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RINGKASAN 

 Jasa laundry adalah salah satu dari sekian aktivitas 
manusia yang berpotensi menghasilkan limbah cair dengan 
jumah yang besar. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak jasa 
laundry yang bermunculan dikarenakan jasa laundry merupakan 
sebuah bisnis yang menjanjikan terutama di kota-kota besar 
saat ini.  Bahan utama yang digunakan pada jasa laundry ini 
adalah detergen. Total konsumsi deterjen untuk wilayah 
Indonesia pada tahun 2010 mencapai 449.100 ton dan 
diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan 
jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Limbah laundry 
juga kaya kandungan fosfat yang apabila jumlahnya berlebihan 
akan menimbulkan bahaya eutrofikasi dan ledakan alga di laut. 
Ketidaktahuan pengusaha laundry terhadap bahaya dari limbah 
yang dihasilkan membuat para pengusaha tersebut selalu 
langsung membuang limbah detergen ke saluran drainase tanpa 
dilakukan pengolahan. 

Pengolahan limbah cair laundry dapat dilakukan dengan 
biofilter aerobik dengan media biofilter yaitu zeolit dan karbon 
aktif. Media biofilter pada penelitian menggunakan 3 ketebalan, 
yaitu ketebalan 5 cm, 10 cm dan 15 cm. Terjadi penurunan 
kandungan deterjen dengan pengolahan menggunakan biofilter 
media kombinasi zeolit dan karbon aktif yang awalnya 155.7 
mg/L menjadi 56.95 mg/L dalam waktu 24 jam pada ketebalan 
15 cm. Hasil akhir kandungan deterjen pada ketebalan media 
biofilter 5 cm adalah 142.05 mg/L dengan efisiensi removal 
sebesar 8.7%. Sedangkan pada ketebalan 10 cm kandungan 
akhir deterjen sebesar 97.85 mg/L dengan efisiensi removal 
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sebesar 37.15% dalam waktu 24 jam. Penelitian ini dilakukan 
pula pendugaan efisiensi removal untuk mengetahui waktu 
tinggal optimal yang hasilnya menunjukkan bahwa ketebalan 15 
cm telah mencapai puncak yang berarti waktu tinggal optimal 
terjadi pada jam ke 26 dengan efisiensi removal sebesar 
63.03%, sedangkan pada ketebalan 10 dan 5 cm belum 
melewati titik puncak.  Apabila dilihat dari grafik pedugaan 
efisiensi removal yang dilakukan pada ketebalan 10 cm memiliki 
efisiensi removal cenderung lebih baik daripada ketebalan 15 
cm, namun ketebalan ini belum mencapai titik puncak waktu 
optimal karena penelitian ini dibatasi waktu hingga 24 jam. 
Sehingga ketebalan 10 cm dimungkinkan dapat menurunkan 
kandungan deterjen lebih tinggi namun dengan waktu yang 
lama. 

 
Kata Kunci : Biofilter Aerobik, Deterjen, Limbah Cair Laundry 
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SUMMARY 
 

 Laundry Service is one of human activities that could 
potentially producing a large number of liquid waste. It can be 
seen from laundry services which are popping up more due to 
its guarantee in which laundry service is a promising business, 
especially in big cities. Material used in laundry services is 
detergent. Total consumption of detergent on the territory of 
Indonesia in 2010 reached 449 100 tons and it is estimated that 
it will increase in line with the increases of population in 
Indonesia each year. Laundry waste is also have much of 
phosphorus content, in which the excessive amount of it will 
cause harm to eutrophication and alga blooms in the sea. The 
ignorance of laundry entrepeneur to the dangers of the waste, 
makes the entrepreneur always throw the waste directly into 
drainage channels without any processing.  

Laundry waste water treatment can be done using aerobic 
biofilter. Biofilter media are zeolites and activated carbon. 
Biofilter media in this research was using 3 thickness, thickness 
of 5 cm, 10 cm and 15 cm. Due to the reduced content of 
detergents with biofilter media processing using a combination 
of zeolites and activated carbon were originally 155.7 mg / L to 
56.95 mg / L in 24 hours at a thickness of 15 cm. The final result 
of the content of detergents in the biofilter media thickness of 5 
cm was 142.05 mg / L with removal efficiency of 8.7%. While the 
thickness of 10 cm contains detergent end of 97.85 mg / L with 
removal efficiency of 37.15% within 24 hours. This study was 
also conducted an estimation removal efficiency to determine 
the residence time optimal in which the results show that the 
thickness of 15 cm has reached the peak, which means the 
residence time optimally on the hour to 26 with the removal 
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efficiency of 63.03%, while the thickness of 10 and 5 cm not yet 
passed the point of peak , Judging from the trend chart removal 
efficiency was conducted at a thickness of 10 cm an increase 
removal efficiency higher than 15 cm in thickness, but the 
thickness is not reached its peak optimal time because this 
research is limited up to 24 hours. So that the thickness of 10 
cm is possible can reduce the content of higher detergent but 
with a long time. 

 
 

Keywords : Biofilter Aerobics, Detergent , Laundry Wastewater 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat berkaitan 
dengan peningkatan jumlah penduduk di berbagai negara 
seperti Indonesia. Populasi manusia yang terus bertambah 
dapat menyebabkan peningkatan jumlah kegiatan dan aktivitas 
yang beragam. Banyaknya dan keragaman aktivitas manusia 
mengakibatkan munculnya limbah dengan jenis dan volume 
yang berbeda-beda, sehingga apabila tidak dilakukan sebuah 
pengolahan limbah akan terjadi pencemaran lingkungan yang 
dapat membahayakan makhluk hidup disekitarnya.  

Jasa laundry adalah salah satu dari sekian aktivitas 
manusia yang berpotensi menghasilkan limbah cair dengan 
jumah yang besar, hal ini dapat dilihat dari semakin banyak jasa 
laundry yang bermunculan dikarenakan jasa laundry merupakan 
sebuah bisnis yang menjanjikan terutama di kota-kota besar 
saat ini.  Bahan utama yang digunakan pada jasa laundry ini 
adalah detergen yang sebagian besar terdiri dari surfaktan baik 
jenis branched-alkilbenzen sulfonat (ABS) atau linier-alkilbenzen 
sulfonat (LAS), surfaktan ABS dengan rantai alkil bercabang, 
bersifat tidak terbiodegradasi, yaitu tidak dapat diurai oleh 
mikroorganisme dan menyebabkan polusi perairan di 
lingkungan (Esmiralda,dkk, 2012). Menurut data Indonesian 
Commercial Newsletter, total konsumsi deterjen untuk wilayah 
Indonesia pada tahun 2010 mencapai 449.100 ton dan 
diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan 
jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun (Hie, 2008). Menurut 
Puspitahati (2012) Limbah laundry juga kaya kandungan fosfat 
yang mencapai 253,03 mg/L sebagai P total. Fosfat yang 
jumlahnya berlebihan akan menimbulkan bahaya eutrofikasi 
atau yang biasa disebut proses di mana suatu tumbuhan 
tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan pertumbuhan yang 
normal. Ketidaktahuan pengusaha laundry terhadap bahaya dari 
limbah yang dihasilkan membuat para pengusaha tersebut 
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selalu langsung membuang limbah detergen ke saluran 
drainase tanpa dilakukan pengolahan. Tidak banyak data 
toksisitas limbah cair laundry juga merupakan salah satu faktor 
mengapa para pengusaha laundry tetap membuang limbah 
detergen tersebut secara sembarangan.  

Limbah laundry yang selama ini banyak dibuang ke 
lingkungan perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu 
sebenarnya dapat dihilangkan kandungan berbahayanya, salah 
satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 
kombinasi zeolit dan karbon aktif sebagai media biofiltrasi. 
Menurut Septriyono (2009), zeolit mampu menurunkan 
kandungan deterjen sebesar 67,27%, sedangka menurut 
Switarto (2012),kombinasi zeolit dan karbon aktif dapat 
menurunkan deterjen sebesar 91%. Pengolahan limbah cair 
dengan biofilter selain tidak memerlukan biaya yang mahal juga 
ramah lingkungan dan mudah untuk dilakukan oleh semua 
golongan pendiri jasa laundry. Diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan informasi bagi masyarakat tentang bahaya deterjen 
yang dapat mencemari badan air dan cara pengolahannya 
sehingga pencemaran akibat jasa laundry tidak terjadi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, beberapa masalah penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana penurunan kadar deterjen dari hasil pengolahan 

limbah cair laundry dengan menggunakan biofilter media 
kombinasi zeolit dan karbon aktif? 

2. Apa hubungan antara ketebalan filter dan waktu tinggal? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk : 
1. Penurunan kadar deterjen dari hasil pengolahan limbah cair 

laundry dengan menggunakan biofilter media kombinasi 
zeolit dan karbon aktif. 
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2. Mengetahui hubungan antara ketebalan filter dan waktu 
tinggal 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi 
masyarakat, peneliti dan peneliti selanjutnya, berikut manfaat 
yang dapat diambil : 
1. Bagi masyarakat : Memberikan informasi tentang pengolahan 

limbah cair laundry, 
2. Bagi peneliti : 

a. Mengkaji karakteristik limbah cair yang dihasilkan oleh 
jasa laundry, 

b. Mengkaji penurunan kadar deterjen dari hasil pengolahan 
limbah cair laundry dengan menggunakan biofilter. 

c. Mengetahui hubungan antara ketebalan filter dan waktu 
tinggal 

3. Bagi peneliti selanjutnya : Penelitian ini dapat dijadikan 
bahan acuan yang dapat dipertanggung jawabkan apabila 
mengadakan penelitian yang sejenis. 
 

1.5 Batasan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dengan 
baik dan tidak melebar jauh dari topik yang dibicarakan, maka 
perlu dilakukan pembatasan masalah berikut ini : 
1. Parameter yang digunakan untuk analisis kualitas air limbah 

meliputi deterjen  
2. Tidak membahas rancang bangun kinerja reaktor biofilter 
3. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel 

sesaat (grab samples), 
4. Analisa energi dan analisa ekonomi dari proses yang 

dilakukan tidak dibahas 
5. Evaporasi yang terjadi selama proses pengolahan tidak 

diperhitungkan 
6. Tidak membahas perhitungan gesekan aliran limbah 

terhadap media, 
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7. Semua peralatan dan bahan dipilih sesuai dengan 
ketersediaan di pasaran. 

8. Tidak melakukan identifikasi terhadap jenis mikroorganisme 
yang digunakan 

9. Pengolahan hanya dilakukan dalam skala laboratorium 
10. Tidak membahas analisis biaya dan energi selama 

penelitian berlangsung  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Limbah Cair Laundry 

Suatu industri laundry adalah merupakan salah satu industri 
yang dapat menimbulkan masalah terhadap kualitas lingkungan. 
Air buangan yang dikeluarkan oleh industri laundry mengandung 
kadar organik yang tinggi yang bisa menyebabkan oksigen 
dalam air menurun (Savitri,2010). Limbah cair laundry juga 
menimbulkan pencemaran lingkungan terutama adanya 
detergen apabila tidak dilakukan pengolahan sebelum dibuang. 
Pada Tabel 2.1 dapat dilihat tentang baku mutu air limbah untuk 
kegiatan laundry. 

 
Tabel 2.1 Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Laundry 

BAKU MUTU AIR LIMBAH 
UNTUK KEGIATAN LAUNDRY 

Volume Air Limbah Maximum per satuan produk 
16 liter / kg cucian 

Parameter Kadar Maximum (mg/l) 
BOD5 100 
COD 250 
TSS 100 

Minyak dan Lemak 10 
MBAS (Deterjen) 10 

Fosfat 10 
pH 6-9 

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur no 72 tahun 2013 

 
Deterjen dapat digolongkan kedalam deterjen anionik dan 

kationik. Hampir semua jenis deterjen untuk penggunaan rumah 
tangga termasuk kelompok deterjen anionik (>75%), sedangkan 
deterjen kationik lebih banyak dipakai oleh kegiatan industri, 
pertambangan dan perkapalan. Oleh karena itu, tidak 
menherankan, pencemaran deterjen lebih dominan berasal dari 
limbah deterjen anionik (Komarawidjaja, 2004). 

Menurut Sopiah (2006), akumulasi deterjen yang berlebihan 
di sungai sangat merugikan karena dapat menghambat 
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pertumbuhan mikroba tanah sehingga menurunkan kesuburan.. 
Kandungan fosfat dari deterjen yang tinggi di sungai dapat juga 
merangsang tumbuhnya gulma air. Peningkatan jumlah 
tanaman air akan menyebabkan peningkatan penguraian fosfat, 
dan penghambatan pertukaran oksigen dalam air, sehingga 
kadar terlarut dalam air amat rendah (mikroaerofil). 

