 5 kali dan 10 kali diduga telah didegradasi oleh

mikroorganisme sehingga menyebabkan senyawa asam pada limbah menurun

dan urea sebagai tambahan nutrisi berperan untuk menetralkan pH dalam sistem

MFC-SC. Bakteri yang terdapat di dalam stillage memiliki waktu yang berbeda-

beda dalam memetabolisme substrat. Salah satu bakteri yang terdapat di dalam

stillage adalah Clostridium. Proses metabolisme Clostridium memecah asam

piruvat dengan bantuan molekul air menjadi karbondioksida dan asetaldehid

berkarbon dua. Sehingga diduga senyawa asam yang berada pada MFC-SC

dengan substrat stillage pengenceran 5 kali dan stillage pengenceran 10 kali

telah didegradasi oleh bakteri yang terdapat di dalam stillage. Liu (2008)

menyatakan bahwa MFC-SC, pH tidak hanya mempengaruhi metabolisme dan

pertumbuhan bakteri tapi juga terhadap transfer proton, reaksi katoda sehingga

mempengaruhi performa MFC-SC. Sebagian MFC beroperasi pada pH

mendekati netral untuk menjaga kondisi pertumbuhan optimal komunitas mikroba

yang terlibat dalam pembentukan listrik.

Untuk mengetahui efek konsentrasi urea dan pengenceran terhadap pH

secara kuantitatif, maka dilakukan perhitungan analisis sidik ragam (ANNOVA)

(Lampiran 2). Annova menunjukkan bahwa faktor pengenceran dan

penambahan urea dalam sistem MFC-SC memberikan pengaruh nyata (α =

0,05) terhadap pH (P<0,05). Hal ini ditunjukkan pada kolom sumber ragam, baris

pengenceran yang memiliki nilai P (pada kolom P) sebesar 0,00. Begitu pula

dengan penambahan urea yang memiliki nilai P sebesar 0,00. Interaksi kedua

faktor menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap pH (P<0,05). Interaksi antara

perlakuan pengenceran dan penambahan urea terjadi diduga karena

pengenceran dan urea dapat menginaktivasi mikroorganisme penghasil asam di

dalam substrat MFC-SC stillage pengenceran 5 kali dan pengenceran 10 kali.

Inaktivasi mikroorganisme menyebabkan meningkatnya nilai pH dalam stillage

pengenceran 5 kali dan pengenceran 10 kali.

Perhitungan ANNOVA ini diperoleh dari rata-rata ketiga ulangan dari

masing-masing perlakuan pada hari ke-0, ke-3 dan ke-6. Karena pengenceran

dan penambahan urea memebeikan pengaruh nyata terhadap pH maka

dilanjutkan dengan uji BNT (5%). Hasil uji BNT (5%) faktor pengenceran dan

penambahan urea terhadap pH ditunjukkan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.
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Tabel 4.3 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Pengenceran Terhadap pH

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata ulangan dari pengenceran

substrat (stillage) 10 kali memiliki nilai rata-rata 6,175. Untuk pengenceran

substrat stillage 5 kali memiliki nilai rata-rata 4,850. Substrat stillage tanpa

pengenceran memiliki nilai rata-rata 4,412. Huruf a,b dan c yang terdapat pada

nilai rata-rata perlakuan pengenceran 10 kali, 5 kali dan tanpa pengenceran

merupakan notasi yang menandakan bahwa ketiga perlakuan pengenceran

terhadap substrat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pH.

Tabel 4.4 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Penambahan Urea Terhadap pH

Tabel 4.4 menunjukkan perlakuan penambahan urea konsentrasi 1,2%

memiliki nilai rata-rata 5,704. Konsentrasi urea 0,8% memiliki nilai rata-rata

5.552. Konsentrasi urea 0,4% memiliki nilai rata-rata 4,976 dan konsentrasi urea

0% memiliki nilai rata-rata 4,350. Konsentrasi urea 1,2% dan 0,8% memiliki nilai

notasi yang sama. Hal ini menandakan bahwa konsentrasi urea 1,2% dan 0,8%

tidak memberikan pengaruh yang berbeda. Sedangkan konsentrasi urea 0,4%

dan 0% memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pH (ditunjukkan dengan

perbedaan notasi). Begitu pula dengan konsentrasi urea 0% dengan 1,2%

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pH.

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Pengenceran 10 kali 6,175 a

0,1312. Pengenceran 5 kali 4,850 b

3. Tanpa pengenceran 4,412 c

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Konsentrasi urea 1,2% 5,704 a

0,131
2. Konsentrasi urea 0,8% 5,552 a

3. Konsentrasi urea 0,4% 4,976 b

4. Konsentrasi urea 0% 4,350 c
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4.2.2 COD
COD merupakan salah satu faktor kritis dalam sistem MFC-SC, karena

kandungan COD menunujukkan jumlah bahan organik maupun anorganik yang

terdapat di dalam limbah. Pengukuran COD menekankan kebutuhan oksigen

secara kimia dimana senyawa-senyawa yang diukur adalah bahan-bahan yang

tidak dapat dipecah secara biokimia (Ginting, 2007). Hasil pengukuran COD

stillage dalam sistem MFC-SC adalah sebagai berikut :

Keterangan :
P1A1 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0%
P1A2 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,4%
P1A3 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,8%
P1A4 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.4 Efek Konsentrasi Urea Terhadap COD Media Stillage
(Tanpa Pengenceran)

Gambar 4.4, menunjukkan COD stillage tanpa pengenceran mengalami

penurunan COD pada hari ke-3 dan hari ke-6. Pada hari ke-0, COD stillage

dengan perlakuan urea 0% sebesar 750 ppm dan pada hari ke-3 serta hari ke-6

mengalami penurunan menjadi 724 dan 664 ppm. COD perlakuan urea 0,4%

pada hari ke-0 yaitu 742 ppm, dihari ke-3 dan ke-6 mengalami penurunan COD

menjadi 710 dan 618 ppm. Pada perlakuan urea 0,8%, COD di hari ke-0 sebesar

740 ppm sedangkan dihari ke-3 dan ke-6 mengalami penurunan menjadi 714

dan 670 ppm. Begitu pula pada perlakuan urea 1,2%, memiliki nilai COD sebesar

724 ppm pada hari ke-0 dan dihari ke-3 serta hari ke-6 mengalami penurunan

nilai COD menjadi 658 dan 604 ppm.
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Keterangan :
P2A1 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0%
P2A2 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,4%
P2A3 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,8%
P2A4 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.5 Efek Konsentrasi Urea Terhadap COD Media Stillage
(Pengenceran 5 kali)

Gambar 4.5, menunjukkan COD stillage pengenceran 5 kali juga

mengalami penurunan nilai COD. COD dengan perlakuan urea 0% pada hari ke-

0 sebesar 600 ppm dan mengalami penurunan dihari ke-3 serta hari ke-6

menjadi 573 dan 530 ppm. Perlakuan urea 0,4% memiliki nilai COD sebesar 560

ppm pada hari ke-0, dihari ke-3 dan hari ke-6 mengalami penurunan COD

menjadi 540 dan 517 ppm. Nilai COD dengan perlakuan urea 0,8% pada hari ke-

0 yaitu sebesar 637 ppm, dihari ke-3 dan hari ke-6 mengalami penurunan COD

menjadi 613 dan 568 ppm. Begitu pula pada perlakuan urea 1,2% COD pada

hari ke-0 sebesar 541 ppm, dihari ke-3 dan hari ke-6 mengalami penurunan nilai

COD menjadi 527 dan 494 ppm.
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Keterangan :
P3A1 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0%
P3A2 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,4%
P3A3 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,8%
P3A4 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.6 Efek Konsentrasi Urea Terhadap COD Media Stillage
(Pengenceran 10 kali)

Gambar 4.6, menunjukkan bahwa nilai COD stillage pengenceran 10 kali

dengan perlakuan urea 0% dihari ke-0 adalah 545 ppm, dihari ke-3 dan hari ke-6

mengalami penurunan nilai COD menjadi 527 dan 500 ppm. Perlakuan urea

0,4% memiliki nilai COD sebesar 463 dihari ke-0, dihari ke-3 dan hari ke-6

mengalami penurunan COD menjadi 450 dan 429 ppm. Pada hari ke-0, COD

dengan perlakuan urea 0,8% yaitu 420 ppm, dihari ke-3 dan hari ke-6 mengalami

penurunan menjadi 410 dan 398 ppm. COD dengan perlakuan urea 1,2% dihari

ke-0 adalah 400 ppm sedangkan dihari ke-3 dan hari ke-6 mengalami penurunan

menjadi  390 dan 376 ppm.

