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Assalamu’alaikumWr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, serta
junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Karya kecil ini saya dedikasikan yang pertama untuk keluarga
tercinta: Bapak, Ibu, Mbak dan Mas

Karya ini juga saya persembahkan untuk teman-teman yang
selalu memberikan bantuan dan dukungan

Selanjutnya, untuk siapa saja yang telah menjadi bagian dari
perwujudan mimpi saya dan siapa saja yang ditakdirkan
berada pada jalan saya untuk meraih mimpi. Terimakasih,
perjalanan kita masih panjang dan semesta menunggu kita
untuk mengungkap misteri yang belum terpecahkan. Misteri

yang tertulis di antara bintang-bintang.

“Don’t shoot for the stars, we already know what’s there. Shoot
for the space in between because that’s where the real mystery

lies” - Vera Rubin
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KHOIRUN NISA’. 145100900111007. Pengolahan Air Limbah
dan Produksi Biolistrik pada Lahan Basah dengan Metode
Plant Microbial Fuel Cell (PMFC) pada Berbagai Tanaman.
Pembimbing: Dr. Eng. Evi Kurniati, STP. MT dan Dr. Ir. J.
Bambang Rahadi W. MS.

RINGKASAN

Limbah cair domestik atau limbah cair rumah tangga adalah
segala buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan rumah
tangga, contohnya seperti sampah makanan, atau kegiatan
mencuci. Limbah cair domestik memiliki kandungan BOD dan
COD yang tinggi , sehingga menimbulkan bau tidak sedap di
lingkungan. Pengolahan limbah cair domestik sangat diperlukan
sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Salah satu alternatif
pengolahan limbah cair domestik yang dapat dilakukan dengan
lahan yang sempit dan memiliki efisiensi pengolahan yang
cukup tinggi adalah dengan lahan basah buatan. Lahan basah
dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas air limbah
buangan. Aplikasi lahan basah buatan sebagai pengolah air
limbah domestik dapat juga digabungkan dengan teknologi
Plant Microbial Fuel Cell (PMFC) untuk produksi biolistrik.
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kombinasi reaktor
lahan basah buatan dan PMFC menggunakan tanaman
papayungan (Cyperus haspan), Acorus gramineus 'ogon', dan
Equisetum hyemale. Selanjutnya, hasil produksi biolistrik dan
hasil uji kualitas air dengan parameter BOD, COD, dan TSS dari
setiap tanaman akan dibandingkan dengan uji One-way
One-way ANOVA. Pengambilan sampel pada penelitian ini
dilakukan secara sesaat (grab sample). Air limbah yang
digunakan adalah limbah cair domestik dari Kawasan MCK
Terpadu, Kelurahan Tlogomas Kota Malang, Jawa Timur. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa tanaman Equisetum hyemale
memiliki efisiensi tertinggi terhadap penyisihan kadar pencemar
dalam limbah limbah dan juga produksi biolistrik. Efisiensi
penyisihan untuk BOD mencapai 80%, COD 81%, dan TSS
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98%. Sedangkan untuk produksi biolistrik nilai voltase yang
dihasilkan adalah 424,3 mV.

Kata Kunci: Acorus Gramineus ‘ogon’, Cyperus Haspan,
Equisetum hyemale Lahan Basah Buatan, Plant Microbial Fuel
Cell
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KHOIRUN NISA’. 145100900111007.Waste Water Treatment
and Bio-electricity Production Of Constructed Wetland with
Various Plants Using Plant Microbial Fuel Cell (PMFC).
Advisors: Dr. Eng. Evi Kurniati, STP. MT dan Dr. Ir. J.
Bambang Rahadi W. MS.

SUMMARY

Domestic waste-water or household waste-water is any
waste generated from a household activity. Domestic waste
contains high levels of BOD and COD, causing odor in the
environment. Domestic waste-water treatment should be done
before is discharged into the environment. One alternative for
processing domestic waste-water that can be done in a narrow
land and has a high processing efficiency is constructed
wetlands. Wetlands can be used to improve the quality of waste
water. The application of constructed wetlands as domestic
waste-water treatment can also be combined with Plant
Microbial Fuel Cell (PMFC) technology for biochemical
production. This study was conducted by making a combination
of PMFC reactors and constructed wetlands using Cyperus
haspan, Acorus gramineus 'ogon', and Equisetum hyemale.
Sample in this research was taken using grab sample method.
Waste-water used was domestic waste-water from Integrated
sanitation Area, Tlogomas, Malang, East Java. Furthermore, the
results of bio-electricity production and water quality assay
results with BOD, COD, and TSS parameters of each plant will
be compared with One-way ANOVA test. The results showed
that the Equistetum hyemale plant has the highest efficiency
against the elimination of levels of pollutants in the waste-water
and bio-electricity production. The elimination efficiency for BOD
reached 80%, COD 81%, and TSS 98%.
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As for the bio-electricity production the highest result of voltage
was 424.3 mV.

Keywords: Acorus Gramineus ‘ogon’, Cyperus Haspan,
Equisetum hyemale Lahan Basah Buatan, Plant Microbial Fuel
Cell
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus

dengan meningkatnya penggunaan air yang mengakibatkan
semakin besar limbah cair yang dihasilkan akibat dari
penggunaan air tersebut. Sebanyak 85% air yang digunakan
untuk aktivitas yang dilakukan manusia akan menghasilkan
limbah yang kemudian dibuang ke lingkungan. Limbah cair
domestik menempati urutan pertama atau sebanyak 80% dari
total limbah cair yang dibuang oleh manusia. Limbah cair
domestik atau limbah cair rumah tangga adalah segala buangan
yang dihasilkan dari suatu kegiatan rumah tangga, contohnya
seperti sampah makanan, atau kegiatan mencuci. Limbah cair
domestik memiliki kandungan BOD dan COD yang tinggi ,
sehingga menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan.
Pengolahan limbah cair domestik sangat diperlukan sebelum
limbah dibuang ke lingkungan. Kota Malang menerapkan
pengolahan limbah domestik secara komunal dibeberapa
tempat, salah satunya di Kelurahan Tlogomas, dimana terdapat
Kawasan MCK terpadu yang digunakan warga untuk mengolah
limbah cair dari aktivitas rumah tangga.