Deterjen merupakan garam natrium dari asam sulfonat, di 
dalam surfaktan terdapat zat ABS, suatu zat yang sukar dirusak 
oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari lingkungan. 
Jika lingkungan perairan tercemar oleh limbah deterjen maka 
akan mengancam dan membahayakan kehidupan biota air dan 
manusia yang mengkonsumsi biota tersebut (Apri Megawati, 
2009). 

Dua bahan terpenting dari bahan pembentuk deterjen yakni 
surfaktan dan builders, diidentifikasi mempunyai pengaruh 
langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan 
lingkungannya. Surfaktan dapat menyebabkan permukaan kulit 
kasar, hilangnya kelembaban alami yang ada pada permukaan 
kulit dan meningkatkan permeabilitas permukaan luar. Sisa 
bahan surfaktan yang terdapat dalam deterjen dapat 
membentuk chlorobenzene pada proses klorinasi pengolahan 
air minum PDAM. Chlorobenzene merupakan senyawa yang 
bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan (Sopiah, 2006). 

Surfaktan dalam deterjen berguna untuk mempengaruhi 
sudut kontak sistem pencucian, sedangkan builder memiliki 
fungsi untuk membantu efisiensi surfaktan dalam pembersihan 
kotoran. Salah satu kemampuan builder yang penting dan 
banyak digunakan adalah untuk menyingkirkan ion penyebab 
kesadahan dari cairan pencucian dan mencegah ion tersebut 
berinteraksi dengan surfaktan. Kandungan - kandungan dari 
surfaktan dan builder dapat menghasilkan limbah dari deterjen 
tersebut yang sebagian besar adalah natrium trifosfat yang 
dapat merusak kehidupan makhluk hidup lainnya. Kandungan 
Natrium Trifosfat yang tinggi pada deterjen dan terbuang ke 
sungai menyebabkan meningkatnya kandungan fosfat dalam air 
sungai dan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan 
beberapa spesies ganggang sehingga oksigen yang ada di 
dalam air akan berkurang dan menyebabkan kematian bagi 
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ikan-ikan yang ada di dalam sungai tersebut dan juga 
peningkatan kandungan fosfat dalam air sungai dapat 
menyebabkan masalah yang disebut eutrofikasi, yaitu masalah 
lingkungan yang disebabkan oleh limbah fosfat khususnya yang 
terjadi pada ekosistem air tawar (Aristy, 2011). 

 

2.2 Kandungan Limbah Laundry 

Laundry merupakan salah satu industri jasa yang saat ini 
mengalami perkembangan yang pesat. Kegiatan laundry dalam 
prosesnya menggunakan deterjen sebagai bahan pembersih 
dan pewangi. Berikut ini akan dipaparkan deskripsi tentang 
kandungan limbah cair laundry yang selalu dihasilkan dari jasa 
laundry. 

 

2.2.1 Deterjen Dan Senyawa Kimia Pembentuknya 

Produk yang disebut deterjen merupakan pembersih 
sintesis yang terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. 
Dibandingkan dengan produk terdahulu yaitu sabun, deterjan 
memiliki keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang 
lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Deterjen 
adalah surfaktan anionik dengan gugus alkil (umumnya C9 - C15 
) atau garam dari sulfonat atau sulfat berantai panjang dari 
Natrium (RSO3

- Na+ dan ROSO3
- Na+ ) yang berasal dari derivat 

minyak nabati atau minyak bumi (fraksi alafin atau olefin) 
(Wawan, 2006). 

Deterjen anionik adalah kelompok yang paling banyak 
digunakan dimasyarakat. Deterjen anionik ini mempunyai daya 
pembersih yang kuat , murah dan mudah diperoleh di 
masyarakat. Surfaktan anionik yang berasal dari sulfat adalah 
hasil reaksi antara alkohol rantai panjang dengan asam sulfat 
yang akan menghasilkan sulfat alkohol yang mempunyai sifat 
aktif permukaan (surface active agent : Surfactan). 
Penggunaaan surfaktan jenis ini yang paling umum adalah Alkyl 
Benzen Sulfonat (ABS) yang digunakan sebagai bahan utama 
deterjen. Bahan deterjen berupa ABS digantikan dengan ALS 
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(alkil Linier Benzen Sulfonat) yang mempunyai rantai 
hidrokarbon primer atau sekunder, sehingga LAS bersifat 
mudah diuraikan secara biologis (Rosariawari,2008). 
Menurut Nasir (2011), deterjen mengandung sekitar 25 macam 
bahan (ingredient) yang dapat dikelompokan sebagai  
1. surfaktan,  
2. builder,  
3. bleaching agents dan  
4. additives  
Tiap komponen tersebut mempunyai peran spesifik dalam 
proses pencucian. Surfaktan merupakan kelompok yang sangat 
penting dalam deterjen, dan hampir semua deterjen 
mengandung surfaktan. 
 

2.2.1.1 Surfaktan 

Surfaktan atau yang biasa disebut dengan surface active 
agent merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai ujung 
berbeda yaitu hydrophile (suka air) dan hydrophobe (suka 
lemak). Bahan aktif ini berfungsi menurunkan tegangan 
permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang 
menempel pada permukaan bahan. Surfaktan dapat berupa 
anionik (Alkyl Benzene Sulfonate (ABS), Linier Alkyl Benzene 
Sulfonate (LAS), Alpha Olein Sulfonate (AOS)), kationik (Garam 
Ammonium), Non anionik (Nonyl phenol polyethoxyle), 
Amphoterik (Acyl Ethylenediamines) (Wawan,2006). 

Surfaktan merupakan suatu molekul yang sekaligus 
memiliki gugus hidrofilik dan gugus lipofilik sehingga dapat 
mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. 
Surfaktan adalah bahan aktif permukaan, aktifitas surfaktan 
diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya. Molekul surfaktan 
memiliki bagian polar yang suka akan air (hidrofilik) dan bagian 
non polar yang suka akan minyak/lemak (lipofilik). Bagian polar 
molekul surfaktan dapat bermuatan positif, negatif atau netral. 
Sifat rangkap ini yang menyebabkan surfaktan dapat diadsorbsi 
pada antar muka udara-air, minyak-air dan zat padat-air, 
membentuk lapisan tunggal dimana gugus hidrofilik berada 
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pada fase air dan rantai hidrokarbon ke udara, dalam kontak 
dengan zat padat ataupun terendam dalam fase minyak. 
Umumnya bagian non polar (lipofilik) adalah merupakan rantai 
alkil yang panjang, sementara bagian yang polar (hidrofilik) 
mengandung gugus hidroksil (Jatmika,2000). 

Menurut Smulders (2002), jenis - jenis surfaktan dapat 
dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini : 

 
Tabel 2.2 Jenis Surfaktan Dalam Deterjen 

No Surfaktan Rumus Kimia Jenis 

1 
Alkil (polietilen) glikol 
ethers  

Non Ionik 

2 Alkilsulfonat 

 

Anionik 

3 
Dialkildimetilamonium 
chlorida 

 

Kationik 

4 Betaines 

 

Amfoterik 

 
Surfaktan dapat menyebabkan permukaan kulit kasar, 

hilangnya kelembapan alami yang ada pada permukaan kulit 
dan meningkatkan permeabilitas permukaan luar. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa kulit manusia hanya mampu 
memilki toleransi kontak dengan bahan kimia dengan 
kandungan 1% LAS dan AOS dengan akibat iritasi sedang pada 
kulit (Wawan,2006).  

Surfaktan yang dapat digunakan dalam bahan pembuat 
deterjen hendaknya memiliki karateristik sebagai berikut 
(Smulders,2002) : 
1. Specific adsorption 
2. Excellent soil removal 
3. Low sensitivity to water hardness 
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4. Good dispersion properties 
5. Good soil antiredeposition capability 
6. High solubility 
7. Sufficient wetting power 
8. Desirable foam characteristics 
9. Neutral odor 
10. Sufficient wetting power 
11. Desirable foam characteristics 
12. Neutral odor 
13. Low intrinsic color 
14. Sufficient storage stability 
15. Good handling characteristics 
16. Low toxicity to humans 
17. Favorable environmental behavior 
18. Assured raw material supply 
19. Competitive costs 

 

2.2.1.2 Builder 

Builder merupakan zat yang digunakan untuk menunjang 
kinerja deterjen dalam pelunakan air dengan cara membatasi 
kerja ion-ion kalsium dan magnesium. Builder dapat berupa 
senyawa alkali yang mudah mengendap seperti natrium 
karbonat dan natrium silikat; agen kompleks seperti Natrium 
Triphosfat atau asam nitroloacetic dan senyawa bersifat 
penukar ion seperti asam polikarboksilat dan zeolit A 
(Nasir,2011). 

Builder mempunyai peranan penting dalam proses 
pencucian. Sebagian besar fungsi builder adalah mendukung 
kinerja deterjen dan pelunakan air yaitu menghilangkan ion 
kalsium dan magnesium yang muncul dari air dan tanah 
(Smulders, 2002). 

Pembentuk atau builder berfungsi meningkatkan efisiensi 
pencuci dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral 
penyebab kesadahan air. Baik berupa phosphate (Sodium Tri 
Poly Phosphate/STPP), Asetat (Nitril Tri Acetat/NTA, Ethylene 
Diamine Tetra Acerate/EDTA), Silikat (Zeolit), dan asam sitrat. 
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Salah satu builder yang paling banyak digunakan di dalam 
deterjen adalah fosfat. Bahan ini mampu menurunkan 
kesadahan air dengan cara mengikat ion kalsium dan 
magnesium. Berkat aksi softenernya, efektivitas dar daya cuci 
deterjen meningkat (Wawan,2006). 

Penggunaan sodium tripolifosfat pada detergen sabun 
cuci sebagai builder diketahui sebagai salah satu sumber utama 
pengendapan fosfat di dalam air. Siklus fosfat melepaskan 
kalsium dan magnesium ke air dengan tujuan untuk pelarutan, 
pengemulsi, pelarutannya ramah terhadap lingkungan dan 
berperan sebagai pengganti surfaktan. Karena sodium 
tripolifosfat berdampak membahayakan lingkungan, maka zeolit 
A digunakan sebagai alternatif builder detergent untuk merubah 
sodium tripolifosfat (Nasir,2011). 

Fosfat yang biasa dijumpai pada umumnya berbentuk 
Sodium Tri Phosphate (STPP). Fosfat tidak memiliki daya racun, 
bahkan sebaliknya merupakan salah satu nutrisi penting yang 
dibutuhkan makhluk hidup. Tetapi, dalam jumlah yang banyak, 
fosfat dapat menyebabkan pengkayaan unsur hara yang biasa 
disebut dengan eutrofikasi yang berlebihan dalam air. 
Eutrofikasi menyebabkan kekurangan oksigen pada badan air 
akibat dari pertumbuhan alga phytoplanton yang berlebihan 
yang merupakan makanan bakteri. 

 

2.2.1.3 Bleaching Agent  

Efek pemutihan (bleaching effect) dari deterjen 
ditimbulkan melalui cara mekanis, fisika dan atau secara kimia 
khususnya melalui perubahan atau penyisihan zat pewarna 
terhadap objek yang mengalami proses pemutihan. Proses 
pencucian, efek pemutihan dapat ditimbulkan secara paralel. 
Mekanisme mekanis dan fisis utamanya efektif untuk 
menghilangkan partikulat atau zat-zat yang mengandung oli. 
Pemutihan secara kimia dilakukan untuk menghilangkan warna 
dan karat yang melekat pada serat (Nasir,2011). Bleaching 
agent merupakan bahan tambahan deterjen yang tidak 
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mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci, namun 
menambah kualitas hasil pencucian. 

 

2.2.1.4 Additives 

Additives adalah bahan suplemen/tambahan untuk 
membuat produk lebih menarik, misalnya pewangi,pelarut, 
pewarna dan sebagainya yang tidak behubungan langsung 
dengan daya cuci deterjen. Additives ditambahkan lebih untuk 
maksud komersialisasi produk (Wawan,2006). 

Aditif merupakan bagian terkecil dari deterjen, dapat 
berupa enzim, senyawa anti redeposisi seperti Carboxyl Methyl 
Cellulose (CMC), Carboxyl Methyl Starch (CMS), senyawa 
pengatur busa (foam regulator) seperti Fatty Acid Amides, Fatty 
Acid Alkanolamine. Untuk mendapatkan hasil cucian yang wangi 
dapat juga ditambahkan fragrance, dan zat warna sesuai 
dengan yang diinginkan serta bahan pengisi lainnya (filler) 
(Nasir,2011). 