Berdasarkan ketiga gambar di atas, menunjukkan bahwa semakin besar

pengenceran yang dilakukan, maka semakin rendah nilai COD stillage dalam

sistem MFC-SC. Stillage tanpa pengenceran memiliki nilai COD yang lebih besar

dibandingkan dengan stillage pengenceran 5 kali dan 10 kali. Hal ini diduga

karena pengenceran akan meningkatkan jumlah mikroorganisme yang terdapat

di dalam stillage, sehingga semakin banyak mikroorganisme maka proses

degradasi senyawa organik dan anorganik akan semakin cepat dan oksigen

yang dibutuhkan untuk penguraian senyawa semakin banyak. Begitu pula
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dengan faktor perlakuan penambahan urea, semakin besar kadar urea yang

ditambahkan, maka semakin rendah nilai COD yang dihasilkan. Penambahan

urea diduga akan meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang terdapat di dalam

stillage untuk memecah senyawa organik dan anorganik. Hal ini disebabkan

karena urea berperan sebagai tambahan nutrisi atau sumber nitrogen bagi

mikroorganisme yang terdapat di dalam stillage.

Nilai COD mengalami penurunan pada hari ke-3 dan hari ke-6 dalam

sistem MFC-SC. Penurunan nilai COD tersebut menunjukkan mikroorganisme

masih aktif mendegradasi senyawa organik dan anorganik karena media kontak

antara mikroorganisme dan stillage masih besar, sehingga terjadi penurunan

pada hari ke-3 sampai hari ke-6. Pohan (2008) menyatakan bahwa reduksi COD

setelah 3 hari akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh mikroba yang

mulai saling bertumpuk sedemikian rupa sehingga menghambat kontak antar

mikroorganisme dengan limbah cair, dengan demikian persentase penuruanan

COD menjadi relatif konstan karena jumlah bakteri yang mati dan yang tumbuh

mulai berimbang dan tercapai kestabilan.

Untuk mengetahui efek konsentrasi urea dan pengenceran terhadap COD

secara kuantitatif, maka dilakukan perhitungan analisis sidik ragam (ANNOVA)

(Lampiran 2). Annova menunjukkan bahwa faktor pengenceran dan

penambahan urea memberikan pengaruh nyata terhadap COD dalam sistem

MFC-SC (P<0,05). Hal ini ditunjukkan pada kolom sumber ragam, baris

pengenceran yang memiliki nilai P (pada kolom P) sebesar 0,00. Begitu pula

dengan penambahan urea yang memiliki nilai P sebesar 0,00. Interaksi kedua

faktor menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap COD (P<0,05). Interaksi

antara pengenceran dan penambahan urea terhadap COD disebabkan karena

pengenceran dan penambahan urea diduga dapat meningkatkan jumlah

mikroorganisme yang terdapat di dalam substrat MFC-SC. Urea pada substrat

MFC-SC berperan sebagai nutrisi tambahan bagi mikroorganisme yang terdapat

di dalam substrat MFC-SC. Perhitungan ANNOVA ini diperoleh dari rata-rata

ketiga ulangan dari masing-masing perlakuan. Karena pengenceran dan

penambahan urea memebeikan pengaruh nyata terhadap COD maka dilanjutkan

dengan uji BNT (5%). Hasil uji BNT (5%) faktor pengenceran dan penambahan

urea terhadap COD ditunjukkan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.
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Tabel 4.5 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Pengenceran Terhadap COD

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata ulangan dari pengenceran

substrat (stillage) 10 kali memiliki nilai rata-rata 445,5. Untuk pengenceran

substrat stillage 5 kali memiliki nilai rata-rata 560,1. Substrat stillage tanpa

pengenceran memiliki nilai rata-rata 693,1. Huruf a,b dan c yang terdapat pada

nilai rata-rata perlakuan pengenceran 10 kali, 5 kali dan tanpa pengenceran

merupakan notasi yang menandakan bahwa ketiga perlakuan pengenceran

terhadap substrat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap COD.

Tabel 4.6 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Penambahan Urea Terhadap COD

Tabel 4.6 menunjukkan perlakuan penambahan urea konsentrasi 1,2%

memiliki nilai rata-rata 523,9. Konsentrasi urea 0,8% memiliki nilai rata-rata

558,7. Konsentrasi urea 0,4% memiliki nilai rata-rata 581,7 dan konsentrasi urea

0% memiliki nilai rata-rata 601,6. Konsentrasi urea 1,2% dan 0,8% memiliki nilai

notasi yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa konsentrasi urea 1,2% dan

0,8% memberikan pengaruh yang berbeda. Sedangkan konsentrasi urea 0,4%

dan 0% memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pH (ditunjukkan dengan

perbedaan notasi). Begitu pula dengan konsentrasi urea 0% dengan 1,2%

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap COD. Perlakuan penambahan

konsentrasi urea yang berbeda, memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

COD.

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Tanpa pengenceran 693,1 a

113,822. Pengenceran 5 kali 560,1 b

3. Pengenceran 10 kali 445,5 c

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Konsentrasi urea 0% 601,6 a

113,82
2. Konsentrasi urea 0,4% 581,7 b

3. Konsentrasi urea 0,8% 558,7 c

4. Konsentrasi urea 1,2% 523,9 d
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4.2.3 Total Nitrogen
Total nitrogen menunjukkan jumlah total nitrogen organik yang terdapat

dalam limbah cair. Nitrogen di dalam air limbah terdapat sebagai nitrogen organik

dan nitrogen amonia, proporsinya tergantung pada degradasi bahan organik

yang berlangsung. Total nitrogen organik selama di dalam sistem MFC-SC

adalah sebagai berikut :

Keterangan :
P1A1 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0%
P1A2 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,4%
P1A3 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,8%
P1A4 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.7 Efek Konsentrasi Urea Terhadap Total Nitrogen Media Stillage
(Tanpa Pengenceran)

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa total nitrogen stillage tanpa

pengenceran dalam sistem MFC-SC pada hari ke-0 sebesar 0,78% dengan

perlakuan urea 0%, dihari ke-3 total nitrogen perlakuan urea 0% mengalami

peningkatan menjadi 2,46% sedangkan pada hari ke-6, total nitrogen mengalami

penurunan menjadi 1.63%. Pada perlakuan urea 0,4%, total nitrogen hari ke-0

sebesar 2,81%, dihari ke-3 mengalami peningkatan menjadi 4,05%, dan dihari

ke-6 mengalami penuruanan menjadi 3,99%. Total nitrogen perlakuan urea 0,8%

pada hari ke-0 yaitu sebesar 5,77%, di hari ke-3 mengalami peningkatan menjadi

5,87% dan mengalami penurunan di hari ke-6 menjadi 5,57%. Pada hari ke-0,

total nitrogen perlakuan urea 1,2% adalah 7,07%, dihari ke-3 total nitrogen
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mengalami peningkatan menjadi 7,25% dan dihari ke-6 mengalami penurunan

menjadi 7,12%.

Keterangan :
P2A1 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0%
P2A2 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,4%
P2A3 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,8%
P2A4 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.8 Efek Konsentrasi Urea Terhadap Total Nitrogen Media Stillage

(Pengenceran 5 kali)

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa total nitrogen stillage pengenceran 5

kali dalam sistem MFC-SC dihari ke-0 dengan perlakuan urea 0% adalah

sebesar 0,16% dan mengalami peningkatan pada hari ke-3 menjadi 0,23%

sedangkan pada hari ke-6 total nitrogen mengalami penurunan menjadi 0,16%.