Salah satu alternatif pengolahan limbah cair domestik yang
dapat dilakukan dengan lahan yang sempit dan memiliki
efisiensi pengolahan yang cukup tinggi adalah dengan lahan
basah buatan. Lahan basah dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas air limbah buangan. Menurut Kiviasi
(2001) di negara berkembang, fasilitas pengolahan limbah
hanya dapat berkelanjutan dengan kriteria biaya ekonomis dan
menggunakan teknologi tepat guna; dan sistem Lahan Basah
Buatan atau Constructed Wetland System (CWs) merupakan
teknologi pengolahan limbah yang memenuhi kriteria tersebut.
Aplikasi lahan basah buatan sebagai pengolah air limbah
domestik dapat juga digabungkan dengan teknologi Plant
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Microbial Fuel Cell (PMFC) untuk produksi biolistrik. Hal
tersebut akan memberikan keuntungan yang sangat besar
karena selain permasalahan mengenai limbah, kebutuhan
energi listrik juga semakin meningkat dan dibutuhkan sumber
energi listrik baru yang dapat digunakan secara berkelanjutan
dan dapat diperbarui.

Lahan basah buatan membutuhkan tanaman dan substrat
yang digunakan untuk media tumbuh tanaman, jenis tanaman
yang dapat digunakan dalam lahan basah buatan akan
berfungsi sebagai filter air limbah domestik. Selain itu, apabila di
dalam reaktor lahan basah buatan dipadukan dengan reaktor
PMFC maka tanaman juga akan berfungsi sebagai agen
biologis yang mensekresi materi organik untuk mikroorganisme
pada perakaran tanaman yang menghasilkan elektron sebagai
hasil metaboliseme, dan akan digunakan untuk produksi
biolistrik. Tanaman yang digunakan dalam lahan basah buatan
sebaiknya dapat tumbuh dengan air pada kondisi yang
teus-menerus digenangi dan dialiri oleh air. Selain itu, tanaman
tersebut harus memiliki ketahanan terhadap kandungan air
limbah. Tanaman papayungan (Cyperus haspan) dikenal
sebagai tanaman yang dapat digunakan sebagai filter yang baik
bagi air dikarenakan kondisi perakaran yang kokoh dan
permanen di dalam air. Tanaman lain yang dikenal dapat
bertahan dengan baik dalam kondisi tanah tergenang air adalah
Japanese Sweet Flag (Acorus gramineus 'ogon'). Selain kedua
tanaman tersebut, terdapat Equisetum hyemale atau dikenal
dengan bambu air merupakan tanaman air yang banyak
digunakan dalam lahan basah buatan karena dapat mencegah
pertumbuhan alga.

Oleh karena itu, dilakukan penelitian penerapan
teknologi PMFC dan pada lahan basah buatan dengan
menggunakan tanaman tanaman papayungan (Cyperus
haspan), (Acorus gramineus 'ogon') dan Equisetum hyemale
sebagai sumber biolistrik dan filter air limbah domestik.
Pengembangan serta penerapan teknologi tersebut selain
sebagai pembangkit listrik alternatif yang ramah lingkungan,
juga untuk meningkatkan kualitas air limbah domestik. Sehingga
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implementasi PMFC pada ekosistem hijau sebagai suplai energi
listrik alternatif yang tidak sekedar menghasilkan energi listrik,
namun bersahabat dengan peningkatan kualitas lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut,rumusan masalah

dari penelitian ini adalah sebegai berikut:
1. Bagaimana kualitas air limbah yang diolah dalam

kombinasi reaktor PMFC dan lahan basah buatan
menggunakan tanaman papayungan (Cyperus haspan),
Acorus gramineus 'ogon', dan Equisetum hyemale?

2. Bagaimana proses produksi biolistrik menggunakan
reaktor PMFC dengan menggunakan tanaman
papayungan (Cyperus haspan), Acorus gramineus
'ogon', dan Equisetum hyemale?

3. Bagaimana karakteristik sistem lahan basah buatan
dengan metode PMFC?

1.3 Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kualitas air limbah yang diolah dalam
kombinasi reaktor PMFC dan lahan basah buatan
menggunakan tanaman papayungan (Cyperus haspan),
Acorus gramineus 'ogon', dan Equisetum hyemale.

2. Mengetahui proses produksi biolistrik menggunakan
reaktor PMFC dengan menggunakan tanaman
papayungan (Cyperus haspan), Acorus gramineus
'ogon', dan Equisetum hyemale.

3. Mengetahui karakteristik sistem lahan basah buatan
dengan metode PMFC.

1.4 Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
a) Mengetahui Kualitas air limbah dengan

pengolahan pada lahan basah buatan dan proses
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produksi biolistrik dari teknologi PMFC
menggunakan tanaman papayungan tanaman
papayungan (Cyperus haspan), Acorus gramineus
'ogon', dan Equisetum hyemale.

b) Menambah pengetahuan, wawasan, dapat
mengaplikasikan, dan mensosialisasikan ilmu
yang didapatkan selama masa perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk

penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pengolahan air limbah dengan
lahan basah buatan dan produksi listrik PMFC
menggunakan variasi lainnya, sehingga dapat diperoleh
hasil yang lebih baik dari penelitian-penelitian
sebelumnya.

3. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi mengenai teknologi untuk
menghasilkan energi listrikdan pengolahan limbah yang
ramah lingkungan, mudah dalam persiapan maupun
produksinya serta sustainable.

1.5 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini batasan masalah dibutuhkan agar

pembahasan penelitian ini terarah dengan benar dan fokus.
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium.
2. Rancangan sistem merupakan rancangan fungsional.
3. Tidak membahas aspek ekonomis.

1.6 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait
Penelitian terkait yang memuat tentang proses produksi

biolistrik dengan teknologi PMFC dan aplikasi lahan basah

buatan untuk pengolahan air limbah serta perbandingannya
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dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dapat

dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Penelitian Terkait
Sumber dan

Judul
Penelitian

Metode dan Bahan Hasil

Strik et al
(2008)
dengan judul
penelitian
Green
Electricity
Production
with Living
Plants and
Bacteria in A
Fuel Cell

 Tanaman: Glyceria
maxima

 Diterapkan pada 2
perlakuan yang
menggunakan tanaman
yakni dengan 1
tanaman dan 2
tanaman yang
ditanaman dalam
kompartemen anoda
dengan bentuk tabung
memiliki tinggi 30 cm
dan diameter 3,5 cm

 Elektroda: anoda
terbuat dari bahan
grafit berbentuk
lempengan dengan
tebal 3 mm dan
diameter 3,5 cm.
Katoda terbuat dari
grafit berbentuk kubus
dengan dimensi 3 cm x
3 cm x 3 mm. Anoda
dan katoda
dihubungkan melalui
kawat tembaga.
Pengukuran dilakukan
menggunakan
multimeter.

Nilai maksimum
tegangan pada
perlakuan dengan 1
tanaman terjai pada hari
ke-72 dengan nilai 253
mV dan nilai tegangan
pada perlakuan dua
tanaman berada pada
titik maksimum pada
hari ke-66 dengan
tegangan 217 mV.

Timmers et al
(2010) dengan
judul penelitian
Long-term
Performance

 Tanaman: Spartina
anglica

 Diterapkan pada 2
perlakuan yang
menggunakan tanaman

Nilai arus yang tercatat
pada perlakuan 1
adalah renatng 14
mA/m2 sampai dengan
154 mA/m2.. Pada
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Sumber dan
Judul

Penelitian
Metode dan Bahan Hasil

of A Plant
Microbial Fuel
Cell with
Spartina
anglica

yakni dengan 1
tanaman dan 2
tanaman.

 Elektroda: anoda
terbuat dari bahan
grafit berbentuk
granula ditempatkan
dalam gelas silinder,
tanaman Spartina
anglica di tempatkan
dalam gelas silinder
bersama dengan
kompartemen anoda.
Katoda yang digunakan
berbentuk lempengan.

perlakuan kedua arus
yang tercatat sebesar
89 mA/m2 sampai
dengan 193 mA/m2.

Moqsud et al
(2015) dengan
judul penelitian
Compost in
Plant Microbial
Fuel Cell for
Bioelectricity
Generation

 Tanaman: Oryza sativa
 Kompartemen anoda

dan katoda terbuat dari
karbon fiber. Tempat
anoda dan katoda
diletakkan dalam pot
yang berisi tanaman
padi.

 Kombinasi perlakuan
yang dilakukan adalah
penambahan kompos
pada tanaman.
Terdapat 6 pot
tanaman, pada pot 1,2,
dan 5 tanah tidak
dicampur dengan
kompos. Pot 3 dan 4
diberi campuran
kompos. Pot 6 tidak
diberi campuran tanah.
Pada pot 1 sampai
dengan 5 jumlah
tanaman pada setiap
pot adalah sama, pot 6

Nilai tegangan tertinggi
didapatkan pada pot 3
dengan campuran
kompos sebanyak 1 %
dari total berat tanah.
Dapat disimpulkan
bahwa penggunaan
kompos meningkatkan
kelembaban dalam
tanah, serta material
organik dalam kompos
turut membantu
produksi biolistrik
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Sumber dan
Judul

Penelitian
Metode dan Bahan Hasil

tidak diberi tanaman
untuk melihat hasil
perbandingan produksi
listrik dengan dan
tanpa tanaman.

 Pengukuran tegangan
listrik yang dihasilkan
dilakukan pada pukul
11 siang setiap hari
selama 3 bulan dengan
voltmeter.

Dhokhikah dan
Soedjono
(2006) dengan
judul penelitian
Penurunan
Deterjen
dalam Air
Bekas
Domestik
dengan
Memanfaatkan
Subsurface
Constructed
Wetland

 Tanaman : Kana
(Canna sp.)

 Variabel penelitian:
waktu tinggal (td), dan
keberadaan tanaman.
Variasi waktu tinggal
adalah 24 jam dan 6
jam. Variasi kedua
adalah reaktor yang
ditanami tanaman kana
dan tidak ditanami
tanaman kana

 Media tanam yang
digunakan adalah pasir

 Parameter : kadar
deterjen yang diukur
dengan metode MBAS

 Digunakan konstruksi
lahan basah buatan
tipe subsurface
constructed wetland.

Subsurface constructed
wetland mampu
menurunkan kadar
deterjen dalam limbah
domestik hingga 80%
diukur dengan metode
MBAS. Waktu tinggal
24 jam dapat
menurunkan deterjen
lebih tinggi
dibandingkan dengan
waktu tinggal 6 jam
Adanya kana
membantu proses
penurunan deterjen
antara 64-80%.