 

2.3 Macam-macam Sistem Pengolahan Air Limbah 

Teknologi pengolahan limbah cair adalah salah satu alat 
untuk memisahkan, menghilangkan dan atau mengurangi unsur 
pencemar dalam limbah (Ginting, 2007). Sebagaimana halnya 
teknologi proses produksi yang terdiri dari berbagai macam 
jenis, demikian juga halnya dengan teknologi pengolahan 
limbah. Walaupun sama-sama limbah cair, karena bukan 
berasal dari limbah produksi atau limbah keluaran hasil 
pencucian dengan bahan baku yang sama maka teknologi 
pengolahannya jelas berbeda.  

Tingkatan pengolahan limbah tergantung dari jenis dan 
kondisi limbah. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah 
untuk mengurangi BOD, partikel tercampur, serta membunuh 
organisme patogen. Selain itu, diperlukan juga tambahan 
pengolahan untuk menghilangkan bahan nutrisi, komponen 
beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasi agar 
konsentrasi yang ada menjadi rendah, untuk itu diperlukan 
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pengolahan secara bertahap agar bahan tersebut di atas dapat 
dikurangi (Anwar, 2008). 

Limbah pada konsentrasi tertentu dengan melewati batas 
yang ditetapkan akan menimbulkan pencemaran dan dapat 
mempengaruhi kondisi lingkungan, oleh sebab itu, diperlukan 
pengolahan limbah cair yang bertujuan untuk menghilangkan 
atau menyisihkan kontaminan. Kontaminan dapat berupa 
senyawa organik yang dinyatakan oleh nilai BOD, COD, 
nutrient, senyawa toksik, mikroorganisme patogen, partikel non-
biodegradable, padatan tersuspensi maupun terlarut (Metcalf 
dan Eddy, 2003) 

Menurut Suprihatin (2013), tujuan pengolahan air pada 
dasarnya adalah memproses air baku menjadi air bersih hingga 
memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dengan cara 
mengeliminasi bahan pencemar atau bahan kontaminan dalam 
air sehingga air memenuhi syarat bagi peruntukannya, oleh 
karena itu, bahan - bahan kontaminan air perlu disisihkan 
sebelum air tersebut digunakan. Penyisihan bahan-bahan 
pengganggu tersedia berbagi satuan operasi atau satuan 
proses, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut ini : 

 
Tabel 2.3 Fungsi Satuan Operasi Di Dalam Pengolahan Air 

Tujuan Pengolahan Satuan Operasi 

Penyisihan bahan partikel Penyaringan 
Sedimentasi 
Koagulasi/Flokulasi 
Filtrasi 
Filtrasi Membran (MF,UF) 

Desinfeksi (inaktivasi 
mikroorganisme) 

Klorinasi 
Fluorinasi 
Ozonasi 
Radiasi dengan sinar UV 
Filtrasi membran (MF, UF) 

Penyisihan bahan terlarut Aerasi (Pengilangan Fe, Mn) 
Oksidasi (dengan O3, UV, dll) 
Pelunakan 
Filtrasi membran (reverse 
osmosis) 
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Proses pengolahan air juga dapat dikelompokkan menjadi 
tiga kategori yaitu pengolahan secara fisik, kimia dan biologis. 
Proses-proses yang termasuk dalam pengolahan fisik adalah 
penyaringan, sedimentasi, pertukaran gas, flotasi, adsorpsi dan 
filtrasi. Pengolahan secara kimia meliputi koagulasi, flokulasi, 
pertukaran ion dan desinfeksi. Pengolahan biologi antara lain 
biofiltrasi, nitrifikasi dan denitrifikasi atau penyisihan Fe dan Mn 
dengan memanfaatkan mikroorgnisme (Suprihatin,2013). 

Penerapan masing-masing metode tergantung pada 
kualitas air baku dan kondisi fasilitas yang tersedia. Tabel 2.4 
berikut ini ditampilkan kontaminan yang umum ditemukan dalam 
air limbah serta sistem pengolahan yang sesuai untuk 
menghilangkannya (Rahardjo,2011). 

 
Tabel 2.4 Sistem Pengolahan Untuk Menghilangkan Bahan Pencemar 

Dalam Air Limbah 
KONTAMINAN SISTEM PENGOLAHAN KLASIFIKASI 

Padatan 
Tersuspensi 

Screening dan communition F 

 Sedimentasi F 
 Filtrasi F 
 Flotasi F 
 Koagulasi K/F 
 Land Treatment F 
Biodegradable 
organics 

Lumpur aktif B 

 Tricking filters B 
 Rotating biological contactors B 
 Aerated lagoons  B 
 Saringan pasir F/B 
 Land treatment B/K/F 
Pathogen Khlorinasi K 
 Ozonisasi K 
 Land treatment F 
Nitrogen Suspended-growth nitrification 

and denitrification 
B 

 Fixed-film nitrification and 
denitrification 

B 

 Ammonia stripping K/F 
 Ion exchange K 
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 Breakpoint khlorinasi K 
 Land Treatment B/K/F 
Phospor Koagulasi garam 

logam/sedimentasi 
K/F 

 Koagulasi kapur K/F 
 Biological/chemical phosphorus 

removal 
B/K 

 Land treatment K/F 
Refractory 
organics 

Adsorpsi karbon F 

 Tertiary ozonation K 
 Sistem land treatment F 
Logam berat Pengendapan kimia K 
 Ion Exchange K 
 Land Treatment F 
Padatan ionik 
terlarut 

Ion exchange K 

 Reverse osmosis F 
 Elektrodialisis K 

Keterangan : B = Biologi, K = Kimia, F = Fisik 

 

2.4 Biofilter Aerobik 

Biofilter adalah teknologi pengolahan air limbah dengan 
memanfaatkan pertumbuhan mikroorganime melekat pada 
suatu media membentuk suatu lapisan biofilm. Proses 
pengolahan limbah ini terdiri dari paking reaktor, media 
penyangga, biofilm, dan aliran air limbah. Media berfungsi 
sebagai tempat tumbuh mikroorganisme membentuk film 
biologis yang terdiri dari bakteri , jamur, ganggang, dan protozoa 
. Pengaliran air limbah dalam media penyangga membawa 
substrat yang berfungsi sebagai bahan makanan 
mikroorganisme sehingga air limbah terdegradasi menghasilkan 
biomassa, karbondioksida, dan air. Jenis media yang sering 
digunakan adalah material yang memiliki permukaan kasar 
seperti kerikil atau batu kali (Switarto,2012). Biofilter berfungsi 
sebagai penghilang dan oksidasi bahan pencemar dengan 
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memanfaatkan mikroorganisme yang hidup dan melekat pada 
media biofilter tersebut (Rodiyanti,2014). 

Proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilm atau 
biofilter dapat dilakukan secara aerobik, anaerobik atau 
gabungan proses anaerob-aerob. Proses aerobik dilakukan 
dengan kondisi adanya oksigen terlarut di dalam reaktor limbah, 
dan proses anaerobik dilakukan dengan tanpa adanya oksigen 
terlarut dalam reaktor air limbah, sedangkan proses kombinasi 
anaerob-aerob adalah merupakan gabungan dari proses aerob 
dan anaerob (Said,2005). 

Metode operasi reaktor lekat diam, pada 
pengoperasiannya, pola aliran secara ke atas (upflow) atau ke 
bawah (downflow). Aliran upflow, keuntungannya adalah akan 
terbentuk lumpur yang mengandung massa mikroorganisme 
dan mikroorganisme tidak mudah terbawa keluar. Kerugiannya 
yaitu pembentukkan lumpur akan menyumbat media 
pendukung, sedangkan untuk aliran downflow, keuntungannya 
penyumbatan dapat dikurangi tapi kerugiannya jumlah 
mikroorganisme lebih sedikit daripada aliran upflow. 
Pengoperasian dapat juga dilakukan dengan melakukan 
sirkulasi karena sangat berguna untuk mengolah limbah dengan 
bahan dengan organik yang tinggi. Jika ada sirkulasi maka 
dapat mengencerkan bahan organik yang tinggi, pengatur pH, 
menstabilkan temperatur, serta membantu proses pengadukan 
(Indriyati,2012). 

 

2.5 Media Biofilter 

Media biofilter yang digunakan secara umum dapat berupa 
bahan material organik atau bahan material anorganik. Media 
biofilter dari bahan organik misalnya dalam bentuk tali, bentuk 
jaring, bentuk butiran, bentuk butiran tak teratur, bentuk papan, 
bentuk sarang tawon dan lain-lain. Sedangkan untuk media dari 
bahan anorganik misalnya batu pecah (split), kerikil, batu 
marmer, batu tembikar, batu bara (kokas) dan lainnya 
(Said,2015). 
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Konsep biofilter yang baik secara ideal adalah sebagai 
berikut (Anonim,2012) : 
1. High Ammonia Removal Rate : kemampuan menyerap 

kandungan amoniak yang tinggi. 
2. High SSA : berkaitan dengan penghematan tempat dan 

volume biofilter 
3. Low Energy and Low Cost : hemat energi dan biaya 
4. High Durability : Tahan lama 
5. Inert : media biofilter tidak atau sangat sulit berubah bentuk 
6. Non toxic : bahan tidak mengandung bahan beracun 
7. Easy to be applied : mudah diaplikasikan 

Media biofilter biasanya menggunakan bahan anorganik, 
semakin kecil diameternya luas permukaan semakin besar, 
sehingga jumlah mikroorganisme yang dapat dibiakkan juga 
menjadi besar pula, tetapi volume rongga menjadi lebih kecil. 

Batuan dan kerikil merupakan salah satu bahan yang dapat 
digunakan untuk biofilter menurut Said (2005), kerikil dan 
batuan merupakan bahan yang banyak tersedia, murah dan 
relatif mempunyai luas permukaan spesifik tinggi. Batu dan 
kerikil juga bersifat inert dan tidak pecah dengan kekuatan 
mekanikal yang baik, serta bahan tersebut mempunyai sifat 
kebasahan yang baik. 

Kerikil atau batuan yang dapat digunakan adalah zeolit dan 
karbon aktif. Kombinasi antara zeolit dan karbon aktif 
mempunyai persentasi removal terhadap deterjen sebesar 91% 
(Switarto,2012). 

Media sebagai tempat mikroorganisme sangat berpengaruh 
pada efisiensi proses pengolahan. Jenis media filter yang 
berbeda memberikan luas permukaan total spesifik yang 
berbeda dalam reaktor. Kerikil atau batu kali pecah memiliki luas 
permukaan sekitar 100-200 m2 dapat menurunkan kandungan 
BOD sampai 95% digunakan untuk mengolah air limbah 
domestik (Sugito,2008). 

Zeolit merupakan sumber daya alam yang melimpah. Zeolit 
memiliki sifat-sifat fisika dan kimiayang unikyaitu 
sebagaipenyerap, penukar ion, penyaring molekul dan sebagai 
katalisator. Berdasarkan sifat-sifat tersebut zeolit berpotensial 
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digunakan sebagai bahan pengisi atau media biofilter 
(Rodiyanti, 2014). 

Media biofilter lambat laun akan terbentuk lapisan biofilm, 
menurut Herlambang (2002), apabila pada media terbentuk 
lapisan lendir yang berwarna hitam kecoklatan-coklatan serta 
tidak mudah terlepas dari media, maka dapat dipastikan bahwa 
telah tumbuh mikroorganisme pada media. Sampai 
mikroorganisme tumbuh diperlukan waktu selama 2 minggu. Hal 
tersebut dilakukan untuk didapatkan hasil sampai terjadi steady 
state pada kondisi air limbah. 

Biofilm adalah kumpulan sel mikroorganisme, khususnya 
bakteri yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh 
pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh bakteri. Biofilm 
terbentuk karena mikroorganisme cenderung menciptakan 
lingkungan mikro dan relung) mereka sendiri. Biofilm 
memerangkap nutrisi untuk pertumbuhan populasi 
mikroorganisme dan membantu mencegah lepasnya sel-sel dari 
permukaan pada sistem yang mengalir (Filliazati,2013). 

 

2.6 Zeolit 

Zeolit merupakan suatu kelompok mineral yang dihasilkan 
dari proses hidrotermal pada batuan beku basa. Mineral ini 
biasanya dijumpai mengisi celah-celah ataupun rekahan dari 
batuan tersebut. Selain itu zeolit juga merupakan endapan dari 
aktivitas volkanik yang banyak mengandung unsur silika 
(Saputra,2006). 