Pada hari ke-0, total nitrogen dengan perlakuan urea 0,4% yaitu 1,34%, dihari

ke-3 total nitrogen mengalami peningkatan menjadi 2,05% dan dihari ke-6 total

nitrogen mengalami penurunan menjadi 1,79%. Total nitrogen pada perlakuan

urea 0,8% sebesar 2,54% dihari ke-0, pada hari ke-3 total nitrogen mengalami

peningkatan menjadi 3,96% sedangkan dihari ke-6 mengalami penurunan

menjadi 3,79%. Perlakuan urea 1,2% menunjukkan total nitrogen sebesar 5,53%

pada jam ke-0, dihari ke-3 mengalami peningkatan total nitrogen menjadi 5,70%

dan dihari ke-6 mengalami penurunan total nitrogen menjadi 3,78%.
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Keterangan :
P3A1 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0%
P3A2 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,4%
P3A3 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,8%
P3A4 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 1,2%

Gambar 4.9 Efek Konsentrasi Urea Terhadap  Total Nitrogen Media Stillage
(Pengenceran 10 kali)

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa total nitrogen stillage pengenceran 10

kali pada perlakuan urea 0% di hari ke-0 yaitu 0,06%, dihari ke-3 mengalami

peningkatan menjadi 0,09%, dan dihari ke-6 mengalami penurunan menjadi

0,02%. Perlakuan urea 0,4% pada hari ke-0 memiliki total nitrogen sebesar

1,81%, dihari ke-3 mengalami peningkatan menjadi 3,37% dan dihari ke-6

mengalami penurunan total nitrogen menjadi 2,71%. Total nitrogen dengan

perlakuan urea 0,8% pada hari ke-0 adalah 2,14%, dihari ke-3 mengalami

peningkatan total nitrogen menjadi 3,53% dan dihari ke-6 mengalami penurunan

total nitrogen menjadi 3,47%. Pada hari ke-0 total nitrogen dengan perlakuan

urea 1,2% adalah 4,83%, di hari ke-3 mengalami peningkatan menjadi 5,58%

sedangkan dihari ke-6 mengalami penurunan total nitrogen menjadi 5,32%.

Dari ketiga gambar diatas menunjukkan bahwa semakin besar

pengenceran yang dilakukan maka semakin rendah total nitrogen yang terdapat

dalam stillage pada sistem MFC-SC. Begitu pula dengan kadar penambahan

urea yang ditambahkan ke dalam stillage, semakin besar kadar urea yang

ditambahkan maka total nitrogen yang terdapat dalam stillage akan semakin

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6
6,5

7

0 3 6

To
ta

l N
itr

og
en

 (%
)

Waktu (hari)

P3A1

P3A2

P3A3

P3A4



50

tinggi. Total nitrogen akan mengalami peningkatan pada hari ke-3 dan

mengalami penurunan total nitrogen dihari ke-6, hal ini terjadi pada semua

perlakuan. Pada hari ke-0 sampai hari ke-3, diduga mikroorganisme yang

terdapat di dalam stillage masih beradaptasi dengan substrat yang ada,

sedangkan pada hari ke-3 sampai hari ke-6, mikroorganisme yang terdapat di

dalam stillage pada sistem MFC-SC akan menguraikan senyawa nitrogen

organik sehingga terjadi penurunan total nitrogen dalam stillage pada sistem

MFC-SC. Mikroorganisme yang terdapat pada stillage yang mengalami

pengenceran 5 kali maupun 10 kali diduga masih beradaptasi dengan substrat

yang ada, sehingga penguraian senyawa nitrogen organik masih berjalan selama

6 hari. Ibrahim et al., (2005) menyatakan bahawa mikroorganisme dapat

beradaptasi dengan lingkungan barunya dan mencapai fase pertumbuhan

logaritmik sampai hari ke-8 dengan menggunakan substrat yang tersedia.

Avnimelech et al., (2001) menyatakan bahwa kecepatan penurunan nitrogen

organik yang berubah menjadi nitrogen anorganik sangat kompleks karena

hanya sebagian dari nitrogen organik yang berubah menjadi nitrogen anorganik,

sementara itu sisanya digunakan untuk memproduksi protein bakteri yang

selanjutnya akan menjadi biomassa sel.

Untuk mengetahui efek konsentrasi urea dan pengenceran terhadap total

itrogen secara kuantitatif, maka dilakukan perhitungan analisis sidik ragam

(ANNOVA) (Lampiran 2). Annova menunjukkan bahwa faktor pengenceran dan

penambahan urea memberikan pengaruh nyata terhadap total nitrogen dalam

sistem MFC-SC (P<0,05). Hal ini ditunjukkan pada kolom sumber ragam, baris

pengenceran yang memiliki nilai P (pada kolom P) sebesar 0,00. Begitu pula

dengan penambahan urea yang memiliki nilai P sebesar 0,00. Interaksi kedua

faktor menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap total nitrogen (P<0,05).

Interaksi antara pengenceran dan peambahan urea menunjukkan bahwa

pengenceran menurunkan total nitrogen dalam substrat MFC-SC, akan tetapi

semakin besar penambahan urea maka akan meningkatkan nilai nitrogen yang

terdapat di dalam substrat MFC-SC. Perhitungan ANNOVA ini diperoleh dari

rata-rata ketiga ulangan dari masing-masing perlakuan. Karena pengenceran

dan penambahan urea memebeikan pengaruh nyata terhadap total nitrogen,

maka dilanjutkan dengan uji BNT (5%). Hasil uji BNT (5%) faktor pengenceran

dan penambahan urea terhadap total nitrogen ditunjukkan dalam Tabel 4.7 dan

Tabel 4.8.
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Tabel 4.7 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Pengenceran Terhadap Total

Nitrogen

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata ulangan dari pengenceran

substrat (stillage) 10 kali memiliki nilai rata-rata 2,7485. Untuk pengenceran

substrat stillage 5 kali memiliki nilai rata-rata 2,5853. Substrat stillage tanpa

pengenceran memiliki nilai rata-rata 4,5317. Huruf a dan b yang terdapat pada

nilai rata-rata perlakuan pengenceran 5 kali dengan stillage tanpa pengenceran

merupakan notasi yang menandakan bahwa kedua perlakuan pengenceran

terhadap substrat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap total nitrogen.

Sedangkan pengenceran 5 kali dengan 10 kali tidak memberikan pengaruh yang

berbeda.

Tabel 4.8 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Penambahan Urea Terhadap Total

Nitrogen

Tabel 4.8 menunjukkan perlakuan penambahan urea konsentrasi 1,2%

memiliki nilai rata-rata 5,79677. Konsentrasi urea 0,8% memiliki nilai rata-rata

4,07111. Konsentrasi urea 0,4% memiliki nilai rata-rata 2,65778 dan konsentrasi

urea 0% memiliki nilai rata-rata 0,62889. Keempat perlakuan konsentrasi urea

tersebut memiliki notasi yang berbeda (dilihat dari notasi yang berbeda). Hal ini

menandakan bahwa konsentrasi urea yang berbeda-beda memberikan pengaruh

yang berbeda terhadap total nitrogen.

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Tanpa pengenceran 4,5317 a

0,3702. Pengenceran 5 kali 2,5853 b

3. Pengenceran 10 kali 2,7485 b

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Konsentrasi urea 1,2% 5,79677 a

0,370
2. Konsentrasi urea 0,8% 4,07111 b

3. Konsentrasi urea 0,4% 2,65778 c

4. Konsentrasi urea 0% 0,62889 d
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4.2.4 Total Plate Count (TPC)
Total Plate Count (TPC) merupakan total mikroorganisme yang terdapat di

dalam stillage pada sistem MFC-SC. Pengukuran TPC ini bertujuan untuk

mengetahui jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam stillage pada MFC-SC.

Hasil pengukuran TPC selama berada pada sistem MFC-SC adalah sebagai

berikut :

Keterangan :
P1A1 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0%
P1A2 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,4%
P1A3 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,8%
P1A4 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 1,2%
E : diartikan sebagai x10y

Gambar 4.10 Efek Konsentrasi Urea Terhadap TPC Media Stillage
(Tanpa Pengenceran)

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme stillage tanpa

pengenceran, pada perlakuan urea 0% di hari ke-0 yaitu 4,50 x10-15, dihari ke-3

mengalami peningkatan menjadi 2,10 x10-18, dan dihari ke-6 mengalami

penurunan menjadi 6,93 x10-17. Perlakuan urea 0,4% pada hari ke-0

menunjukkan jumlah mikroorganisme sebesar 1,51 x10-17, dihari ke-3 mengalami

peningkatan menjadi 5,73 x10-18 dan dihari ke-6 mengalami penurunan jumlah

mikroorganisme menjadi 5,17 x10-14. Jumlah mikroorganisme dengan perlakuan

urea 0,8% pada hari ke-0 adalah 4,47 x10-14, dihari ke-3 mengalami peningkatan
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jumlah mikroorganisme menjadi 3,10 x10-18 dan dihari ke-6 mengalami

penurunan jumlah mikroorganisme menjadi 1,65 x10-15. Pada hari ke-0 jumlah

mikroorganisme dengan perlakuan urea 1,2% adalah 2,24 x10-14, di hari ke-3

mengalami peningkatan menjadi 6,00 x1018 sedangkan dihari ke-6 mengalami

penurunan jumlah mikroorganisme menjadi 4,37 x10-15.