Qomariyah et
al (2017)
dengan judul
penelitian
Lahan Basah
Buatan
sebagai

 Tanaman: Cyperus
papyrus

 Parameter: kadar TSS,
pH, BOD, COD, minyak
& lemak, dan deterjen

 Digunakan lahan basah
buatan dengan aliran

Presentase penyisihan
berkisar antara
95,47%-99,89%.
Besaran konsentrasi
polutan di outlet lahan
basah buatan telah
memenuhi baku mutu
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Sumber dan
Judul

Penelitian
Metode dan Bahan Hasil

Pengolah
Limbah Cair
dan Penyedia
Air
Non-Konsumsi

horizontal dengan
media filter pasir dan
kerikil serta tanaman
Cyperus papyrus.

Permen LH No.4 Tahun
2014 dan PP NO. 82
Tahun 2001 air kelas
IV.

Judul
penelitian yang
akan dilakukan
penulis:
Pengolahan
Air Limbah dan
Produksi
Biolistrik pada
Lahan Basah
dengan
Metode Plant
Microbial Fuel
Cell (PMFC)
pada Berbagai
Tanaman

 Tanaman: Cyperus
haspan, Acorus
gramineus 'ogon', dan
Equisetum hyemale

 Diterapkan sistem
kombinasi antara lahan
basah buatan dan Plan
Microbial Fuel Cell
(PMFC). Reaktor
PMFC yang digunakan
merupakan konstruksi
dari lahan basah
buatan tipe sub-surface
wetland dengan aliran
vertikal. Dimensi
reaktor panjang x lebar
x tinggi masing-masing
adalah adalah 58 cm x
40 cm x 30 cm.
Substrat yang
digunakan adalah
pasar dan gravel
dengan bagian inlet
dan outlet aliran diisi
gravel dengan
ketinggian
masing-masing 7,5 cm
dengan bagian
tengahnya diisi pasir
dengan ketinggian 10
cm. Pengolahan air
dengan lahan basah
buatan menggunakan
HRT 24 jam, 48 jam,

Hipotesis:
 Kualitas air limbah

mengalami
peningkatan
setelah dilakukan
pengolahan pada
reaktor kombinasi
lahan basah
buatan dan
PMFC.

 Proses produksi
biolistrik pada
reaktor kombinasi
lahan basah
buatan dan
PMFC dapat
menghasilkan
biolistrik

 Reaktor kombinasi
lahan basah
buatan dengan
metode PMFC
dapat diaplikasikan
secara bersama
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Sumber dan
Judul

Penelitian
Metode dan Bahan Hasil

dan 72 jam.
 Elektroda: anoda

terbuat dari bahan
grafit berbentuk batang
dengan luas
permukaan 15,3232
cm2. Di dalam satu
konstruksi lahan basah
buatan yang digunakan
sebagai reaktor
terdapat 30 elektroda
dengan masing-masing
15 anoda dan 15
katoda. Jarak antar
elektroda di dalam
reaktor adalah 6,5 cm.
Peengukuran produksi
biolistrik dilakukan
dengan mengggunakan
data logger selama 72
jam.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lahan Basah Buatan
Menurut Wibowo et al (1996) Lahan basah buatan adalah

suatu ekosistem lahan basah yang terbentuk akibat intervensi
manusia, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lahan
basah buatan yang pembentukannya disengaja, biasanya
dibuat untuk memenuhi berbagai kepentingan tertentu; misalnya
untuk pembangkit tenaga listrik, sumber air, atau untuk
meningkatkan keindahan bentang alam bagi keperluan
pariwisata. Sedangkan lahan basah buatan yang
pembentukannya tidak disengaja umumnya memiliki tujuan
pemanfaatan yang kurang jelas; misalnya genangan air yang
terbentuk di lahan-lahan bekas kegiatan tambang. Dalam
perkembangannya, lahan basah buatan dapat mengalami
suksesi sehingga tampak seperti ekosistem alami. Keberadaan
lahan basah buatan dapat memberikan pengaruh yang baik dan
dapat pula memberikan pengaruh yang buruk bagi lingkungan
sekitar. Pembangunan lahan basah buatan harus disesuaikan
dengan kondisi wilayah setempat, baik secara ekologis maupun
secara sosial-ekonomis.

Menurut Mengzhi (2009) Lahan basah buatan memiliki
karakteristik performa yang baik, biaya pengoperasian dan
investasi minimum, sangat ekonomis, dan bermanfaat bagi
masyarakat dalam menangani air limbah dan mekanisme
penyisihan polutan merupakan dasar yang penting pada desain
teknik lahan basah buatan, dan dapat memberikan keandalan
dalam desain rekayasa dan operasi. Teknologi lahan basah
buatan sudah banyak digunakan di negara maju seperti
Amerika, Perancis, Inggris, Denmark, Jerman, dan Jepang.
Menurut Vymazal (2010) Lahan basah buatan adalah sistem
pengolahan terencana atau terkontrol yang telah didesain dan
dibangun menggunakan proses alami yang melibatkan vegetasi,
media, dan mikroorganisme.
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2.1.1 Tipe Lahan Basah Buatan
Terdapat 2 tipe lahan basah buatan, yaitu tipe aliran

permukaan (Surface Flow / SF) dan aliran bawah permukaan
(Sub-surface Flow / SSF) (Davis, 1995):
1. Surface Flow