Pemakaian zeolit sebagai media biofilter memiliki 
kemampuan menurunkan polutan organik yang lebih tinggi yaitu 
± 90% dibandingkan tanpa media sebesar 70%. Perbedaan 
tersebut disebabkan karena zeolit menjadi media melekatnya 
mikroorganisme, hingga membentuk lapisan biologis (biofilm) 
yang berfungsi menguraikan bahan organik (Budijono, 2010). 

Zeolit alam merupakan mineral yang banyak dimanfaatkan 
sebagai penukar ion, katalis pada industri petrokimia. Zeolit 
sebagai katalis akan menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat, 
lebih efisien, serta mengurangi biaya kebutuhan energi dan 
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pengolahan limbahnya. Zeolit juga dapat digunakan sebagai 
bahan baku detergen karena zeolit dapat mengurangi 
kesadahan air dengan cara menukar ion-ion penyebab air 
sadah (Kundari,2010). 

Mineral alam zeolit yang merupakan senyawa alumino-
silikat dengan struktur sangkar banyak terdapat di daerah 
Indonesia yang tersebar di berbagai lokasi. Mineral zeolit di 
Indonesia pada umumnya dalam bentuk mineral zeolit murni 
dengan bahan pengotor berupa kalsium karbonat, senyawa 
silikat kompleks dan lain-lain. Hingga saat ini pemanfaatan zeolit 
hanya sebatas untuk keperluan pertanian dan perikanan 
sebagai bahan penyerap ammonia dalam perairan dan pengikat 
zat hara dalam tanaman, sehingga zeolit memiliki nilai jual yang 
sangat murah jika hanya terbatas untuk dimanfaatkan sebagai 
bahan keperluan perikanan dan pertanian (Handayani,2009). 

Zeolit mempunyai rumus umum M2nO.Al2O3.xSiO2.yH2O, 
mempunyai struktur primer yang terdiri dari tetrahedral dengan 4 
atom oksigen yang mengelilingi atom silikon sebagai pusat. 
Struktur primer dihubungkan oleh oksigen dengan struktur 
primer yang lain membentuk struktur sekunder. Zeolit dapat 
digunakan sebagai adsorben karena merupakan polimer 
anorganik yang tersusun dari satuan berulang berupa 
tetrahedral SiO2 dan Al2O3. Polimer yang terbentuk merupakan 
jaringan tetrahedral 3 dimensi , yang mempunyai saluran pori 
atau rongga yang tersusun beraturan (Laksono,2009). 

Menurut Eddy (2006), mineral ini merupakan kelompok 
alumino silikat terhidrasi dengan unsur utama terdiri dari kation, 
alkali dan alkali tanah, mempunyai pori-pori yang dapat diisi 
oleh air molekul. Kandungan air yang terperangkap dalam 
rongga zeolit biasanya berkisar 10-50 %. Bila terhidrasi kation-
kation yang berada dalam rongga tersebut akan terselubungi 
molekul air, molekul air ini sifatnya labil atau mudah terlepas. 
Sifat umum zeolit antara lain mempunyai susunan kristal yang 
agak lunak, berat jenis 2-2,4, berwarna kebiruan kehijauan, 
putih dan coklat. 
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2.6.1 Sifat - Sifat Zeolit 

Menurut Hendrawan (2010), sifat - sifat yang dimiliki oleh 
zeolit dapat diuraikan sebagai berikut ini : 
1. Dehidrasi 

Sifat dehirasi zeolit berpengaruh terhadap sifat serapannya. 
Keunikan zeolit terletak pada struktur porinya yang spesifik. 
Pada zeolit alam didalam pori-porinya terdapat kation-kation 
atau molekul air. Pori-pori zeolit akan semakin terbuka bila 
dipanaskan. Keadaan seperti ini akan memungkinkan zeolit 
dapat menyerap molekul - molekul yang mempunyai jari - 
jari lebih kecil dari pori - pori zeolit tersebut. Kandungan air 
yang terperangkap di dalam rongga zeolit biasanya berkisar 
antara 10-35% berat zeolit. 

2. Penyerapan 
Zeolit digunakan sebagai bahan penyerap karena sifatnya 
yang selektif dan mempunyai kapasitas tukar kation yang 
cukup tinggi. Zeolit dapat memisahkan molekul - molekul 
berdasarkan ukuran dan bentuk struktur kristal zeolit. Bila 
zeolit dipanaskan maka air yang terkandung di dalamnya 
akan menguap. Zeolit yang telah dipanaskan dapat 
berfungsi sebagai penyerap gas atau cairan. Mekanisme 
penyerpan dengan zeolit dapat dilakukan dengan tiga cara, 
yaitu penyerapan fisik, penyerapan kimia, atau gabungan 
dari keduanya (penyerapan fisik dan kimia). Penyerapan 
tersebut begantung kepada sifat unsur yang diserap, 
keasaman permukaan, kemampuan penukar kation zeolit 
serta kelembapan sistem. 

3. Penukaran Ion 
Kation-kation yang terdapat pada rongga zeolit berguna 
untuk menjaga kenetralan zeolit. Kation - kation ini dapat 
bergerak bebas sehingga pertukaran kation yang terjadi 
tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. 
Sifat sebagai penukar ion dari zeolit antara lain tergantung 
dari sifat kation, suhu, dan jenis anion. Selain sebagai 
penukar kation, zeolit juga dapat berfungsi sebagai penukar 
ion. Dalam hal ini, kedudukan dari gugus hidroksil (OH-) 
pada zeolit memegang peranan penting. Gugus hidroksil 
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pada zeolit dapat dibentuk dengan metode daemonisasi 
melalui proses pertukaran ion NH4+ pada zeolit. 

4. Katalis 
Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi 
tanpa mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Katalis berpori 
dengan ukuran pori-pori tertentu akan memuat molekul 
yang lebih kecil tetapi mencegah molekul yang besar 
masuk. Sebagai katalis, zeolit mempunyai keistimewaan, 
yaitu lama pemakaian yang lebih panjang dibandingkan 
dengan bahan katalis lainnya. 

5. Penyaring/pemisah 
Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah 
didasarkan atas perbedaan bentuk, ukuran dan polaritas 
molekul yang disaring. Sifat ini disebabkan karena zeolit 
mempunyai pori-pori cukup besar. Molekul yang berukuran 
lebih kel dari pori-pori zeolit dapat melintas sedangkan yang 
berukuran lebih besar dari pori-pori akan ditahan. 
 

2.7 Karbon Aktif 

Penambahan media karbon aktif dalam biofilter berfungsi 
untuk memberikan kontribusi pada proses degradasi 
konsentrasi detergen dan menyerap bau. Bau pada limbah 
laundry berasal dari senyawa organik yang sengaja ditambahlan 
untuk memberikan aroma pewangi dan pelembut pakaian. Hasil 
percobaan yang dilakukan terlihat bahwa pada media karbon 
aktif juga tumbuh mikroorganisme yang mendegradasi bahan 
organik. Selain itu karbon aktif berfungsi secara fisik sebagai 
media filter sehingga menghasilkan efluen yang jernih. Efluen 
yang dihasilkan berupa air olahan yang jernih dan tidak berbau 
(Switarto,2012). 

Karbon aktif merupakan bahan kimia yang saat ini banyak 
digunakan dalam industri yang menggunakan proses absorpsi 
dan purifikasi. Pada umumnya karbon aktif dibuat melalui 
proses aktivasi dengan menambahkan bahan-bahan kimia 
(Soetomo,2012). 
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Karbon aktif mempunyai keunggulan dalam efektivitas serta 
efisiensi dalam penghilangan polutan terutama dari air limbah 
(Babu,2006). Definisi arang aktif atau activated carbon 
berdasarkan pada pola strukturnya adalah suatu bahan yang 
berupa karbon amorf yang sebagian besar terdiri dari karbon 
bebas serta memiliki permukaan dalam sehingga memiliki daya 
serap yang tinggi (Alfathoni, 2011). Menurut Kurniati (2008), 
Arang aktif adalah karbon tak berbentuk yang diolah secara 
khusus untuk menghasilkan luas permukaan yang sangat besar, 
berkisar antara 300-2000 m3 /gr. 

Arang aktif adalah arang yang telah mengalami perubahan 
sifat fisika dan kimia karena telah melalui proses aktivasi 
sehingga daya serap dan luas permukaannya meningkat 
(Tamarjaya, 2014). 

 

2.8 Starter EM4 

Larutan effective microorganisms 4 yang disingkat EM 4 
ditemukan pertama kali oleh Teruo Higa dari Universitas 
Ryukyus, Jepang. Kurang lebih 80 genus mikroorganisme 
fermentasi yang terkandung di dalam EM4. Sekian banyak 
mikroorganisme, ada lima golongan utama penyusun EM4 yaitu 
bakteri fotosintetik, lactobacillus sp., Streptomyces sp., ragi, dan 
Actinomycetes (Kharisma, 2006). 

EM4 mengandung berbagai mikroorganisme yang masing-
masing mempunyai fungsi spesifik dan bekerjasama secara 
sinergis dalam menguraikan polutan organik serta menangkap 
gas yang menyebabkan bau (H2S, NH3, dll) sebagai sumber 
energi untuk melakukan aktivitasnya, disamping itu bakteri asam 
laktat dan Actinobacteria dalam EM4 secara signifikan mampu 
menekan bakteri pathogen (Muliawan, 2012). Pemanfaatan 
EM4 dalam meningkatkan efisiensi biofilter dalam pengolahan 
air limbah tahu terbukti efektif dalam menurunkan polutan 
organik (Pitriani, 2008). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan di D'icon Laundry 
& Wet Clean Soekarno Hatta - Malang. Penelitian dilaksanakan 
di Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya dengan titik 
koordinat 7o57’10,15”LS dan 112o 36’ 55,47” BT sedangkan 
pengujian hasil penelitian dilakukan di Perusahaan Umum 
(PERUM) Jasa Tirta I Malang dengan titik koordinat 7o57’57,21” 
LS dan 112o 37’ 06,23” BT. Penelitian dilakukan pada bulan 1 
Mei - 16 Mei 2016. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan selama penelitian berlangsung 
adalah sebagai berikut : 
1. Kerangka besi  : Sebagai kerangka penyangga reaktor 
2. Bak Kaca : Untuk wadah percobaan pengolahan       

   limbah cair laundry 
3. Pompa : Sebagai alat bantu pompa air dari bak 

   bawah ke atas 
4. Selang : Sebagai saluran air dari pompa 
5. Botol sampel : Untuk menyimpan sampel yang akan 

   diujikan 
6. Cool Box : Untuk pengawetan sampel 
7. Timbangan : Untuk menimbang berat zeolit dan  

   karbon aktif 
8. Gelas Ukur : Untuk mengukur volume air limbah dan 

   EM4 
9. Pipet Volume : Untuk pengambilan sampel air limbah  

   setelah diolah 
10. Jurigen : Sebagai wadah sampel 
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11. Kran  : Untuk pengalir air dari setiap bak ke bak 
   berikutnya 

12. Kasa Kawat : Sebagai penyaring pada kran air agar 
   tidak tersumbat 

13. Aerator : Sebagai penambah oksigen 
 

3.2.2 Bahan 

Berbagai bahan yang digunakan selama penelitian 
berlangsung adalah : 
1. Zeolit : Sebagai media biofilm 
2. Karbon aktif : Sebagai media biofilm 
3. EM4 : Sebagai starter pembentukan biofilm saat 

  aklimatisasi 
4. Aquades : Sebagai penetral zeolit 
5. Limbah Laundry : Bahan uji pada proses pengolahan 
6. Batu es : Untuk pengawetan sampel saat di cool 

  box 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimental laboratorik. Metode eksperimental laboratorik 
yaitu percobaan dalam skala laboratorium. Sampel air limbah 
diambil dengan metode pengambilan sampel sesaat (grab 
samples) atau satu kali. Pengujian parameter deterjen dilakukan 
pada jam ke- 6, 12, 18 dan 24. Waktu tinggal hidrolik yaitu 24 
jam. Waktu tinggal hidrolik adalah waktu perjalanan limbah cair 
didalam reaktor, atau lamanya proses pengolahan limbah cair 
tersebut. Semakin lama waktu tinggal, maka penyisihan yang 
terjadi pada reaktor aerob sangat bervariasi dari 1 jam hingga 
berhari-hari (Switarto,2012). Proses pengolahan air limbah 
laundry yang dilakukan menggunakan metode biofilter aerobik 
dengan sistem aliran recirculated batch. Terdapat 3 reaktor 
yang masing-masing reaktor memiliki ketebalan filter yang 
berbeda-beda yaitu 5 cm, 10 cm dan 15 cm. 
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3.4 Pelaksanaan 

Tahapan penelitian secara umum yang akan dilaksanakan 
dapat digambarkan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 berikut 
ini. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahap Penelitian 
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Sampel limbah cair 
Laundry 

Dipersiapkan 

Bak reaktor, 
zeolit,karbon aktif 

Dirangkai 

Seeding dan aklimatisasi  

 Dimasukkan media biofilter dari kombinasi zeolit dan karbon aktif 

masing-masing dengan ketebalan 5 cm, 10 cm dan 15 cm. 