Keterangan :
P2A1 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0%
P2A2 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,4%
P2A3 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,8%
P2A4 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 1,2%
E : diartikan sebagai x10y

Gambar 4.11 Efek Konsentrasi Urea Terhadap TPC Media Stillage
(Pengenceran 5 kali)

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme stillage

pengenceran 5 kali, perlakuan urea 0% di hari ke-0 yaitu 1,53 x10-14 dan pada

hari ke-3  mengalami peningkatan yaitu menjadi 9,20 x10-14 serta pada hari ke-6

mengalami penurunan menjadi 3,90 x10-14. Jumlah mikroorganisme perlakuan

urea 0,4% pada hari ke-0 adalah 1,35 x10-15 dan mengalami peningkatan pada

hari ke-3 menjadi 4,00 x10-15 serta mengalami penurunan dihari ke-6 menjadi

2,26 x10-15. Jumlah mikroorganisme pada hari ke-0 dengan perlakuan urea 0,8%

sebesar 1,05 x10-14 sedangkan pada hari ke-3 dan ke-6 mengalami peningkatan

nilai jumlah mikroorganisme menjadi 7,83 x10-14 dan 9,55 x10-14. Begitu pula

jumlah mikroorganisme dengan perlakuan urea 1,2% pada hari ke-0 adalah
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sebesar 1,20 x10-14 dan mengalami peningkatan pada hari ke-3 yaitu menjadi

3,04 x10-14 dan hari ke-6 mengalami penurunan menjadi 2,13 x10-14.

Keterangan :
P3A1 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0%
P3A2 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,4%
P3A3 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,8%
P3A4 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 1,2%
E : diartikan sebagai x10y

Gambar 4.12 Efek Konsentrasi Urea Terhadap  TPC Media Stillage
(Pengenceran 10 kali)

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa mikroorganisme stillage pengenceran

10 kali kali dalam sistem MFC-SC dihari ke-0 dengan perlakuan urea 0% adalah

sebesar 3,93 x10-08 dan mengalami peningkatan pada hari ke-3 menjadi 6,67

x10-08 sedangkan pada hari ke-6 jumlah mikroorganisme mengalami penurunan

menjadi 1,55 x10-08. Pada hari ke-0, jumlah mikroorganisme dengan perlakuan

urea 0,4% yaitu 5,00 x10-08, dihari ke-3 jumlah mikroorganisme mengalami

penurunan menjadi 4,80 x10-08 dan dihari ke-6 jumlah mikroorganisme

mengalami penurunan menjadi 1,47 x10-08. Jumlah mikroorganisme pada

perlakuan urea 0,8% sebesar 1,36 x10-09 dihari ke-0, pada hari ke-3 jumlah

mikroorganisme mengalami peningkatan menjadi 2,76 x10-09 sedangkan dihari

ke-6 mengalami penurunan menjadi 1,49 x10-09. Perlakuan urea 1,2%

menunjukkan jumlah mikroorganisme sebesar 3,32 x10-09 pada jam ke-0, dihari

ke-3 mengalami peningkatan jumlah mikroorganisme menjadi 6,00 x10-09 dan

dihari ke-6 mengalami penurunan jumlah mikroorganisme menjadi 1,49 x10-09.
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Berdasarkan ketiga gambar diatas, menunjukkan bahwa semakin besar

jumlah pengenceran stillage maka semakin rendah jumlah mikroorganisme yang

terdapat dalam stillage pada sistem MFC-SC. Pada hari ke-3 sebagian besar

jumlah mikroorganisme mengalami peningkatan baik stillage tanpa pengenceran

maupun stillage pengenceran 5 kali dan 10 kali. Hal ini diduga disebabkan

karena mikroorganisme aktif memecah senyawa organik yang terdapat di dalam

stillage dan telah memasuki fase logaritmik pertumbuhan mikroorganisme.

Sedangkan pada hari ke-6, mikroorganisme diduga telah memasuki fase

stasioner menuju fase kematian dan nutrisi yang terdapat dalam stillage telah

terdegradasi atau mengalami penurunan.

Untuk mengetahui efek konsentrasi urea dan pengenceran terhadap total

mikroorganisme secara kuantitatif, maka dilakukan perhitungan analisis sidik

ragam (ANNOVA) (Lampiran 2). Annova menunjukkan bahwa faktor

pengenceran memberikan pengaruh nyata terhadap total mikroorganisme dalam

sistem MFC-SC (P<0,05). Hal ini ditunjukkan pada kolom sumber ragam, baris

pengenceran yang memiliki nilai P (pada kolom P) sebesar 0,00. Sedangkan

penambahan urea memberikan pengaruh tidak nyata total mikroorganisme dalam

sistem MFC-SC (P>0,05). Interaksi kedua faktor menunjukkan pengaruh yang

tidak nyata terhadap total mikroorganisme (P>0,05). Perhitungan ANNOVA ini

diperoleh dari rata-rata ketiga ulangan dari masing-masing perlakuan. Karena

pengenceran memebeikan pengaruh nyata terhadap total mikroorganisme, maka

dilanjutkan dengan uji BNT (5%). Hasil uji BNT (5%) faktor pengenceran dan

penambahan urea terhadap total mikroorganisme ditunjukkan dalam Tabel 4.9
dan Tabel 4.10.

Tabel 4.9 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Pengenceran Terhadap Jumlah

Mikroorganisme

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata ulangan dari pengenceran

substrat (stillage) 10 kali memiliki nilai rata-rata 1923500032. Untuk pengenceran

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Tanpa pengenceran 3,1522 x20-17 a

5,81 x10-352. Pengenceran 5 kali 5,0180 x10-14 b

3. Pengenceran 10 kali 1923500032 b
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substrat stillage 5 kali memiliki nilai rata-rata 5,0180 x1014. Substrat stillage tanpa

pengenceran memiliki nilai rata-rata 3,1522 x1017 . Huruf a dan b yang terdapat

pada nilai rata-rata perlakuan pengenceran 5 kali dengan stillage tanpa

pengenceran merupakan notasi yang menandakan bahwa kedua perlakuan

pengenceran terhadap substrat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

total mikroorganisme. Sedangkan pengenceran 5 kali dengan 10 kali tidak

memberikan pengaruh yang berbeda.

Tabel 4.10 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Penambahan Urea Terhadap

Jumlah Mikroorganisme

Tabel 4.10 menunjukkan penambahan urea dengan konsentrasi berbeda

memiliki notasi yang sama. Hal ini menandakan bahwa konsentrasi urea yang

berbeda-beda tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap total

mikroorganisme.

4.3 Pengukuran Listrik MFC-SC
MFC-SC merupakan sistem alat yang menggunakan bakteri sebagai

katalis untuk mengoksidasi bahan organik menjadi bahan anorganik. Rangkaian

alat MFC-SC terdiri atas kompartemen anoda dan katoda. Pada MFC-SC ruang

anoda dan katoda hanya terdiri atas satu chamber dan tidak dipisahkan oleh

membran (Gambar 3.7). Gambar 3.7 menunjukkan bahwa dalam rangkaian

MFC-SC terdapat dinamo yang berfungsi untuk menghomogenkan substrat

MFC-SC. Pada katoda bersifat aerob sedangkan pada anoda bersifat anaerob

(Gambar 3.7). Menurut Zahara (2011), material anoda harus bersifat konduktif,

biocompatible (bisa beradaptasi dengan makhluk hidup), dan secara kimia stabil

di dalam larutan chamber. Material umum yang digunakan sebagai anoda pada

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Konsentrasi urea 1,2% 6,32970 x1016 a

5,81 x10-35
2. Konsentrasi urea 0,8% 1,28244 x1017 a

3. Konsentrasi urea 0,4% 1,04068 x1017 a

4. Konsentrasi urea 0% 1,25361 x1017 a
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MFC-SC adalah berbasis karbon, karena sifat kondukstivitasnya tinggi, stabil,

strukturnya kuat, dan sifat permukaannya yang stabil pada biofilm. Beberapa

contohnya adalah grafit (Liu, 2008). Begitu pula pada katoda, bahan yang

digunakan biasanya terbuat dari karbon grafit.

Prinsip kerja MFC-SC adalah bakteri pada chamber anoda mentransfer

elektron dari donor elektron ke elektron anoda (Logan et al., 2006). Bakteri yang

hidup pada chamber anoda mengkonversi substrat menjadi CO2, proton dan

elektron. Chamber anoda berada pada kondisi anaerobik dan bakteri harus

mengubah penerima elektron menjadi penerima elektron insoluble. Kemudian

elektron dari bakteri ditransfer menuju anoda, sedangkan proton berimigrasi

menuju katoda  (Gambar 3.7). Elektron yang berada pada anoda mengalir

menuju katoda dengan aseptor elektron insoluble. Hasil dari proses transfer

proton dan elektron ini akan menghasilkan air dan hasil samping berupa listrik.