Lahan basah buatan dengan sistem aliran permukaan
terdiri dari kolam atau saluran dengan media alami (tanah) atau
buatan (pasir/kerikil) untuk menyokong pertumbuhan tanaman
air. Tanaman air mencuat (emergent aquatic plant) tumbuh di
atas media dan air limbah diolah pada saat air mengalir di atas
permukaan media melalui rumpun tanaman dan serasah. Lahan
basah buatan tipe ini mirip dengan lahan basah buatan alami –
dimana air limbah mengalir di sela-sela tumbuhan air, di atas
permukaan media yang tergenang. Pada lahan basah buatan
tipe ini, air limbah terutama diolah oleh bateri yang menempel di
batang, daun, dan rhizoma tanaman air. Ketinggian paras air
pada lahan basah buatan tipe ini biasanya kurang dari 0,4 meter.
lahan basah buatan beraliran permukaan biasanya panjang dan
sempit untuk mengurangi aliran air singkat.
2. Sub-surface Flow

Lahan basah dengan aliran bawah permukaan memiliki
aliran air yang melewati tanaman pada media berpori.
Konstruksi SSF terdiri dari kolam yang kedap air dengan diisi
batu berpori atau kerikil. Tingkat ketinggian air dirancang untuk
tetap di bawah permukaan substrat. SSF sangat sesuai untuk
air limbah, lahan basah buatan tipe SSF paing sering digunakan
untuk mengurangi tingkat kebutuhan BOD. Kelebihan sistem
SSF adalah dapat dioperasikan pada suhu yang sangat dingin,
tidak mudah diserang hama, dan tidak berbau. Sistem SSF
dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan arah aliran air yaitu:
Vertical Sub-surface Flow (VSSF) dimana arah aliran air dari
inlet menuju outlet berbentuk vertikal dan Horizontal
Sub-surface Flow (HSSF) dimana arah aliran air dari inlet
menuju outlet berbentuk horizontal. Sistem VSSF dan HSSF
dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 VSSF (a) dan HSSF (b)
Sumber: (Nikola, 2014)

2.2 Lahan Basah Buatan sebagai Kolam Stabilisasi Limbah
Kolam stabilisasi limbah adalah kolam yang digunakan

untuk memperbaiki kualitas air limbah. Kolam ini mengandalkan
proses-proses alamiah untuk mengolah air limbah; yaitu dengan
memanfaatkan keberadaan bakteri, alga, dan zooplankton
untuk mereduksi bahan pencemar organik yang terkandung
dalam air limbah. Selain mereduksi kandungan bahan organik,
kolam stabilisasi limbah juga mampu mengurangi kandungan
berbagai jenis mikroorganisme penyebab penyakit
(microorganism causing disease). Kolam stabilisasi limbah (dan
juga laguna limbah) pada dasarnya berfungsi untuk
memperbaiki kualitas air limbah agar mutu hasil olahannya
memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dan tidak
mencemari badan air penerima. Kolam stabilisasi limbah
sampai saat ini diyakini sebagai cara paling ekonomis untuk
mengolah air limbah. Kolam stabilisasi limbah ini sangat cocok
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diterapkan pada negara berkembang (terutama daerah tropis
yang iklimnya hangat), karena pengoperasian kolam ini tidak
membutuhkan biaya investasi dan biaya pengoperasian yang
tinggi, serta tidak memerlukan tenaga operator khusus untuk
mengoperasikannya. Selain itu ketersediaan tanah yang relatif
luas dan harga tanah yang tidak terlalu mahal di negara-negara
berkembang (dibandingkan dengan harga instalasi pengolahan
limbah modern) juga menyebabkan kolam ini cocok
dikembangkan di negara berkembang (Puspita, 2005).

2.3 Plant Microbial Fuel Cell (PMFC)
Plant Microbial Fuel Cell (PMFC) adalah salah satu

teknologi alternatif untuk memproduksi biolistrik yang berasal
dari tanaman. PMFC adalah teknologi yang memproduksi
bioenergi bersih dan berkelanjutan berbasis proses fotosintesis
dari tanaman. Teknologi PMFC didasarkan pada dua prinsip
yaitu, proses degradasi senyawa organik oleh akar tanaman
(rhizodeposition) dan produksi listrik oleh bakteri elektrokimia
aktif dalam teknologi Microbial Fuel Cell (MFC). PMFC
mengubah energi matahari menjadi biolistrik dengan bantuan
mikroba pada bagian perakaran tanaman, sumber energi yang
dihasilkan merupakan sumber energi yang berkelanjutan.
Teknologi ini dapat menghasilkan energi yang ramah bagi
lingkungan dan dapat melengkapi sistem bioenergi
konvensional (Strik et al., 2008).

PMFC dapat diaplikasikan pada berbagai lokasi dengan
berbagai variasi skala luasan. Pada awalnya, PMFC banyak
diterapkan di atap gedung yang datar atau daerah terpencil di
negara berkembang. Saat ini teknologi PMFC dapat
menghasilkan listrik sebesar 0,4 W per meter persegi tanaman.
Namun, kedepannya keluaran energi listrik dapat ditingkatkan
menjadi 3,2 W per meter persegi tanaman, dimana untuk setiap
100 meter persegi tanaman dapat menyediakan kebutuhan
listrik rumah tangga dengan konsumsi energi ata-rata 2800 kWh
per tahun (Treacy, 2012).
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Tanaman yang bisa digunakan untuk aplikasi teknologi
PMFC sangat beragam termasuk jenis rumput dan juga padi.
Teknologi PMFC dapat diaplikasikan pada semua jenis iklim
karena tanaman yang digunakan dapat disesuaikan dengan
kondisi iklim area tersebut. Selain itu, dalam penerapannya
PMFC tidak mengganggu lahan produksi karena dapat
diterapkan pada berbagai media seperti, atap hijau, taman,
kolam, lahan basah, lahan pertanian tanpa perlu mengganti
tanaman produksi, bahkan pada pot-pot kecil. Dengan
penempatan yang fleksibel, PMFC tidak hanya digunakan untuk
produksi listrik namun, dapat juga dikombinasikan dengan
berbagai fungsi seperti, taman hias, lahan basah buatan untuk
pengolahan limbah, dan lahan produksi (Helder, 2012).