 Dimasukkan limbah cair laundry sebanyak 14250 ml dan EM4 

sebanyak 750 ml  

 Disirkulasi dengan reaktor selama 14 hari  

 

Running 

 Hari ke-15 limbah cair laundry dibuang dan diganti limbah cair 

laundry yang baru  

 Dilakukan pengamatan dan pengujian pada jam ke-6, 12, 18 dan 

24 jam 

 

A 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah Cair Laundry 

 
Rangkaian alat yang akan digunakan dapat dilihat pada Gambar 
3.3 dan Gambar 3.4 berikut ini.  
 
 

Gambar 3.3 Rangkaian Alat Pengolahan Limbah Cair Laundry 
Tampak  Samping Atas 
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Gambar 3.4 Rangkaian Alat Pengolahan Limbah Cair Laundry 
Tampak Samping Depan 

 

3.4.1 Persiapan Alat Dan Bahan 

Tahap persiapan alat dan bahan dilakukan untuk 
mempersiapkan kelengkapan dan kesiapan alat dan bahan 
yang akan digunakan pada saat penelitian berlangsung. Bak 
reaktor, kerangka, kasa kawat, zeolit dan karbon aktif, kran air, 
dan selang terlebih dahulu dirangaki sebelum dilakukan proses 
pengolahan. Media biofilter yang digunakan adalah media kerikil 
yaitu kombinasi antara zeolit dan karbon aktif yang disusun 
setelah dihomogenkan dengan ketinggian 5 cm, 10 cm dan 15 
cm pada ke 3 reaktor yang berbeda-beda. Perbandingan antara 
zeolit dan karbon aktif adalah 1 : 1. Zeolit yang digunakan 

Bak Kaca 

Kerangka Besi 

Kran air 

Zeolit dan Karbon 
aktif 
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mempunyai ukura 3-5 mesh sesuai dengan yang ada dipasaran, 
sedangkan untuk karbon aktif mempunyai ukuran 4-6 mesh.  

 

3.4.2 Pengambilan Sampel Limbah Cair Laundry Dan 
Pengolahannya 

Sampel dari rumah laundry diambil pada pagi hari 
setelah ada kegiatan mencuci, setiap keluaran air dari mesin 
cuci di tampung terlebih dahulu dalam bak yang nantinya akan 
di campur dari berbagai tahap kerja mesin cuci. Hal ini dilakukan 
karena bak penampung dalam rumah laundry tidak ada, 
sehingga air bekas cucian langsung di buang ke saluran air. 
Setelah tercampur air limbah dimasukkan jurigen sebanyak 25 
L. Jurigen yang digunakan mempunyai volume 30 L. 

Sebelum digunakan penelitian air limbah di homogenkan 
terebih dahulu dengan cara diaduk. Mikroorganisme yang 
digunakan diambil dari EM4 yang sebelumnya dilakukan 
diaklimatisasi. Dalam penelitian ini suplai oksigen menggunakan 
aerator dan juga melalui aliran air yang mengalir dari setiap bak 
reaktor. Ukuran bak yang digunakan adalah 20 cm x 20 cm x 40 
cm. 

 

3.4.3 Aklimatisasi 

Aklimatisasi untuk mengadaptasikan mikroba yang 
terbentuk dengan limbah yang akan diolah. Seeding dan 
aklimatisasi dilakukan secara bersamaan karena pembenihan 
langsung didalam reaktor (Indriyati,2012). Limbah cair laundry 
sebelum di running terlebih dahulu dilakukan seeding dan 
aklimatisasi. Seeding dilakukan guna untuk menumbuhkan 
mikroorganisme pada media biofilter. Seeding dilakukan dengan 
cara memasukkan air limbah laundry yang telah ditambahkan 
EM4 (14250 ml limbah cair laundry + 750 ml EM4). Selanjutnya 
media biofilter berupa kombinasi zeolit dan karbon aktif dengan 
ketebalan berbeda dan disirkulasi selama 14 hari. Aklimatisasi 
dilakukan bersamaan dengan waktu Seeding. Aklimatisasi 
bertujuan untuk mengadaptasikan mikroba yang terbentuk 
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dengan limbah yang akan diolah (Indriyati,2012). Setelah 
dilakukan proses aklimatisasi limbah akan diganti yang baru 
untuk ke proses running. 

 

3.4.4 Running 

Proses running dimulai pada hari ke-15 yakni dengan cara 
mengganti air limbah laundry yang telah dilakukan pada tahap 
seeding dan aklimatisasi. Proses running baru dapat dilakukan 
apabila air limbah domestik sudah 100% terganti dengan air 
limbah domestik yang baru (Said, 2005). Pergantian limbah 
bertujuan untuk memperbarui nutrisi bagi biofilm dan 
menghindari terjadinya pembebanan secara tiba-tiba (shock 
loading) yang dapat mematikan mikroba (Diny, 2015). Proses 
running dilakukan dengan memasukkan limbah cair laundry 
yang baru sambil dilakukan sirkulasi.  

 

3.5 Parameter Penelitian 

Pengujian terhadap parameter deterjen dilakukan pada jam 
ke-6, 8, 12 dan 24 jam. Analisis parameter deterjen dilakukan 
dengan menggunkan metode Methylene Blue Active Substance 
(MBAS) untuk mengukur surfaktan anionik. 

 

3.5.1 Metode Analisa Deterjen dalam Limbah 

Metode MBAS (Methylene Blue Active Substance) ini 
membahas tentang perpindahan metilen biru yaitu larutan 
kationik dari larutan air ke dalam larutan organik yang tidak 
dapat campur dengan air sampai pada titik jenuh 
(keseimbangan), hal ini terjadi melalui formasi (ikatan) 
pasangan ion antara anion dari MBAS (methylene blue active 
substances) dan kation dari metilen biru. Intensitas warna biru 
yang dihasilkan dalam fase organik merupakan ukuran dari 
MBAS (sebanding dengan jumlah surfaktan). Surfaktan anion 
adalah salah satu dari zat yang paling penting, alami dan 
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sintetik yang menunjukkan aktifitas dari metilen biru 
(Rudi,2004). 

Spektrofotometer adalah alat bantu dalam analisa 
deterjen, berikut ini adalah prosedur uji untuk deterjen : 
1. Sampel diambil masing – masing 100 mL dan dimasukkan ke 

dalam corong pemisah 500 mL, 
2. Ditambahkan larutan biru methylene sebanyak 25 mL, 
3. Ditambahkan 50 mL kloroform , digojog kuat – kuat selama 

30 detik , sekali kali buka tutup corong untuk mengeluarkan 
gas,  

4. Didiamkan hingga terjadi pemisahan fase, corong pemisah 
digoyangkan perlahan – lahan, 

5. Ditambahkan 50 mL larutan pencuci ke dalam larutan ekstrak 
(kloroform gabungan) dan digojog kuat – kuat selama 30 
detik, 

6. Didiamkan sampai terjadi pemisahan fase, digoyang 
perlahan – lahan , lapisan bawah (kloroform) dikeluarkan 
melalui serabut kaca, dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 
mL (jaga agar lapisan air tidak terbawa). 

7. Larutan ekstrak dimasukkan ke dalam kuvet pada alat 
spektrofotometer , dibaca dan dicatat absorbansinya pada 
panjang gelombang 652 nm, pembacaan dilakukan tidak 
lebih dari 3 jam setelah ektraksi. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian selanjutnya 
dilakukan perhitungan secara matematis untuk mengetahui 
proses yang terjadi dalam pengolahan limbah yang digunakan 
dalam penelitian ini dan juga dilakukan analisis regresi 
menggunakan regresi polinomial pangkat 2 untuk mengetahui 
waktu tinggal optimal dan fase pertumbuhan bakteri. 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk 
menunjukkan hubungan matematis antara variabel terikat 
dengan variabel bebas. Tujuan utama dalam penggunaan 
analisis ini adalah untuk meramalkan nilai dari suatu variabel 
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dalam hubungannya dengan variabel lainnya yang dapat 
diketahui melalui persamaan regresi (Malensang,2012). 

Regresi polinomial merupakan model regresi linier yang 
dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh masing-masing 
variabel prediktor (X) yang dipangkatkan meningkat sampai 
orde ke-k. Secara umum, model regresi polinomial ditulis dalam 
bentuk : 

 
 

Y = b0 + b1X + b2X
2 + ... + bkX

k + ε ...................(3.1) 
 
 

dimana :  
Y  : variabel respons  
b0  : intersep  
b1,b2,…,bk : koefisien-koefisien regresi  
X  : variabel prediktor   
ε  : faktor pengganggu yang tidak dapat dijelaskan 
    oleh model regresi. 

 
Pengaplikasian analisa regresi non linear dalam penelitian 

ini dengan membahas model polynomial kuadratik dengan 
rumus matematis terhadap penurunan kadar deterjen yang 
didasarkan pada waktu tinggal. 

 
Y = b0 + b1X + b2X

2 ................................(3.2) 
 

dimana : 
y  : Nilai variabel terikat/dependent variable  
    (persentase     penurunan removal pada  
    reaktor) 
x  : Nilai variabel bebas/independent variable  
    (waktu tinggal yang sudah ditetapkan pada 
    masing-masing reaktor) 
b0, b1, b2  : Konstanta persamaan 3.2 

  
Selain menggunakan analisis regresi, dilakukan 

perhitungan pula terhadap porositas media biofilter, volume pori 
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dan efisiensi removal yang dimilikinya menggunakan rumus 
yang akan dijelaskan berikut ini : 

 
 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 − 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 𝑥 100%…………… . (3.3) 

 
dimana : 
Output : Hasil rata - rata pada pengulangan 1 dan 2 setelah 
   dilakukan pengolahan (mg/L) 
Input : Pengujian sampel awal sebelum dilakukan pengolahan 
   (mg/L) 

 
Kemudian perhitungan volume pori dapat dilakukan dengan 

rumus berikut ini : 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖 =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑎 − 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝜌 𝑎𝑖𝑟
……………… (3.4) 

 
dimana : 
Berat basah : Berat kerikil ketika tenggelam dalam air (kg) 
Berat kering : Berat kerikil setelah dikeluarkan dan dikeringkan 
    (kg) 
ρ air  : 1000 kg/m3 

 
Sedangkan besarnya porositas dapat dihitung dengan 

rumus berikut ini : 
 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 𝑥 100%…………… . . (3.5) 

 
dimana : 
Volume pori  : Volume pori batuan (m3) 
Volume total batuan : Volume total batuan (m3) 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Spesifikasi Rancangan Alat 

Reaktor Biofilter yang digunakan secara umum telah 
dijelaskan pada sub bab 3.4, namun pada sub bab 4.1 akan 
dijelaskan rancangan alat secara spesifik. Media biofilter yang 
digunakan adalah kombinasi antara zeolit dengan ukuran 3-5 
mesh dan karbon aktif dengan ukuran 4-6 mesh. Perbandingan 
antara keduanya adalah 1 : 1, pada ketebalan media biofilter 5 
cm menggunakan 1 kg zeolit dan 1 kg karbon aktif, untuk 
ketebalan media biofilter 10 cm menggunakan 2 kg zeolit dan 2 
kg karbon aktif, sedangkan untuk ketebalan biofilter 15 cm 
memerlukan 3 kg zeolit dan 3 kg karbon aktif. Gambar 
rangkaian alat yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.1 
berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4.1 Rangkaian Alat Pada Pengulangan 1 dan 2 
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Komponen pokok yang menunjang terbentuknya reaktor 
biofilter adalah sebagai berikut : 
1. Bak Penampung 

Bak penampung berfungsi untuk menampung air limbah 
yang akan diolah dalam bak biofilter. Bak penampung terbuat 
dari bahan kaca dengan tebal kaca adalah 0.5 mm pada setiap 
sisinya. Reaktor biofilter memiliki 2 bak penampung yang 
memiliki fungsi yang berbeda. Bak penampung yang pertama 
dengan letak paling atas adalah bak inlet, sedangkan bak 
penampung yang letaknya paling bawah berfungsi untuk bak 
outlet.  