MFC-SC dapat menghasilkan listrik dari aliran elektron di anoda ke katoda.

Substrat merupakan faktor penting untuk menghasilkan listrik dalam sistem MFC-

SC. MFC-SC dioperasikan pada suhu ruang.

Banyak mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mentransfer

elektron dari hasil metabolisme bahan organik. Du et al., (2007), mengatakan,

bahwa salah satu jenis mikrooganisme yang dapat hidup pada substrat stillage

adalah Clostridium beijerinckii dan Clostridium butyricum. C. beijerinckii dan

butyricum merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang atau tongkat dan

bersifat anaerob serta dapat tumbuh pada kondisi mesofilik. Kedua jenis bakteri

ini ditemukan pada fermentasi gula untuk memproduksi alkohol dan keton.

Listrik (tegangan listrik) yang dihasilkan oleh sistem MFC-SC diukur

setiap 6 jam selama 6 hari dalam satuan Volt (V). Listrik yang dihasilkan oleh

MFC-SC tidak terlepas dari keterkaitan antara beberapa parameter yang

mempengaruhinya, seperti pH, COD, total nitrogen dan jumlah mikroorganisme

(TPC). Hasil pengukuran listrik (tegangan listrik) dengan substrat stillage pada

sistem MFC-SC adalah sebagai berikut :
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Keterangan :
P1A1 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0%
P1A2 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,4%
P1A3 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 0,8%
P1A4 : stillage tanpa pengenceran konsentrasi urea 1,2%
Listrik pada gambar menggunakan interval 18 jam.

Gambar 4.13 Listrik yang Dihasilkan dengan Media Stillage
Tanpa Pengenceran

Keterangan :
P2A1 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0%
P2A2 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,4%
P2A3 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 0,8%
P2A4 : stillage pengenceran 5 kali konsentrasi urea 1,2%
Listrik pada gambar menggunakan interval 18 jam.

Gambar 4.14 Tegangan Listrik yang Dihasilkan dengan Media Stillage
Pengenceran 5 kali
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Keterangan :
P3A1 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0%
P3A2 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,4%
P3A3 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 0,8%
P3A4 : stillage pengenceran 10 kali konsentrasi urea 1,2%
Listrik pada gambar menggunakan interval 18 jam.

Gambar 4.15 Listrik yang Dihasilkan dengan Media Stillage
Pengenceran 10 kali

Gambar 4.13, pada jam ke-0 rata-rata nilai listrik yang dihasilkan oleh

sistem MFC-SC berbeda-beda. Pada perlakuan urea 0% 0,04V, penambahan

urea 0,4% 0,07V, penambahan urea 0,8% 0,05V, dan penambahan urea 1,2%

0,01. Begitu pula pada Gambar 4.14 dan Gambar 4.15 yang menunjukkan

bahwa jam ke-0 rata-rata nilai listrik yang dihasilkan oleh sistem MFC-SC

berbeda. Dari Gambar 4.14, pada perlakuan urea 0% 0,05V, penambahan urea

0,4% 0,07V, penambahan 0,8% 0,11V, dan penambahan 1,2% 0,06V. Pada

Gambar 4.15, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan listrik saat jam ke-0, tetapi

tegangan listrik yang dihasilkan saat jam ke-0 memiliki nilai yang lebih besar jika

dibandingkan dengan Gambar 4.13 dan Gambar 4.14. Perlakuan urea 0%

0,13V, penambahan urea 0,4% 0,18V, penambahan urea 0,8% 0,05V dan

penambahan urea 1,2% 0,11V. Perbedaan nilai listrik yang dihasilkan di awal

pengukuran diduga disebabkan oleh jumlah elektron bebas yang ditangkap oleh

anoda lebih banyak pada sistem MFC-SC.

Untuk mengetahui efek konsentrasi urea dan pengenceran terhadap listrik

secara kuantitatif, maka dilakukan perhitungan analisis sidik ragam (ANNOVA)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 18 36 54 72 90 108 126 144

Lis
tr

ik
  (

V)

Waktu (Jam)

P3A1

P3A2

P3A3

P3A4



60

(Lampiran 2). Annova menunjukkan bahwa faktor pengenceran dan

penambahan urea memberikan pengaruh tidak nyata terhada listrik dalam sistem

MFC-SC (P>0,05). Hal ini ditunjukkan pada kolom sumber ragam, baris

pengenceran yang memiliki nilai P (pada kolom P) sebesar 0,230. Begitu pula

dengan penambahan urea yang memiliki nilai P sebesar 0,421. Interaksi kedua

faktor menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap listrik (P>0,05).

Perhitungan ANNOVA ini diperoleh dari rata-rata ketiga ulangan dari masing-

masing perlakuan. Hasil uji BNT (5%) faktor pengenceran dan penambahan urea

terhadap listrik ditunjukkan dalam Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

Tabel 4.11 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Pengenceran Terhadap Listrik yang

Dihasilkan

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata ulangan dari pengenceran

substrat (stillage) 10 kali memiliki nilai rata-rata 0,1870. Untuk pengenceran

substrat stillage 5 kali memiliki nilai rata-rata 0,1307. Substrat stillage tanpa

pengenceran memiliki nilai rata-rata 0,1386. Huruf a yang terdapat pada masing-

masing nilai rata-rata ketiga perlakuan pengenceran merupakan notasi yang

menandakan bahwa ketiga perlakuan pengenceran terhadap substrat

memberikan pengaruh yang tidak berbeda terhadap  listrik.

Tabel 4.12 Hasil Uji Lanjut BNT (5%) Faktor Penambahan Urea Terhadap Listrik

yang Dihasilkan

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Tanpa pengenceran 0,1386 a

0,0462. Pengenceran 5 kali 0,1307 a

3. Pengenceran 10 kali 0,1870 a

No. Perlakuan Rata-Rata BNT 5%
1. Konsentrasi urea 0% 0,1776 a

0,046
2. Konsentrasi urea 0,4% 0,1732 a

3. Konsentrasi urea 0,8% 0,1206 a

4. Konsentrasi urea 1,2% 0,1369 a
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Tabel 4.12 menunjukkan perlakuan penambahan urea dengan

konsentrasi berbeda memiliki notasi yang sama. Hal ini menandakan bahwa

konsentrasi urea yang berbeda-beda tidak memberikan pengaruh yang berbeda

terhadap total listrik. Hal ini diduga disebabkan karena kondisi anoda dalam

sistem MFC-SC belum tercapai. Sehingga tegangan listrik yang dihasilkan

cenderung kecil pada semua perlakuan.

Listrik maksimum pada Gambar 4.13 terjadi pada jam ke-36 dengan

perlakuan penambahan urea 0,4% yaitu 0,24V. Pada urea 0% listrik maksimum

yang dihasilkan terjadi saat jam ke-126 sebesar 0,22V. Listrik maksimum yang

dihasilkan dengan perlakuan penambahan urea 0,8% adalah ketika jam ke-72

yaitu 0,16V. Sedangkan untuk penambahan urea 1,2% menghasilkan listrik

maksimum ketika berada pada jam ke-18 sebesar 0,21V.

Pada Gambar 4.14 menunjukkan bahwa listrik maksimum yang

dihasilkan ketika berada pada jam ke-108 yaitu 0,19V dengan urea 0%.

Perlakuan urea 0,4% menghasilkan listrik maksimum dalam sistem MFC-SC

ketika berada pada jam ke-126 yaitu 0,25V. Lisrtik maksimum yang dihasilkan

oleh MFC-SC dengan perlakuan urea 0,8% terjadi ketika berada pada jam ke-18

sebesar 0,22V. Sedangkan pada perlakuan urea 1,2% listrik yang dihasilkan

terjadi ketika berada pada jam ke-54 dan 126 sebesar 0,13V.

Selanjutnya pada Gambar 4.15, listrik maksimum yang dihasilkan dari

sistem MFC-SC terjadi ketika berada pada jam ke-36 yaitu 0,36V dengan

perlakuan urea 0%. Perlakuan urea 0,4% menghasilkan listrik maksimum ketika

berada pada jam ke-18 sebesar 0,25V. Listrik maksimum yang dihasilkan oleh

MFC-SC dengan perlakuan penambahan urea 0,8% ketika berada pada jam ke-

72. Sedangkan perlakuan penambahan urea 1,2% menghasilkan listrik

maksimum terjadi pada jam ke-18 yaitu 0,24V. Tingginya listrik pada

penambahan urea 0% diduga disebabkan karena tidak adanya membran

pemisah antara anoda dan katoda, sehingga diduga pada ruang anoda MFC-SC

dengan penambahan urea 0,4%;0,8%; dan 1,2% masih terdapat oksigen. Hal ini

dapat menurunkan listrik yang dihasilkan.