2.3.1 Prinsip Kerja PMFC
PMFC bertujuan untuk mengubah radiasi matahari

menjadi biolistrik yang efisien dengan menigntegrasikan akar
tanaman dengan kompartemen anoda dalam proses MFC
(microbial fuel cell). Skema pembangkit listrik dengan PMFC
dapat dilihat pada Gambar 2.1. Tahapan proses produksi listrik
pada teknologi PMFC dimulai dari proses fotosintesis oleh
tanaman pada bagian daun dimana energi matahari digunakan
untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat.
Mikroorganisme dalam tanah akan mengkonsumsi C6H12O6
yang dihasilkan oleh tanaman kemudian melepaskan CO2 ke
udara dan H2O atau air. Dari hasil proses metabolisme bakteri
akan dihasilkan elektron yang selanjutnya diterima oleh anoda.
Dari anoda kemudian elektron dialirkan menuju beban dan
diteruskan menuju katoda. Hampir 60 persen dari hasil reaksi
fotosintesis dipindahkan dari daun menuju akar tanaman
bergantung pada jenis tanaman, umur tanaman, dan kondisi
lingkungan. Sistem perakaran tanaman akan menghasilkan dan
melepaskan berbagai jenis senyawa organik meliputi: glukosa,
asam organik, enzim, karbohidrat, gas etilen, dan CO2. Proses
penguraian dan pelepasan ini disebut dengan rhizodeposisi dan
produknya disebut rhizodeposit. Pada PMFC, rhizodeposit
tanaman akan dimanfaatkan sebagai substrat oleh bakteri untuk
menghasilkan listrik dalam proses MFC (microbial fuel cell).
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Bakteri elektrokimia aktif dalam proses MFC bertindak sebagai
sejenis biokatalis yang menggunakan substrat untuk proses
metabolisme dan secara bersamaan menyalurkan elektron yang
merupakan hasil samping metabolisme menuju anoda yang
akan menyalurkan energi listrik ke rangkaian pembangkit listrik
PMFC (Strik et al., 2008). Jenis mikroorganisme yang terdapat
pada perakaran tanaman sangatlah beragam, mikroorganisme
terbsebut memberikan banyak keuntungan untuk tanaman
inangnya, beberapa jenis mikroorganisme yang banyak hidup
pada perakaran tanaman adalah bakteri, fungi, dan archaea.
Bakteri merupakan mikroorganisme yang memberikan
sumbangan paling besar terhadap produksi biolistrik dalam
PMFC. Jenis bakteri yang dominan pada perakaran tanaman
adalah berasal dari filum Proteobacteria, Bacteroidetes and
Actinobacteria. Bakteri tersebut akan bersimbiosis dengan
tanaman dengan cara mendegradasi bahan organik yang
disekresi oleh tanaman sebagai sumber energi dan selanjutnya
hasil degradasi tersebut akan berguna untuk kesuburan
tanaman (Lefert et al., 2012)

Gambar 2.2 Skema Pembangkitan Energi Listrik PMFC
Sumber: (Strik et al, 2008)
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja PMFC telah
dijelaskan yaitu: dari tanaman, pengaruh mikroba, dan faktor
lingkungan. Diketahui bahwa tanaman C4 merupakan jenis
tanaman yang paling baik dibanding tanaman C3 dan CAM
untuk digunakan dalam PMFC. Tanaman dan jenis tanah
adalah penentu jenis dan kondisi bakteri yang selanjutnya
digunakan untuk menentukan output biolistrik. Ketahanan
tanaman dan sistem pemasangan generator yang baik akan
menjadikan transfer elektron melalui anoda menjadi efisien dan
dapat menghasilkan energi biolistrik yang lebih besar
(Nitisoravut et al., 2017).

2.3.2 Elektroda
Produksi listrik menggunakan PMFC pada prinsipnya

sama dengan menggunakan MFC. Peningkatan produksi listrik
oleh sistem MFC menjadi tujuan utama dalam setiap penelitian
MFC. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi listrik
adalah dengan memperkecil hambatan internal yang diberikan
komponen-komponen yang ada dalam sistem MFC. Hambatan
tersebut bisa berupa tingginya konsentrasi substrat, elektroda,
elektrolit, dan jembatan garam. Hambatan internal dapat ditekan
dengan memperluas area permukaan elektroda serta menaikan
kekuatan ionik elektronik. Perluasan permukaan elektroda juga
dapat meningkatkan produksi listrik karena akan semakin
banyak elektron yang ditransfer ke katoda (Fan et al, 2008).

Pemilihan bahan elektroda yang akan digunakan dalam
PMFC harus dilakukan secara cermat untuk mendapatkan
output biolistrik sesuai dengan kebutuhan. Salah satu jenis
elektroda yang banyak digunakan dalam aplikasi teknologi
PMFC dan MFC adalah elektroda karbon. Karbon memiliki sifat
berpori yang akan meningkatkan luas permukaan dan membuat
gaya adesi mikroba terhadap elektroda meningkat. Permukaan
yang akan ditempeli mikroba membuat elektron langsung
mengalir dari membran luar sel (tanpa melalui medium tanah
berair). Elektroda karbon memiliki efektivitas yang lebih baik
dibandingkan elektrode logam. Logam memiliki permukaan
halus yang padat (pori sangat halus) dan mudah terkorosi
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(teroksidasi). Salah satu penanggulangan jika memakai logam
adalah harus stainless steel sedangkan harganya menjadi
meningkat (Dumas, 2007).