Pada bak penampung inlet terdapat kran air untuk 
mengalirkan air limbah ke bak biofilter. Letak kran air dipasang 
pada bagian bawah bak dengan letak ditengah. Kran air yang 
dipasang pada bak inlet dihubungkan dengan pipa paralon agar 
mempermudah aliran air masuk ke bak selanjutnya. 

Berikut dapat dijelaskan spesifikasi bak penampung beserta 
komponennya : 
a. Tinggi  : 40 cm 
b. Panjang  : 20 cm 
c. Lebar  : 20 cm 
d. Lubang kran : 2 cm 
e. Diamteter pipa : 2 cm 

Pada bak penampung outlet tidak terdapat kran air seperti 
pada bak penampungan untuk inlet karena pada bak oultet air 
limbah disirkulasikan kembali ke bak inlet sehingga yang 
diperlukan dalah pompa dan slang air. Pompa yang digunakan 
adalah pompa aquarium dengan merek ARMADA AR-1600 
yang berfungsi mendistribusikan air limbah kembali ke bak inlet. 
Pompa AR-1600 dilengkapi dengan 4 klep penempel sebagai 
kaki pompa yang digunakan untuk menempelkan pompa pada 
salah satu sisi bak kaca. Pompa yang digunakan dapat dilihat 
pada Gambar 4.2 berikut ini, sedangkan untuk slang yang 
digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.2 Pompa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Selang 
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Spesifikasi bak penampung untuk oultet dijelaskan sebagai 
berikut : 
a. Tinggi : 40 cm 
b. Panjang : 20 cm 
c. Lebar : 20 cm 

Spesifikasi pompa beserta komponennya adalah sebagai 
berikut : 
a. Watt  : 25 Watt 
b. H.max  : 1.2 m 
c. F.max  : 13000 L/H 
d. Lubang slang : 3 mm 
e. Diameter slang : 5 mm 
f. Panjang slang : 1.5 m 

Gambar bak penampung untuk inlet dan outlet dapat dilihat 
pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 berikut ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Bak Inlet 
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Gambar 4.5 Bak Outlet 
 

 
2. Bak biofilter 

Bak biofilter adalah bak yang berisi media biofilter 
kombinasi zeolit dan karbon aktif. Bak ini berfungsi sebagai 
tempat pengolahan air limbah yang hasil pengolahan limbah 
tersebut dialirkan melalui kran ke bak output. Letak bak biofilter 
dalam reaktor diantara bak penampung inlet dan oultet. Bak 
biofilter terdapat kran air dengan letak yang sama pada bak 
penampung yaitu di tengah dasar bak, kran air dihubungkan 
dengan pipa agar memudahkan pendistribusian air limbah ke 
bak selanjutnya, perbedaan dari bak biofilter dengan bak 
penampung selain terdapat media biofilter juga tedapat kasa 
kawat dan juga batu aerator. Kasa kawat digunakan pada ujung 
pipa yang berfungsi sebagai penyaring media yang berupa 
kerikil agar tidak menyumbat pipa yang menuju bak oultet. 
Sedangkan untuk batu aerator diletakkan pada dasar media 
biofilter dengan kata lain dikuburkan dalam kerikil agar oksigen 
yang keluar dari batu aerator tersebut dihamburkan oleh kerikil 
yang menutupinya. Batu aerator terhubung dengan slang dan 
aerator, aerator yang digunakan dengan merk ARMADA type 
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AA-350. Gambar aerator dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut 
ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Aerator 
 

Spesifikasi bak biofilter dengan komponen pendukungnya 
dapat rincikan sebagai berikut : 
a. Tinggi   : 40 cm 
b. Panjang   : 20 cm 
c. Lebar   : 20 cm 
d. Panjang selang aerator  : 100 cm 
e. Diameter slang aerator : 5 mm 
f. Panjang batu aerator : 3.1 cm 
g. Diameter batu aerator : 2 cm 

Bak biofilter dan batu aerator dapat dilihat pada gambar 4.7 
dan gambar 4.8 berikut ini : 
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Gambar 4.7 Bak Biofilter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4.8 Batu Aerator 

 
Seperti yang telah dideskripsikan sebelumya tentang bak 

biofilter yang memiliki kasa kawat pada saluran pipanya, hal ini 
berfungsi untuk menghindari penyumbatan oleh kerikil sebagai 
media biofilter. Gambar untuk kasa kawat yang ada pada pipa 
bak biofilter dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut ini : 
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Gambar 4.9 Kasa Kawat Pada Pipa 
 

3. Penyangga 
Komponen yang membantu dalam penyusunan rangkaian 

alat biofilter adalah penyangga. Penyangga dibuat dari bahan 
besi agar kuat dan dapat menopang berat dari alat yang berisi 
air dan media biofilter yang berupa kerikil. Penyangga dibuat 
dengan bentuk menyerupai tangga berundak sehingga proses 
pengolahannya mengikuti grafitasi yaitu turun kebawah.  

Spesifikasi penyangga yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 
a. Tinggi   : 80 cm 
b. Panjang   : 40 cm 
c. Lebar   : 60 cm 
d. Kenaikan setiap tangga : 40 cm 

Penampakan dari penyangga yang digunakan dapat dilihat 
pada gambar 4.10 berikut ini : 
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Gambar 4.10 Penyangga Besi 

 
 

4.2 Proses Aklimatisasi 

Proses aklimatisasi pada penelitian dilakukan selama 14 
hari. Bakteri yang digunakan dalam proses aklimatisasi yaitu 
EM4. EM4 atau yang disebut sebagai effective microorganisms 
4 mengandung berbagai mikroorganisme yang masing-masing 
mempunyai fungsi spesifik dan bekerjasama secara sinergis 
dalam menguraikan polutan organik serta menangkap gas yang 
menyebabkan bau (H2S, NH3, dll) sebagai sumber energi untuk 
melakukan aktivitasnya, disamping itu bakteri asam laktat dan 
Actinobacteria dalam EM4 secara signifikan mampu menekan 
bakteri pathogen (Muliawan, 2012). 
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Larutan EM4 yang digunakan sebanyak 5% dari total 
limbah yang akan diolah. Limbah yang diolah sebanyak 15 L 
sehingga EM4 yang digunakan sebanyak 750 ml. Warna larutan 
EM4 sendiri adalah coklat pekat dan warna limbah yang diolah 
berwarna abu-abu, karena berasal dari bekas cucian pakaian. 
Air limbah dimasukkan sebanyak 14.250 ml dan EM4 sebanyak 
750 ml sehingga dalam sistem pengolahan terdapat 15 Liter. 
Ketika larutan EM4 dicampurkan dengan air limbah warna coklat 
pekat EM4 tetap mendominasi. Pencampuran larutan EM4 dan 
limbah dilakukan di bak input kemudian dialirkan ke bak biofilter 
dan selanjutnya mengalir ke bak output. Kran pada bak input 
diatur membuka lebih kecil daripada kran di bak output hal ini 
dikarenakan agar menghindari  penyumbatan pada bak biofilter 
yang akan menyebabkan air limbah akan meluap. Penyumbatan 
bisa terjadi dikarenakan terdapat kerikil yang menjadi media 
biofilter yang dapat menghalangi aliran air ke bak berikutnya, 
yaitu bak outlet. 

Selama 14 hari tidak terjadi perubahan warna, yang artinya 
warna tetap coklat pekat. Selama 14 hari pula, aliran air terus 
mengalir tanpa berhenti, oleh karena itu alat ini disebut dengan 
recirculated batch, hal yang bisa diamati dalam proses 
aklimatisasi ini adalah ada atau tidaknya buih dalam sistem 
pengolahan limbah dan juga petumbuhan biofilm yang terjadi. 
Setiap rangkaian bak masing-masing banyak airnya adalah 5 L. 
Ketiga rangkaian alat diperlakukan sama yaitu mengalami 
aklimatisasi selama 14 hari secara bersamaan. Selama 
pengamatan pada ketebalan 5 cm buih tetap banyak hingga hari 
ke 7, namun biofilm sudah tebal. Ketebalan 10 cm buih 
berkurang pada hari ke 5 dengan biofilm yang masih tipis, 
biofilm menebal pada hari ke 12 hingga 14. Ketebalan 15 cm 
pada hari ke-5, buih mengalami penurunan dan belum terjadi 
pertumbuhan biofilm, pertumbuhan biofilm terjadi pada minggu 
ke-2 atau pada hari ke 12. Proses pengamatan yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan biofilm berbeda 
pada setiap ketebalan, namun pertumbuhan biofilm ketiga 
ketebalan hanya terjadi pada permukaan media biofilter. 
Oksigen yang dibutuhkan pada proses aklimatisasi berasal dari 



44 
 

terjunan air kran input dan kran output dan juga dibantu dengan 
aerator yang diletakkan pada dasar media biofilter. 

Proses aklimatisasi berlangsung dengan melakukan kontrol 
pada debit aliran dari kran input yang menuju bak biofilter dan 
kran output yang menuju bak outlet. Debit aliran setiap harinya 
harus disesuaikan karena volume air yang seharusnya setiap 
bak adalah 5 L bisa terjadi pengurangan atau penambahan 
sehingga pada setiap bak tidak selalu 5 L. Maka dari itu 
pengaturan secara berulang kali pada pembukaan bak harus 
selalu dilakukan. Aklimatisasi berakhir pada hari ke-14, 
dilakukan penggantian air limbah yang baru tanpa merusak 
lapisan biofilm. Air limbah yang digunakan adalah 15 L tanpa 
dilakukan pengenceran. 

Pertumbuhan mikro-organisme atau biofilm tersebut makin 
lama semakin tebal, sampai akhirnya karena gaya beratnya 
sebagian akan mengelupas dari mediumnya dan terbawa aliran 
air keluar. Selanjutnya, mikro-organisme pada permukaan 
medium akan tumbuh lagi dengan sedirinya hingga terjadi 
kesetimbangan sesuai dengan kandungan senyawa organik 
yang ada dalam air limbah (Solichin,2012). 

Mekanisme pembentukan biofilm adalah sebagai berikut (Al 
Fattah, 2015): 
1. Perekatan Bakteri ke Permukaan 

Bakteri planktonik bebas menuju suatu permukaan dan 
melekat. Penempelan awal ini didasarkan pada daya tarik 
fisik dan gaya elektrostatik tetapi belum ada penempelan 
secara kimia. 

2. Perekatan Bakteri secara permanen 
Beberapa dari sel reversibel yang teradsorpsi ini mulai 
membuat persiapan untuk penempelan yang lebih kuat 
dengan membentuk mikrokoloni di permukaan beberapa 
jam kemudian setelah penempelan permanen 

3. Pembentukan koloni 
Sel - sel perintis biofilm akan memproduksi dan membuat 
sel anakan yang akan membentuk mikrokoloni di 
permukaan beberapa jam kemudian setelah penempelan 
permanen. 

4. Akumulasi Sel Biofilm 
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Biofilm yang terbentuk akan semakin banyak dan mulai 
menghasilkan matriks polimer di sekitar mikrokoloni sebagai 
langkah untuk penempelan yang irevesibel. 

5. Pelepasan Biofilm 
Pada tahap berikutnya biofilm yang sudah matang akan 
pecah dan sel-sel bakteri dibebaskan kemudian menyebar 
ke lokasi lain untuk membentuk biofilm yang baru. 
Menurut Said dan Ruliasih (2005), apabila lapisan bakteri 

sudah cukup tebal, maka bagian dalam lapisan menjadi 
anaerobik. Jika hal ini terjadi, lapisan akan kehilangan gaya 
adhesi terhadap substrat dan kemudian lepas. Apabila bakteri 
yang mati terdapat dalam celah kecil, maka tidak dapat lepas 
dan tetap dalam biofilter. Hal ini dapat menambah beban 
organik (BOD) dan amoniak dalam biofilter. 

 

4.3 Hasil Pengujian Kandungan Deterjen 

Mempermudah dalam menganalisa data maka tabel hasil 
pengujian dipisah menjadi 3 dengan masing-masing tabel yaitu 
hasil pengujian pada ketebalan 5 cm, ketebalan 10 cm dan 
ketebalan 15 cm. Pengujian sampel awal mempunyai nilai sama 
yaitu 155,7 mg/L hal ini dikarenakan pengambilan sampel 
dilakukan pada saat yang sama. 