Berdasarkan ketiga gambar tersebut, listrik maksimum yang dihasilkan

terjadi pada jam yang berbeda-beda. Perbedaan ini diduga disebabkan karena

mikroorganisme yang terdapat di dalam stillage pada sistem MFC-SC memiliki

kecepatan dan waktu yang berbeda-beda ketika mendegradasi senyawa organik.

Listrik yang dihasilkan dari ketiga perlakuan pengenceran, mengalami nilai yang
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fluktuasi namun listrik maksimum yang dihasilkan terjadi berkisar pada jam ke-18

sampai jam ke-126 dan cenderung mengalami penurunan nilai listrik pada jam

ke-144. Peningkatan atau penurunan listrik diduga sesuai dengan jumlah

elektron bebas yang dihasilkan oleh bakteri. Suyanto et al., (2010) menyatakan

bahwa fluktuasi nilai tegangan listrik ini dipengaruhi oleh metabolisme yang

dilakukan oleh mikroorganisme di dalam anoda. Metabolisme mikroorganisme

memanfaatkan senyawa organik dari stillage yang akan menghasilkan elektron.

Produk biodegradasi senyawa organik oleh bakteri tertentu dapat menjadi

substrat bagi jenis bakteri lain. Hal ini menyebabkan produk tidak dapat

dioksidasi untuk menghasilkan elektron bebas dan ion H+ dengan optimum

sehingga elektron yang mengalir dari anoda ke katoda berkurang dan

mengakibatkan fluktuasi listrik.

Listrik dari ketiga perlakuan pengenceran dan penambahan urea dalam

sistem MFC-SC tidak terlepas dari keterkaitan antar faktor seperti COD, pH,

jumlah mikroorganisme dan total nitrogen. Berdasarkan Gambar 4.15,

menunjukkan bahwa listrik yang dihasilkan dari substrat stillage pengenceran 10

kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan MFC-SC dengan substrat stillage tanpa

pengenceran dan stillage pengenceran 5 kali. Hal ini dapat terlihat dari nilai pH

yang dihasilkan. pH MFC-SC dengan sustrat stillage pengenceran 10 kali dengan

perlakuan urea 0,4%; 0,8%; dan 1,2% pada hari ke-3 dan ke-6 memiliki nilai pH

netral. Ren et al., (2007) dalam Puig et al., (2010) mengemukakan bahwa dalam

single chamber MFC, produksi listrik menurun secara signifikan ketika pH akhir

turun menjadi 5,2 karena produk asam fermentasi, namun kembali menjadi

normal ketika pH kembali 7,0. Namun pada katoda, pH mempengaruhi baik

anodik dan reaksi katodik dimana pH tinggi (8-10) menghambat aktivitas bakteri

anodik sampai batas tertentu, tapi mungkin menguntungkan untuk reaksi katodik,

sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan.

Selain pH, nilai COD akhir yang dihasilkan pada MFC-SC dengan

substrat stillage pengenceran 10 kali memiliki nilai COD yang lebih rendah

dibandingkan dengan substrat stillage tanpa pengenceran dan stillage

pengenceran 5 kali. COD removal tertinggi pada substrat stillage pengenceran

10 kali yaitu terjadi pada urea 0% yaitu sebesar 8,25%. Sedangkan COD removal

pada substrat MFC-SC tanpa pengenceran terjadi pada penambahan urea 0,4%

sebesar 16,7%. MFC-SC dengan substrat stillage pengenceran 5 kali memiliki

COD removal sebesar 11,6% dengan perlakuan urea 0%.
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Akan tetapi COD akhir yang dihasilkan oleh sistem MFC-SC belum

memenuhi standar baku mutu limbah. Kadar COD maksimum yang dapat

dibuang ke lingkungan menurut Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2010

adalah sebesar 200 ppm. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, kadar COD maksimum

adalah 300 ppm.  Sedangkan COD akhir terendah yang dihasilkan oleh sistem

MFC-SC adalah 376 ppm. Namun, sistem MFC-SC memiliki beberapa

keuntungan dibandingkan dengan sistem pengolahan limbah yang lainnya

khususnya untuk diterapkan pada skala industri. Diantaranya, lebih ramah

lingkungan, output yang dihasilkan dapat digunakan dalam menjalankan

operasional pabrik (berupa listrik yang dihasilkan), menggunakan

mikroorganisme alami yang terdapat dalam limbah sehingga lebih ekonomis dan

efisien, dapat diterapkan juga dalam industri rumah tangga.

Faktor lainnya yang berkaitan dengan jumlah listrik yang dihasilkan

adalah total nitrogen dan jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam limbah.

Listrik yang dihasilkan pada jam ke-144 cenderung mengalami penurunan. Hal ini

dapat dilihat dari jumlah mikroorganisme dan total nitrogen yang terdapat di

dalam sistem MFC-SC yang juga cenderung mengalami penurunan. Listrik

maksimum terjadi dimulai pada jam ke-18 sampai jam ke-126. Begitu pula

dengan total nitrogen dan jumlah mikroorganisme, yang menunjukkan bahwa

ketika berada pada jam ke-18 sampai 126, mikroorganisme aktif mendegradasi

senyawa organik yang terdapat di dalam limbah. Untuk mendegradasi senyawa

organik, mikroorganisme yang terdapat di dalam limbah memanfaatkan nitrogen

sebagai nutrisi untuk bermetabolisme. Sehingga keterkaitan antar faktor saling

bersinergis terhadap tegangan listrik yang dihasilkan dari MFC-SC. Berikut ini

merupakan keterkaitan antar faktor (COD, TPC dan listrik) dalam sistem MFC-

SC) :
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Keterangan : Gambar di atas diperoleh dari nilai listrik maksimum (MFC-SC dengan Media
Stillage Pengenceran 10 kali dengan Urea 0%).
Listrik (mV)

Gambar 4.16 Keterkaitan Antar Faktor Pada MFC-SC Terhadap Listrik yang
Dihasilkan

Stillage memiliki senyawa yang resisten yang sulit diuraikan dan

didegradasi oleh mikroorganisme, seperti karamel, melanoidin dan kelompok

produk seperti hidroksil metil furfural, sifat koloidal dari karamel bersifat resisten

terhadap proses degradasi atau penguraian oleh mikroorganisme dan senyawa

ini dianggap sebagai racun oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam stillage

(Bustamante et.al, 2005). Furfural dihasilkan dari bahan baku yang mengandung

pentosan. Pentosan merupakan hemiselulosa yang dihidrolisa menghasilkan

pentosa dan kemudian pentosa mengalami proses siklodehidrasi menjadi

furfural. Furfural dapat menghambat aktivitas bakteri Clostridium. Furfural

terbentuk akibat terpecahnya hemiselulosa pada kondisi asam.

Senyawa karamel dan melanoidin yang terdapat didalam stillage

disebabkan karena adanya reaksi Mailard. Reaksi Mailard adalah reaksi

kompleks yang terjadi antara gula pereduksi dengan gugus amino primer

kemudian menghasilkan basa schiff kemudian terjadi amadori rearrangemant

membentuk amino ketosa. Reaksi lebih lanjut menghasilkan aldehid aktif yang

kemudian mengalami kondensasi aldol sehingga membentuk senyawa berwarna

coklat (melanoidin) (Winarno, 1992). Menurut Yokotkuza (1986), reaksi Mailard

terjadi melalui 3 tahapan yaitu pembentukan glikosilamin dan amadori

rearrangement product (ARP), tahap dekomposisi dekomposisi ARP dan
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degradasi strecker dan terkahir tahap perubahan karbonil menjadi senyawa yang

memiliki berat molekul tinggi.

Pada proses dekomposisi ARP dan degradasi strecker asam amino

mengalami dekarboksilasi dan deaminasi untuk membentuk senyawa aldehid

yang selanjutnya akan membentuk senyawa akrilamida (Zyzak et al., 2003).

Sehingga dengan adanya ketiga senyawa toksik yang terdapat di dalam stillage

yang dapat mempengaruhi listrik yang dihasilkan oleh MFC-SC.