2.3.3 Kompartemen Anoda dan Katoda
Pada sistem penerapan PMFC sebagai generator energi

listrik. Cara memanen energi listrik yang berasal dari proton dan
elektron hasil oksidasi bakteri adalah sama dengan sistem
Microbial Fuel Cell (MFC). MFC memiliki kompartemen anoda
dan katoda dimana dalam kompartemen anoda, bakteri
mengurai glukosa dan menghasilkan CO2, elektron dan proton.
Elektron dialirkan ke katoda melalui rangkaian eksternal,
sementara proton mengalir melalui membran menuju katoda
untuk kemudian bereaksi kembali dengan oksigen membentuk
air. Proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 dengan
contoh bakteri E. coli sebagai media pengurai (Prambadi, 2013).

Gambar 2.3 Aliran Elektron dan Proton Menuju Anoda dan Katoda
dalam PMFC

Sumber: (Deng et al, 2012)
Kompartemen anoda dalam MFC dioperasikan tanpa

menggunakan mediator elektron (mediator-less) dimana
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elektron yang dihasilkan dari degradasi senyawa organik oleh
mikroorganisme disalurkan menuju elektroda langsung tanpa
bantuan zat kimia tambahan. Elektron yang dihasilkan ditransfer
melalui sirkuit eksternal dari anoda menuju katoda yang
didalamnya terdapat larutan elektrolit sebagai aseptor elektron
sehingga menimbulkan tegangan listrik. Semakin banyaknya
interaksi bakteri dengan elektroda dalam kompartemen anoda
maka jumlah elektron yang ditangkap juga meningkat dan
menambah nilai pada tegangan. juan utama dalam setiap
penelitian MFC. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi
listrik adalah dengan memperkecil hambatan internal yang
diberikan komponen-komponen yang ada dalam sistem.
Perluasan permukaan elektroda juga dapat meningkatkan
produksi listrik karena akan semakin banyak elektron yang
ditransfer ke katoda (Nurhakim et al., 2016).

2.4 Cyperus haspan L.
Tanaman air Cyperus haspan L. atau biasa disebut

tanaman papayungan berpotensi meremediasi surfaktan
deterjen dan akar serabutnya yang banyak sebagai tempat
tumbuhnya bakteri yang dapat mendegradasi surfaktan deterjen
yang mencemari lingkungan perairan domestik. Klasifikasi
tanaman Cyperus haspan L. disajikan pada Tabel 2.1.
Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis
di wilayah Afrika, Asia dan Australia. Selain memiliki fungsi
remediasi, tanaman ini memiliki nilai estetis, dapat berkembang
biak di dalam air, dan tidak memiliki potensi bahaya. Tanaman
papayungan dalam beberapa literatur dapat digunakan untuk
reduksi kandungan logam melalui proses fitoremediasi (Chen,
2009). Cyperus haspan L. dapat dilihat pada Gambar 2.4.
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Tabel 2.1 Klasifikasi Tanaman
Cyperus haspan L

Klasifikasi Nama Ilmiah
Kerajaan Plantae

Filum Traceophyta

Kelas Liliospida

Ordo Poales

Famili Cyperaceae

Genus Cyperus

Spesies Cyperus haspan L.

Sumber: (US Departemen of
Agriculture, 2018)

Gambar 2.4 Cyperus haspan L
Sumber: Singhurst et al (2016)

2.5 Acorus gramineus 'ogon'
Acorus gramineus 'ogon' merupakan jenis tanaman air yang

memiliki daun seperti rumput. Klasifikasi tanaman Acorus
gramineus 'ogon' disajikan pada Tabel 2.2. Tanaman ini dapat
tumbuh dengan tinggi daun sampai 12 inci atau sekitar 30 cm.
Warna daun Acorus gramineus 'ogon' adalah hijau dengan
corak kuning dan putih. Acorus gramineus 'ogon' dapat tumbuh
dengan baik pada kondisi lembab dan basah dengan genangan
air setinggi 2-5 cm, tanaman ini sangat sesuai untuk digunakan
pada lahan basah. Dikenal dengan nama Japanesse sweet flag
‘ogon’ tanaman ini berasal dari Jepang, Cina, dan daerah Asia
Timur hingga Asia Pasifik (Brigante, 2010). Tanaman dengan
jenis ‘variegata’ ini memiliki perbedaan warna sepanjang tubuh
daun, dapat dilihat pada Gambar 2.5
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2.6 Equisetum hyemale
Pengolahan limbah cair dengan menggunakan bambu air

(Equisetum hyemale) menjadi pilihan untuk dikembangkan

menjadi inovasi baru karena tanaman ini memiliki beberapa
keunggulan antara lain; mudah tumbuh dimana saja, mudah
perawatannya, dan tahan terhadap berbagai pengaruh luar.
Klasifikasi tanaman Equisetum hyemale (bambu air) disajikan
pada Tabel 2.3.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Octaviana Sari (2013)
terbukti bahwa fitoremediasi dengan tanaman bambu air
(Equisetum hyemale) berhasil menurunkan kadar COD pada air
limbah. Keuntungan lain yang bisa didapatkan adalah tumbuhan
tersebut dapat beradaptasi pada media bervariasi, sehingga
dapat digunakan sebagai tanaman estetika. Gambar 2.6.

Tabel 2.2 Klasifikasi Tanaman
Acorus gramineus
Klasifikasi Nama Ilmiah
Kerajaan Plantae

Filum Magnoliophyta

Kelas Liliopsida

Ordo Acorales

Famili Acoraceae

Genus Acorus

Spesies Acorus gramineus

‘ogon’

Sumber: (US Departemen of
Agriculture, 2018)

Gambar 2.5 Acorus gramineus
Sumber: Brigante (2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22

Tabel 2.3 Klasifikasi Tanaman
Equisetum hyemale

Klasifikasi Nama Ilmiah
Kerajaan Plantae

Filum Equisetophyta

Kelas Equisetopsida

Ordo Equisetales

Famili Equisetaceae

Genus Equisetum L.