Hasil penurunan deterjen setelah dilakukan pengolahan 
dapat dilihat pada Tabel 4.1; Tabel 4.2 dan Tabel 4.3  berikut ini 
: 

 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kandungan Deterjen Pada Ketebalan 5 cm 

Ulangan 
Waktu (Jam) 

6 12 18 24 

I 161.21 148 144.69 142.6 

II 140.98 147.71 145.1 141.5 

Rata - Rata 151.095 147.855 144.895 142.05 

Efisiensi Removal 2.957611 5.038536 6.939627 8.766859 
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Jika dilihat dalam tabel pengulangan hanya dilakukan 2 kali 
atau yang disebut dengan duplo. Terdapat data rata - rata dan 
removal yang dihitung menggunakan rumus matematik dan 
mendapatkan hasil yang tertera pada tabel. Hasil rata - rata 
inilah yang digunakan untuk menghitung hasil removal. Removal 
yang dimaksud disini ialah efisiensi removal yang menyatakan 
berapa persen pengolahan limbah dapat menurunkan kadar 
deterjen. Rumus untuk mendapatkan hasil efisiensi removal 
adalah sebagai berikut : 

 
 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 − 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 𝑥 100%…………… (4.1) 

 
 

dimana : 
Output : Hasil rata - rata pada pengulangan 1 dan 2 setelah 
    dilakukan pengolahan (mg/L) 
Input : Pengujian sampel awal sebelum dilakukan pengolahan 
   (mg/L) 
 
 

Tabel 4.2 berikut ini adalah hasil pengujian kadar deterjen 
pada ketebalan 10 cm. Dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Kandungan Deterjen Pada Ketebalan 10 cm 

Ulangan 
Waktu (Jam) 

6 12 18 24 

I 151.9 121.6 102.3 91.8 

II 127.71 135.5 124.8 103.9 

Rata - Rata 139.81 128.55 113.55 97.85 

Efisiensi Removal 10.20873 17.43738 27.07129 37.15478 

 
Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi removal 

adalah sama dengan rumus yang digunakan pada ketebalan 5 
cm, sehingga hasilnya seperti yang tertera pada Tabel 4.2. 
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Selanjutnya untuk ketebalan 15 cm dapat dilihat pada Tabel 4.3 
berikut ini : 

 
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Kandungan Deterjen Pada Ketebalan 15 cm 

Ulangan 
Waktu (Jam) 

6 12 18 24 

I 98.4 69.7 58.1 55.9 

II 116.6 87 76.4 58 

Rata - Rata 107.5 78.35 67.25 56.95 

Efisiensi Removal 30.95697 49.67887 56.80796 63.42325 

 
Dilakukan perhitungan yang sama pada ketebalan 15 cm 

seperti yang dilakukan pada ketebalan 5 cm dan 10 cm. 
Perbedaan antar ketiganya adalah perbedaan ketebalan biofilter 
yang digunakan. Waktu yang di gunakan untuk pengambilan 
sampel juga sama yaitu pada ke-6 jam, ke-12 jam, ke 18-jam 
dan ke-24 jam. Sampel diambil menggunakan botol kaca gelap 
dengan ukuran 300 ml. Alasan digunakannya botol kaca gelap 
adalah mengikuti aturan SNI yang menyatakan bahwa 
penyimpanan sampel deterjen tidak boleh dilakukan dengan 
botol plastik, hal ini mengakibatkan unsur deterjen dapat 
melekat pada botol plastik sehingga dapat mempengaruhi hasil. 
Selain itu sampel deterjen tidak boleh terpapar oleh sinar 
matahari langsung, hal ini menjadi alasan digunakannya botol 
berwarna gelap. Aturan yang telah dituliskan pada SNI 6989 59 
- 2008 tentang Metoda Pengambilan Contoh Air Limbah, 
penyimpanan sampel deterjen tidak boleh dilakukan melebihi 24 
jam.  

Selama proses pengolahan yang dilakukan selama 24 jam, 
terdapat beberapa data yang diperoleh. Data tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini: 
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Tabel 4.4 Data Selama Proses Pengolahan 

  Ketebalan 

5 cm 10 cm 15 cm 

Sirkulasi (siklus/24 jam) 130 130 130 

Debit input (m
3
/s) 4.98 5.6 5.55 

Debit output (m
3
/s) 5 5.6 5.55 

Volume awal (L) 15 15 15 

Volume akhir (L) 14.25 14.7 14 

Berat zeolit awal (kg) 2 4 6 

Berat basah (kg) 1.99 3.9918 5.99 

Berat kering (kg) 1.77 3.6 5.42 

Volume pori 0.00022 0.00039 0.00057 

Volume kerikil (m
3
) 0.002 0.004 0.006 

Porositas (%) 11 9.79 9.5 

 
cara untuk mendapatkan data volume kering dan porositas 

digunakan bantuan rumus. Rumus yang digunakan untuk 
mengetahui volume pori adalah sebagai berikut : 

 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖 =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑎 − 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝜌 𝑎𝑖𝑟
………… . (4.2) 

 
 

dimana : 
Berat basah : Berat kerikil ketika tenggelam dalam air (kg) 
Berat kering : Berat kerikil setelah dikeluarkan dan dikeringkan 
    (kg) 
ρ air  : 1000 kg/m3 

 

Berat basah juga dilakukan perhitungan untuk mengetahui 
hasilnya, rumus yang digunakan menurut Hukum Archimedes 
yang menyatakan bahwa  sebuah jika sebuah benda tercelup 
seluruh atau sebagain di dalam zat cair (fluida) akan mengalami 
gaya ke atas yang besarnya adalah sama dengan berat zat cair 
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yang dipindahkan. Rumus yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 

 
 

W' = W - Fa ............. (4.3) 
W' = m.g - ρ.g.Vbenda .......................... (4.4) 

 

dimana : 
W'  : Berat benda yang tercelup (N) 
m  : Massa benda sebelum tercelup (kg) 
g  : 10 m/s2 
Vbenda : Volume benda (m3) 
 
Rumus yang digunakan untuk mendapatkan data porositas 

menggunakan persamaan berikut ini : 
 
 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 𝑥 100%…………… . (4.5) 

 
dimana : 
Volume pori  : Volume pori batuan (m3) 
Volume total batuan : Volume total batuan (m3) 
 
Porositas (Φ) adalah kemampuan suatu batuan untuk 
menyimpan fluida. Porositas total adalah perbandingan ruang 
kosong/ pori-pori dalam batuan dengan bulk volume batuan 
(dinyatakan dalam persen). Porositas dinyatakan sebagai 
perbandingan ruang kosong /pori-pori dalam batuan dengan 
keseluruhan volume batuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
besarnya porositas adalah : susunan batuan, distribusi batuan, 
sementasi, kompaksi, dan angularitas (Switarto,2012). 

Dilihat pada Tabel 4.4 sebelumnya, bahwa dalam 24 jam 
terdapat 130 siklus yang artinya dalam satu kali siklus 
membutuhkan waktu ±11 menit dengan debit yang konstan yaitu 
±5 m3/s. Pengukuran berat dilakukan dengan bantuan 
timbangan digital sehingga diperoleh hasil seperti yang ada 
pada Tabel 4.4 yang telah dipaparkan sebelumnya.. 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Penurunan Kandungan Deterjen 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil selama 
pengolahan dalam menurunkan kadar deterjen dalam limbah 
laundry. 

 
Tabel 4.5 Penurunan Kandungan Deterjen Terhadap Variasi Waktu  

Tinggal 

Ketebalan (cm) Waktu Tinggal 

0 jam 6 jam 12 jam 18 jam 24 jam 

5 155.7 151.095 147.855 144.895 142.05 

10 155.7 139.81 128.55 113.5 97.85 

15 155.7 107.5 78.35 67.25 56.95 

 
Apabila dilihat dalam Tabel 4.5 tertera bahwa dalam waktu 

24 jam ketebalan 15 cm menghasilkan effluen yang memiliki 
kandungan deterjen lebih rendah daripada ketebalan 5 cm dan 
10 cm. Hingga 24 jam proses pengolahan ketebalan biofilter 5 
cm hanya mampu menurunkan kandungan deterjen dari 155.7 
hingga 142.05, sedangkan untuk ketebalan 10 cm mampu 
menurunkan dari 155.7 hingga 97.85 dan untuk ketebalan 15 
cm menurunkan dari 155.7 hingga 56.95. Ketebalan 5 cm 
penurunan deterjen yang terjadi tidak signifikan karena 
penurunan deterjen tiap jamnya hanya sekitar 2-4 mg/L, 
berbeda dengan ketebalan 10 hingga 15 cm mampu 
menurunkan kadar deterjen sebesar 10-48 mg/L per jamnya. 

Tabel 4.5 diatas dapat digambarkan dalam sebuah grafik 
hubungan waktu dan kandungan deterjen, sehingga grafik yang 
diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut ini  
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Gambar 4.11 Pengaruh Waktu terhadap Kandungan Deterjen 

 

Gambar 4.11 menggambarkan bahwa terjadi penurunan 
kandungan deterjen setiap jamnya. Penurunan paling bagus 
teradapat pada ketebalan media biofilter 15 cm, hal ini 
ditunjukkan pada grafik yaitu mengalami penurunan yang lebih 
daripada pada ketinggian media 5 dan 10 cm. Grafik hubungan 
kandungan deterjen dan waktu ini menggunakan regresi 
polinomial karena R2 mendekati angka 1. Selain itu pada 
ketebalan 15 cm memiliki nilai efisiensi removal paling tinggi.  

Penelitian Said (2006) dengan menggunakan biofilter 
aerobik mampu menurunkan kandungan detergen secara 
optimal. Hasil efisiensi yang besar pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa kinerja reaktor biofilter sangat baik. Ini 
berarti bahwa konsentrasi detergen dalam bentuk LAS mampu 
didegradasi oleh mikroorganisme sehingga dihasilkan efluen 
yang tidak mencemari air permukaan. 

LAS mewakili lebih dari 40% semua surfaktan yang 
digunakan, tidak mengherankan bahwa sebagian besar literatur 
difokuskan pada masalah lingkungan dari LAS yang timbul 
(Matthew and Malcolm, 2000). 
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 Peristiwa biodegradasi LAS terjadi karena adanya 
oksidasi pada ujung rantai alkil yang menghasilkan asam 
karboksiklik-sulfofenil, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa 

oksidasi yang menyebabkan terurainya senyawa tersebut, 
dilanjutkan terjadinya pemecahan cincin benzene dan sulfonat 
sehingga menghasilkan CO2, H2O, SO4, dan biomassa bakteri. 
Proses biodegradasi sempurna LAS ini pada umumnya 
membutuhkan aksi beberapa spesies bakteri atau konsorsium 
bakteri. Proses biodegradasi LAS pada kondisi anaerob terbukti 
lebih lambat dibandingkan dalam kondisi aerob (Schleheck, 
2004 dalam Utomo,2010 ). 

 

4.4.2 Efisiensi Removal 

Efisiensi removal adalah kemampuan penurunan kadar 
deterjen dalam pengolahannya yang dinyatakan dalan persen. 
Berikut ini adalah Tabel 4.6 yang menyajikan data efisiensi 
removal setiap ketebalan media biofilter. 

 
Tabel 4.6 Efisiensi Removal Terhadap Waktu Tinggal 

Ketebalan (cm) Efisiensi Removal (%) 

6 jam 12 jam 18 jam 24 jam 

5 2.95 5.03 6.9 8.7 

10 10.2 17.43 27.07 37.15 

15 30.95 49.67 56.8 63.42 

 

Dilihat pada Tabel 4.6 bahwa kandungan deterjen mampu 
diturunkan 63.42% pada ketebalan media 15 cm. Ketebalan 10 
cm mampu menurunkan kandungan deterjen sebesar 37.15% 
pada jam ke 24, sedangkan untuk ketebalan 5 cm hanya 
mampu menurunkan 8.7%. Grafik efisiensi removal dapat dilihat 
pada Gambar 4.12 berikut ini. 
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Gambar 4.12 Pengaruh Waktu Terhadap Efisiensi Removal 

Kandungan Deterjen Setelah Pengolahan 

 
Kenaikan efisiensi removal terjadi pada ketiga ketebalan, 

namun pada ketebalan 5 cm, kenaikannya cenderung konstan 
atau tidak signifikan yang terlihat dari grafik diatas, sedangkan 
untuk ketebalan 10 cm mempunyai kenaikan efisiensi removal 
dari jam ke 6 hingga jam ke 24, hal yang sama terjadi pada 
ketebalan 15 cm, sehingga dapat dikatakan bahwa, semakin 
tebal media biofilter semakin baik pula penurunan kandungan 
deterjennya. Penurunan kandungan deterjen ini juga dengan 
bantuan bakteri dalam larutan EM4. Seperti yang telah diketahui 
bahwa masa hidup bakteri tidak selamanya, namun ada masa 
dimana bakteri berkembang biak, konstan dan akhirnya mati.  