Namun, nilai listrik yang dihasilkan masih cenderung rendah. Hal ini

disebabkan karena tidak adanya mediator untuk mempercepat pelepasan

elektron dari pusat metabolisme ke anoda. Menurut Seop et al., (2006), sel

bakteri merupakan elektrokimia yang tidak aktif karena pembawa elektron aktif

ditutupi oleh sel yang tidak konduktif. Hal ini mengakibatkan pelepasan elektron

ke anoda menjadi tidak maksimal sehingga nilai listriknya kecil. Lovely (2006)

menyatakan media yang dapat mempercepat transfer elektron antara lain

thionine, benzylviogen, 2,6-dichloropHenolindopHenol, 2-hydroxy-1,4-

naphthoquinone, berbagai jenis pHenazines, pHenothiazines, iron chelates dan

neutral red. Beberapa mikroorganisme yang dapat menghasilkan mediatornya

sendiri untukmentransfer elektron ke sel luar seperti Shewanella onesidensis

MR-1, Geothrix ferementans dan Pseudomonas sp (Logan dan Regan. 2006).

Pada sistem MFC-SC dengan substrat stillage juga menghasilkan arus

listrik. Akan tetapi arus listrik yang dihasilkan sangat kecil yaitu sebesar 0,0016

mA dengan perlakuan pengenceran stillage 5 kali pada perlakuan urea 0,04%;

0,0232 mA pada pengenceran stillage 10 kali dengan perlakuan urea 1,2%; dan

0,0098 mA pada stillage tanpa pengenceran dengan urea 1,2%. Rendahnya nilai

arus listrik dan tegangan listrik pada MFC-SC diduga disebabkan oleh kondisi di

dalam MFC-SC, yaitu pada kondisi ruang anoda. Sehingga energi yang

dihasilkan belum terlalu besar untuk meningkatkan kekuatan listrik. Chamber

anoda tidak diberi aerasi hanya diberi pengaduk untuk menghomogenkan

substrat. Du et al., (2007) menyatakan bahwa kekuatan listrik dapat dihasilkan

dengan menjaga mikroorganisme di dalam anoda terpisah dengan oksigen atau

penerima elektron lain. Oleh karena itu, bejana anoda harus dikondisikan dalam

keadaan anaerobik.

Marashi dan Kariminia (2015) menyatakan bahwa tegangan dan arus

listrik dapat dihambat oleh dua faktor, yaitu kecepatan oksidasi substrat oleh

bakteri dan kecepatan elektron ke permukaan elektroda. Laju oksidasi substrat
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tergantung pada konsentrasi substrat yang diasumsikan. Faktor lain yang dapat

menghambat tegangan dan arus listrik adalah perpindahan massa dan lapisan

ketebalan biofilm. Jika konsentrasi substrat tinggi, maka oksidasi tidak terbatas.

Kelemahan MFC-SC tanpa membran yang digunakan adalah masih

adanya oksigen pada chamber anoda karena difusi dari chamber katoda. Hal ini

mempengaruhi tegangan listrik yang dihasilkan. Liu dan Logan (2004)

menyatakan bahwa oksigen yang berdifusi ke bejana anoda juga mempengaruhi

listrik yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya transfer oksigen

ke anoda pada MFC-SC tanpa PEM. Adanya oksigen pada anoda akan

mengakibatkan potensial pada substrat hilang karena reaksi oksidasi aerobik

oleh bakteri pada anoda. Sistem MFC-SC tanpa PEM merupakan sistem yang

potensial dikembangkan dalam skala besar. Hal ini disebabkan karena harga

PEM yang mahal dan PEM terbuat dari bahan kimia dan diduga dapat

mempengaruhi sistem MFC selanjutnya.
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V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. MFC-SC dengan substrat stillage dapat dimanfaatkan sebagai sumber

energi listrik alternatif, akan tetapi masih dibutuhkan optimasi.

2. Pengenceran substrat stillage 10 kali dengan penambahan urea 0%

menghasilkan listrik lebih tinggi yaitu 0,36 V jika dibandingkan dengan

substrat stillage tanpa pengenceran dan substrat stillage pengenceran 5

kali yaitu 0,24 V dan 0,25 V pada MFC-SC.3.

3. Penambahan urea tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tegangan

listrik yang dihasilkan dalam sistem MFC-SC.

5.2 Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan lumpur aktif

dan pengenceran pada sistem MFC-SC.

2 . Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghilangkan senyawa toksik

yang terdapat di dalam stillage.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Analisis

3.5.2 Analisis pH

Gambar 3.8 Diagram Alir Analisis pH (Apriyantono, 1989).

Stillage (tanpa dan dengan pengenceran)

Diletakkan dalam wadah yang
berbeda

Diukur pH-nya

Hasil
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3.5.3 Analisis COD

Diagram Alir Analisis COD (APHA, 1975).

Keterangan :

- Dilakukan pada suhu ruang (±28oC)

- Perhitungan :

COD = (B-S) x N x 8000

Keterangan : B= volume titrasi blanko (ml)

S= volume titrasi sampel (ml)

N= Normalitas Fe(NH4)2(SO4)2

V= volume sampel yang digunakan (ml)

20 ml stillage dari masing-masing
perlakuan (tanpa dan dengan

pengenceran)

Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml

Ditambah 5 ml K2Cr2O7 0,025 N

Ditambah H2SO4 pekat 7,5 ml

Didiamkan 15 menit

Ditambah 3 tetes indikator ferroin

Dititrasi dengan ferrous ammonium sulfat [Fe(NH4)2(SO4)2]
0,2 N.sampai berubah warna merah terang

Hasil
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3.5.4 Analisis Total Nitrogen

Diagram Alir Analisis Total Nitrogen (Modifikasi AOAC, 2005).

3 ml stillage dari masing-masing perlakuan
(tanpa dan dengan pengenceran)

Dimasukkan ke dalam tabung Kjeldahl

Ditambah ½ butir Kjeltab dan 10 ml H2SO4 pekat

Diamasukkan ke dalam alat pemanas suhu 410oC, 2
jam

Didinginkan

Ditambahkan 25 ml akuades dan 3
tetes indikator pp

Dimasukkan ke alat destilasi

Didestilasi

10 ml NaOH 30%

Dititrasi dengan HCl 0,1 N

Hasil destilasi ditampung dalam erlenmeyer 125 ml
yang berisi 10 ml asam borat 3%

Didestilasi sampai asam borat berubah warna, 15 menit

Hasil
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Keterangan :

- Dilakukan pada suhu ruang (±28oC)

- Perhitungan :

Total nitrogen = (14,008 x (A-B) / C x 1000) x 100%

Keterangan : A = volume titrasi sampel (ml)

B = volume titrasi blanko (ml)

C = berat sampel
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3.5.5 Analisis TPC

Diagram Alir Analisis TPC (Dwidjoseputro, 2005).

1 ml sampel dari masing-masing perlakuan
(tanpa dan dengan pengenceran

Dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml
akuades  (tergantung kondisi sampel 10-7 – 10-18)

3 pengenceran terakhir, dituangkan 1 ml ke dalam
cawan Petri

Dituangkan 15 ml media PCA ke dalam
cawan petri yang telah berisi sampel

Dihomogenkan

Diratakan diatas meja membentuk
angka delapan

Diinkubasi selama 24 jam, suhu 37oC

Diamati koloni yang tumbuh dan dihitung jumlahnya

Hasil
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Lampiran 2.

a. Annova Faktor Pengenceran dan Penambahan Urea Terhadap pH

General Linear Model: pH versus Ulangan; Pengenceran; Urea
Factor       Type   Levels  Values
Ulangan      fixed       3  1; 2; 3
Pengenceran  fixed       3  0; 5; 10
Urea         fixed       4  0,0; 0,4; 0,8; 1,2

Analysis of Variance for pH, using Adjusted SS for Tests
Source            DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P
Ulangan            2   0,8599   0,8599   0,4299   2,51  0,104
Pengenceran        2  20,2284  20,2284  10,1142  59,00  0,000
Urea               3  10,2559  10,2559   3,4186  19,94  0,000
Pengenceran*Urea   6   8,1533   8,1533   1,3589   7,93  0,000
Error             22   3,7712   3,7712   0,1714
Total             35  43,2687

S = 0,414026   R-Sq = 91,28%   R-Sq(adj) = 86,13%

Unusual Observations for pH

Obs       pH      Fit   SE Fit  Residual  St Resid
30  5,78000  5,03361  0,25819   0,74639      2,31 R
34  5,18000  5,89361  0,25819 -0,71361 -2,20 R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran   N   Mean  Grouping
10           12  6,175  A
5           12  4,850    B
0           12  4,412      C

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Urea  N   Mean  Grouping
1,2   9  5,704  A
0,8   9  5,552  A
0,4   9  4,976    B
0,0   9  4,350      C