 

4.4.3 Fase Pertumbuhan Bakteri 

Fase hidup bakteri ini berlaku juga pada penelitian ini yang 
dalam penelitian menggunakan bantuan bakteri EM4. Menurut 
Brock & Madigan (1991), kurva pertumbuhan bakteri dapat 
dipisahkan menjadi empat fase utama : fase lag (fase lamban 
atau lag phase), fase pertumbuhan eksponensial (fase 
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pertumbuhan cepat atau log phase), fase stationer (fase statis 
atau stationary phase) dan fase penurunan populasi (decline). 
Fase-fase tersebut mencerminkan keadaan bakteri dalam kultur 
pada waktu tertentu. Di antara setiap fase terdapat suatu 
periode peralihan dimana waktu dapat berlalu sebelum semua 
sel memasuki fase yang baru. Kurva pertumbuhan bakteri dapat 
dilihat pada Gambar 4.13 berikut ini : 

 

 
Gambar 4.13 Kurva Pertumbuhan bakteri 

(Keterangan : a = fase lag; b=fase eksponensial; c=fase stationer; 
d=fase kematian) 

 
Bagaimana mengetahui pertumbuhan bakteri dalam 

penurunan kadar deterjen adalah dengan cara membuat suatu 
pedugaan efisiensi removal, dengan adanya pendugaan maka 
dapat dilihat fase hidup bakteri dan juga waktu tinggal optimum 
yang digunakan untuk pengolahan limbah laundry. Pendugaan 
yang digunakan dengan perhitungan sesuai dengan regresi 
yang digunakan yaitu polinomial kuadrat 2 dengan memasukkan 
waktu pada variabel x di persamaan y. Persamaan yang 
digunakan untuk pendugaan pada setiap ketebalan berbeda-
beda, persamaan yang digunakan untuk ketebalan 15 cm 
adalah sebagai berikut : 
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y = -0.084x2 + 4.264x + 8.951 
 

Persamaan yang digunakan untuk ketebalan 10 cm adalah 
sebagai berikut : 

y = 0.019x2 + 0.913x + 3.918 
 

sedangkan untuk persamaan yang digunakan pada ketebalan 
biofilter 5 cm menggunakan persamaan berikut ini : 
 

y = -0.001x2 + 0.375x + 0.776  
 

setelah mendapatkan persamaan diatas, maka nilai x 
dimasukkan nilai yang menunjukkan waktu dari 0 jam hingga ke 
38.  

Pendugaan dimulai dari jam ke-0 hingga jam ke-38, karena 
untuk mengetahui bagaimana penurunan deterjen setelah 
melewati jam ke-24 dan untuk megetahui bagaimana kurva 
pertumbuhan bakteri selama penelitian dilakukan. Berikut ini 
adalah grafik pendugaan efisiensi removal pada kandungan 
deterjen, dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Grafik Pendugaan Efisiensi Removal Kandungan 

Deterjen 
 

Grafik pendugaan efisiensi removal terlihat bahwa pada 
ketebalan 5 cm masih pertumbuhan bakteri masih dalam fase 
lag, yang berarti pada saat dipindahkan ke media yang baru, 
bakteri tidak langsung tumbuh dan membelah, meskipun kondisi 
media sangat mendukung untuk pertumbuhan. Bakteri biasanya 
akan mengalami masa penyesuaian untuk menyeimbangkan 
pertumbuhan (Pratiwi,2008), sedangkan pada ketebalan biofilter 
10 cm, grafik menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri masih 
pada fase eksponensial yang berarti pada fase ini belum sampai 
fase stationer. Fase stationer dapat dikatakan waktu tinggal 
yang optimum untuk pengolahan limbah deterjen ini. 

Ketebalan 10 cm dapat menurunkan kandungan deterjen 
sebesar 97% pada jam ke 50 dan untuk ketebalan 5 cm pada jm 
ke 50 hanya 17.02%, angka ini diketahui dari hasil perhitungan 
pendugaan jika dilakukan hingga 56 jam. 

Namun pada ketebalan 10 cm masih belum pada tahap 
stationer maka bakteri belum optimal dalam pendegradasi 
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kandungan deterjen dalam limbah. Menurut Pratiwi (2008), 
selama fase eksponensial, populasi meningkat dua kali pada 
interval waktu yang teratur. Jumlah koloni bakteri akan terus 
bertambah seiring lajunya aktivitas metabolisme sel. Berbeda 
yang terjadi dengan ketebalan 15 cm, bakteri yang bekerja telah 
melewati fase stationer dan fase kematian. Karena telah 
melewati fase stationer dapat dikatakan bahwa waktu optimal 
untuk pengolahan telah tercapai dan diketahui. Selama fase 
stationer terjadi kompetisi antara bakteri untuk memperoleh 
nutrisi dari media untuk tetap hidup. Sebagian bakteri mati 
sedangkan yang lain tumbuh dan membelah sehingga jumlah 
sel bakteri yang hidup menjadi tetap (Pratiwi,2008), sedangkan 
fase kematian menurut Kusnadi (2012) pada saat medium 
kehabisan nutrien maka populasi bakteri akan menurun 
jumlahnya, pada saat ini jumlah sel yang mati lebih banyak 
daripada sel yang hidup. Fase kematian pada bakteri dapat 
terjadi akibat kurangnya nutrisi dan oksigen didalamnya, seperti 
yang dikatakan Slamet dan Masduki dalam Switarto (2012), hal 
ini disebabkan karena lapisan biofilm yang semakin tebal 
menyebabkan penetrasi oksigen untuk mensuplai lapisan biofilm 
terdalam sehingga menyebabkan kematian mikroorganisme dan 
akhirnya mengelupas. 

Kumpulan mikroorganisme (biofilm) yang melekat pada 
media  melakukan proses degradasi detergen termasuk bahan 
organik yang terlarut. Mikroorganisme terdiri dari kumpulan 
bakteri, ganggang, jamur, dan protozoa yang memanfaatkan 
komponen-komponen terlarut dalam limbah sebagai 
substrat/bahan makanan terutama senyawa karbon. Rantai 
atom karbon pada gugus alkil yang terdapat pada detergen 
diuraikan sehingga menjadi terputus rantainya, hal inilah yang 
menjadikan konsentrasi surfaktan detergen dalam air limbah 
menjadi berkurang bahkan habis dimakan oleh mikroorganisme. 
Mekanisme proses ini terjadi dalam reaktor biofilter aerobik 
(Switarto,2012). 

Adapun yang terjadi terhadap ketebalan biofilter 5 cm dan 
10 cm adalah fase bakteri belum melewati masa stationer dan 
kematian hal ini dikarenakan nutrisi yang didapatkan masih 
tercukupi. Apabila hal ini terjadi maka pengolahan limbah bisa 
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tidak optimal karena apabila nutrisi bakteri terus tercukupi 
memungkinkan terjadinya kelebihan nutrisi yang akhirnya 
berdampak pada hasil dari pengolahan air limbah. Selain nutrisi 
juga adalah tercukupinya kadar oksigen dalam pengolahan, 
seperti yang telah dijelaskan bahwa penambahan oksigen 
dilakukan dengan bantuan aerator dan juga sistem recirculated 
batch. 

Pada Gambar 4.14 di ketebalan 10 cm terbentuk grafik 
yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri masih terjadi 
pada tahap eksponensial. Anonim (2010), mengatakan bahwa 
pada tahap eksponensial, akan menghasilkan kurva berbentuk 
J. Selama organisme memiliki pasokan sumber daya yang 
dibutuhkan, contohnya dalam bakteri : gula, kelembaban dan 
suhu, maka populasi bakteri akan terus berkembang tanpa 
batas waktu. Jadi, selama nutrisi yang diperoleh bakteri 
tercukupi maka bakteri tersebut akan tetap tumbuh, seperti yang 
terlihat pada Gambar 4.15 berikut ini, 
 

 
Gambar 4.15 Fase Eksponensial 

 

Ketika memiliki sumber daya yang tidak terbatas, populasi 
akan menunjukkan pertumbuhan eksponensial, sehingga kurva 
J akan terbentuk. Ketika sumber daya terbatas, populasi 
menunjukkan pertumbuhan logistik. Dalam pertumbuhan 
logistik, perkembangan populasi mengalami penurunan karena 
sumber daya menjadi langka, sehingga kurva S dapat berbentuk 
(Dudzik,2003). 
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4.4.4 Waktu Tinggal Optimal 

Penentuan waktu tinggal optimum dengan melihat 
Gambar 4.14 yang menunjukkan pertumbuhan bakteri pada 
fase stationer menuju fase kematian. Fase ini berada pada 
puncak grafik, sehingga fase stationer dapat diindikasikan 
sebagai waktu tinggal optimal bagi pengolahan air limbah. 

Ketebalan 5 cm dan 10 cm belum bisa melewati waktu 
optimal karena belum melewati fase pertumbuhan bakteri yaitu 
stationer, sehingga yang dapat diketahui waktu tinggal optimum 
hanya pada ketebalan 15 cm. Dapat dilihat pada Gambar 4.14, 
puncak dari grafik menyatakan bahwa waktu yang optimum 
adalah pada jam ke 26, setelah jam ke 26 bakteri mengalami 
kematian. Jam ke-26 efisiensi removal deterjen sebesar 63.03% 
dilihat dari perhitungan pendugaan yang telah dilakukan dengan 
persamaan y yang dimiliki oleh grafik ketebalan 15 cm. 
Ketebalan 5 cm dan 10 cm memiliki waktu tinggal optimal lebih 
lama daripada ketebalan 15 cm, sehingga pengolahan limbah 
laundry yang baik apabila dilihat dari segi penggunaan waktu 
diantara ketiganya adalah menggunakan biofilter dengan 
ketebalan 15 cm. Pada ketebalan 10 cm dimungkinkan akan 
menjadi yang paling baik karena memiliki efisiensi lebih tinggi 
dari yang ketebalan 15 cm, namun memiliki waktu yang lebih 
lama. 

Ketiga ketebalan mampu menurunkan kandungan deterjen 
namun masih belum memenuhi baku mutu pemerintah. Sesuai 
Peraturan Gubernur Jawa Timur no 72 tahun 2013 bahwa kadar 
maksimum deterjen adalah 10 mg/L, sedangkan dalam 
pengolahan limbah deterjen menggunakan biofilter media 
kombinasi zeolit dan karbon aktif memiliki hasil yang baik 
ditunjukkan pada ketebalan media 15 cm namun kandungan 
deterjen masih 56.95 mg/L. Sehingga dengan hanya 
menggunakan pengolahan secara biologis tidak mampu untuk 
mengurangi kandungan deterjen sesuai baku mutu atau lebih 
kecil dari baku mutu dalam kurun waktu 24 jam, disarankan 
untuk menambahkan waktu pengolahan agar dapat 
menurunkan kandungan deterjen secara optimal. Selain 
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menambahkan waktu tinggal optimal disarankan juga 
menggunakan pengolahan campuran antara fisik dan biologi. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan 
yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 
1. Terjadi penurunan kandungan deterjen dengan pengolahan 

menggunakan biofilter media kombinasi zeolit dan karbon 
aktif yang awalnya 155.7 mg/L menjadi 56.95 mg/L dalam 
waktu 24 jam pada ketebalan 15 cm. Hasil akhir kandungan 
deterjen pada ketebalan media biofilter 5 cm adalah 142.05 
mg/L dengan efisiensi removal sebesar 8.7%. Ketebalan 10 
cm, kandungan akhir deterjen sebesar 97.85 mg/L dengan 
efisiensi removal sebesar 37.15% dalam waktu 24 jam.  

2. Ketebalan media biofilter 15 cm telah mencapai puncak 
pada pendugaan efisiensi removal sehingga dapat 
dikatakan bahwa telah mencapai waktu tinggal yang optimal 
yaitu pada jam ke 26 untuk pengolahan air limbah laundry 
dengan efisiensi removal sebesar 63.03% 

3. Pedugaan efisiensi removal yang dilakukan pada ketebalan 
10 cm memiliki efisiensi removal cenderung lebih baik 
daripada ketebalan 15 cm. Karena penelitian ini dibatasi 
waktu hingga 24 jam, sehingga ketebalan 10 cm 
dimungkinkan dapat menurunkan kandungan deterjen lebih 
tinggi namun dengan waktu yang lama. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan sehingga dapat 
memperbaiki kesalahan pada penelitian ini dan tidak terulang 
pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan 

waktu pengolahan menjadi lebih panjang. 
2. Ketebalan media bioflter yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dilakukan penambahan pada penelitian selanjutnya. 
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