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran  Urea  N Mean  Grouping
10           1,2   3  7,430  A
10           0,8   3  7,100  A
10           0,4   3  5,697    B
5           1,2   3  5,203    B C
5           0,8   3  5,120    B C
5           0,4   3  4,837    B C
0           1,2   3  4,480    B C
10 0,0   3  4,473    B C
0           0,8   3  4,437    B C
0           0,4   3  4,393    B C
0           0,0   3  4,337      C
5           0,0   3  4,240      C
Means that do not share a letter are significantly different.
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b. Annova Faktor Pengenceran dan Penambahan Urea Terhadap COD
General Linear Model: COD versus Ulangan; Pengenceran; Urea
Factor       Type   Levels  Values
Ulangan      fixed       3  1; 2; 3
Pengenceran  fixed       3  0; 5; 10
Urea         fixed       4  0,0; 0,4; 0,8; 1,2

Analysis of Variance for COD, using Adjusted SS for Tests

Source            DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS        F      P
Ulangan            2     182     182      91     0,66  0,528
Pengenceran        2  369225  369225  184613  1335,30  0,000
Urea 3   29874   29874    9958    72,03  0,000
Pengenceran*Urea   6   19200   19200    3200    23,15  0,000
Error             22    3042    3042     138
Total             35  421522

S = 11,7582   R-Sq = 99,28%   R-Sq(adj) = 98,85%

Unusual Observations for COD

Obs      COD      Fit  SE Fit  Residual  St Resid
11  447,000  425,028   7,333    21,972      2,39 R
36  413,000  388,444   7,333    24,556      2,67 R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran   N   Mean  Grouping
0           12  693,3  A
5           12  560,1    B
10           12  445,5      C

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Urea  N   Mean  Grouping
0,0   9  601,6  A
0,8   9  581,1    B
0,4   9  558,7      C
1,2   9  523,9        D

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran  Urea  N   Mean  Grouping
0           0,0   3  713,0  A
0           0,8   3  708,3  A
0           0,4   3  690,0  A B
0           1,2   3  662,0    B
5           0,8   3  612,7      C
5           0,0   3  567,7        D
5 0,4   3  538,7        D E
10           0,0   3  524,0          E
5           1,2   3  521,3          E
10           0,4   3  447,3            F
10           0,8   3  422,3            F G
10           1,2   3  388,3              G
Means that do not share a letter are significantly different.
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c. Annova Faktor Pengenceran dan Penambahan Urea Terhadap Total
Nitrogen

General Linear Model: Nitrogen versus Ulangan; Pengenceran; Urea
Factor       Type   Levels  Values
Ulangan      fixed       3  1; 2; 3
Pengenceran  fixed       3  0; 5; 10
Urea         fixed       4  0,0; 0,4; 0,8; 1,2

Analysis of Variance for Nitrogen, using Adjusted SS for Tests

Source            DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS       F      P
Ulangan            2    1,290    1,290   0,645    1,69  0,208
Pengenceran        2   28,079   28,079  14,039   36,74  0,000
Urea               3  129,372  129,372  43,124  112,85  0,000
Pengenceran*Urea   6    2,863    2,863   0,477    1,25  0,321
Error             22    8,407    8,407   0,382
Total 35  170,011

S = 0,618172   R-Sq = 95,06%   R-Sq(adj) = 92,13%

Unusual Observations for Nitrogen

Obs  Nitrogen      Fit   SE Fit  Residual  St Resid
25   2,41000  1,37806  0,38550   1,03194      2,14 R
32   3,50000  4,73806  0,38550 -1,23806 -2,56 R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran   N     Mean  Grouping
0           12  4,53417  A
10           12  2,74583    B
5           12  2,58583    B

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Urea  N     Mean  Grouping
1,2   9  5,79667  A
0,8   9  4,07111    B
0,4   9  2,65778      C
0,0   9  0,62889        D

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran  Urea  N     Mean  Grouping
0           1,2   3  7,14333  A
0           0,8   3  5,73667  A B
10           1,2   3  5,24333  A B C
5           1,2   3  5,00333    B C D
0           0,4   3  3,61333      C D E
5           0,8   3  3,42667      C D E
10           0,8   3  3,05000        D E
10           0,4   3  2,63333          E
5           0,4   3  1,72667          E F
0           0,0   3  1,64333          E F
5           0,0   3  0,18667            F
10           0,0   3  0,05667            F

Means that do not share a letter are significantly different.
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d. Annova Faktor Pengenceran dan Penambahan Urea Terhadap TPC
General Linear Model: TPC versus Ulangan; Pengenceran; Urea
Factor       Type   Levels  Values
Ulangan      fixed       3  1; 2; 3
Pengenceran  fixed       3  0; 5; 10
Urea         fixed       4  0,0; 0,4; 0,8; 1,2

Analysis of Variance for TPC, using Adjusted SS for Tests

Source            DF       Seq SS       Adj SS       Adj MS     F      P
Ulangan            2  9,30003E+34  9,30003E+34  4,65002E+34  1,01  0,382
Pengenceran        2  7,93674E+35  7,93674E+35  3,96837E+35  8,58  0,002
Urea               3  2,42517E+34  2,42517E+34  8,08389E+33  0,17  0,912
Pengenceran*Urea   6  4,83923E+34  4,83923E+34  8,06538E+33  0,17  0,981
Error             22  1,01723E+36  1,01723E+36  4,62377E+34
Total             35 1,97655E+36

S = 2,150295E+17   R-Sq = 48,54%   R-Sq(adj) = 18,12%

Unusual Observations for TPC

Obs          TPC          Fit       SE Fit     Residual  St Resid
13  9,60000E+17  4,07761E+17  1,34094E+17  5,52239E+17      3,29 R
27  9,35000E+17  4,24143E+17  1,34094E+17  5,10857E+17      3,04 R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran   N         Mean  Grouping
0           12  3,15226E+17  A
5 12  5,01800E+14    B
10           12   1923500032    B

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Urea  N         Mean  Grouping
0,8   9  1,28244E+17  A
0,0   9 1,25361E+17  A
0,4   9  1,04068E+17  A
1,2   9  6,32970E+16  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran  Urea  N         Mean  Grouping
0           0,8 3  3,84437E+17  A
0           0,0   3  3,75723E+17  A
0           0,4   3  3,11000E+17  A
0           1,2   3  1,89743E+17  A
5           0,4   3  1,20347E+15  A
5           0,0   3  3,58967E+14  A
5           0,8   3  2,96333E+14  A
5           1,2   3  1,48433E+14  A
10           1,2   3   3603333356  A
10           0,8   3   1870000056  A
10           0,4   3   1815666635  A
10           0,0   3    405000080  A

Means that do not share a letter are significantly different.
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e. ANNOVA Faktor Pengenceran dan Penambahan Urea Terhadap
Tegangan Listrik

General Linear Model: Voltase versus Ulangan; Pengenceran; Urea
Factor       Type   Levels  Values
Ulangan      fixed       3  1; 2; 3
Pengenceran  fixed       3  0; 5; 10
Urea         fixed 4  0,0; 0,4; 0,8; 1,2

Analysis of Variance for Voltase, using Adjusted SS for Tests

Source            DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS     F      P
Ulangan            2  0,005672  0,005672  0,002836  0,40  0,676
Pengenceran        2  0,022317  0,022317 0,011158  1,57  0,230
Urea               3  0,020864  0,020864  0,006955  0,98  0,421
Pengenceran*Urea   6  0,032631  0,032631  0,005438  0,77  0,605
Error             22  0,156301  0,156301  0,007105
Total             35  0,237784

S = 0,0842887   R-Sq = 34,27%   R-Sq(adj) = 0,00%

Unusual Observations for Voltase

Obs   Voltase       Fit    SE Fit   Residual  St Resid
6  0,331200  0,189147  0,052563   0,142053      2,16 R
13  0,024000  0,158622  0,052563 -0,134622 -2,04 R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran   N    Mean  Grouping
10           12  0,1870  A
0           12  0,1386  A
5           12  0,1307  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Urea  N    Mean  Grouping
0,0   9  0,1776  A
0,4   9  0,1732  A
1,2   9  0,1369  A
0,8   9  0,1206  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Grouping Information Using Bonferroni Method and 95,0% Confidence

Pengenceran  Urea  N    Mean  Grouping
10           0,0   3  0,2721  A
10           1,2   3  0,1888  A
5           0,4   3  0,1828  A
10           0,4   3  0,1719  A
0           0,4   3  0,1651  A
0           0,0   3  0,1475  A
0           0,8   3  0,1260  A
5           0,8   3  0,1207  A
0           1,2   3  0,1157  A
10           0,8   3  0,1151  A
5           0,0   3  0,1131  A
5           1,2   3  0,1061  A

Means that do not share a letter are significantly different.
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