Spesies Equisetum

hyemale

Sumber: (USDepartemen of
Agriculture, 2018)

Gambar 2.6 Equisetum hyemale

Sumber: Wildflower.org (2016)

2.7 Limbah Domestik
Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari

pembuangan dalam rumah tangga, seperti sampah dan
sejenisnya.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 menyebutkan bahwa
air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas
hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan
pemakaian air. Berdasarkan Permen tersebut baku mutu air
limbah domestik dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Lampiran 1.
Air limbah domestik biasanya berupa tinja atau kemih (Black
Water), air yang bukan berupa air tinja/ kakus (grey water).
Karakteristik air limbah domestik di Indonesia umumnya
mengandung berbagai substrat antara lain: TS (Total Solids)
350–1200 mg/l, TDS (Total Dissolved Solid) 200–850 mg/l, TSS
100–350 mg/l, BOD (Biological Oxygen Demand) 40 – 400 mg/l,
COD 250 -1000 mg/l, Nitrogen total 20–85 mg/l, Phospor total
4–15 mg/l, dan lemak 50–150 mg/l (Dhokkikah, 2006). Menurut
Pastor et al (2003), alternatif pengolahan limbah domestik dari
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kegiatan mandi, pencucian, dan dapur (selanjutnya disebut air
bekas domestik) dipakai constructed wetland (CW). Pemilihan
CW didasarkan atas kemampuannya untuk mengolah berbagai
air limbah dengan efisien, mengurangi polutan seperti BOD, SS,
patogen, nutrien dan logam berat.

Tabel 2.4 Baku Mutu Air Limbah Domestik
Parameter Satuan Kadar Maksimum

pH - 6-9

BOD mg/L 30

COD mg/L 100

TSS mg/L 30

Minyak & lemak mg/L 5

Amoniak mg/L 10

Total Coliform Jumlah/100 mL 3000

Debit L/orang/hari 100

Sumber: (Permen LHK No.68 Th.2016)

2.8 Penelitian Terkait
Penelitian yang dilakukan didasarkan pada beberapa

penelitian dengan topik terkait mengenai Plant Microbial Fuel
Cell (PMFC) ataupun mengenai lahan basah buatan dan
peranannnya dalam pengolahan limbah domestik. Penelitian
terkait yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai PMFC
dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan penelitian terkait tentang lahan
basah buatan untuk pengolahan air limbah domestik tertera
dalam Tabel 2.6.
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Tabel 2.5 Daftar Penelitian Terkait PMFC
Sumber dan

Judul
Penelitian

Metode dan Bahan Hasil Penelitian

Strik et al (2008)
Dengan judul

penelitian Green
Electricity

Production with
Living Plants and
Bacteria in A
Fuel Cell

 Tanaman: Glyceria
maxima

 Diterapkan pada 2
perlakuan yang
menggunakan
tanaman yakni
dengan 1 tanaman
dan 2 tanaman yang
ditanaman dalam
kompartemen anoda
dengan bentuk
tabung memiliki tinggi
30 cm dan diameter
3,5 cm

 Elektroda: anoda
terbuat dari bahan
grafit berbentuk
lempengan dengan
tebal 3 mm dan
diameter 3,5 cm.
Katoda terbuat dari
grafit berbentuk
kubus dengan
dimensi 3 cm x 3 cm
x 3 mm. Anoda dan
katoda dihubungkan
melalui kawat
tembaga.
Pengukuran
dilakukan
menggunakan
multimeter.

Penelitian dilakukan
selama 118 hari. Pada
kedua perlakuan
didapatkan nilai
tegangan terus
meningkat mulai hari
ke-50. Nilai maksimum
tegangan pada
perlakuan dengan 1
tanaman terjai pada
hari ke-72 dengan nilai
253 mV dan nilai
tegangan pada
perlakuan dua
tanaman berada pada
titik maksimum pada
hari ke-66 dengan
tegangan 217 mV.

Timmers et al
(2010) dengan
judul penelitian
Long-term

Performance of

 Tanaman: Spartina
anglica

 Diterapkan pada 2
perlakuan yang
menggunakan

Penelitian dilakukan
selama 250 hari. Nilai
arus yang tercatat
pada perlakuan 1
adalah renatng 14
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Sumber dan
Judul

Penelitian
Metode dan Bahan Hasil Penelitian

A Plant Microbial
Fuel Cell with
Spartina anglica

tanaman yakni
dengan 1 tanaman
dan 2 tanaman.

 Elektroda: anoda
terbuat dari bahan
grafit berbentuk
granula dengan
diameter 1-2 mm
ditempatkan dalam
gelas silinder,
tanaman Spartina
anglica di tempatkan
dalam gelas silinder
bersama dengan
kompartemen anoda.
Katoda yang
digunakan berbentuk
lempengan.

mA/m2 sampai dengan
154 mA/m2.. Pada
perlakuan kedua arus
yang tercatat sebesar
89 mA/m2 sampai
dengan 193 mA/m2.

Moqsud et al
(2015) dengan
judul penelitian
Compost in

Plant Microbial
Fuel Cell for
Bioelectricity
Generation

 Tanaman: Oryza
sativa

 Kompartemen anoda
dan katoda terbuat
dari karbon fiber
berbentuk lingkaran
dengan berat 50 gr.
Tempat anoda dan
katoda diletakkan
dalam pot yang berisi
tanaman padi. Pot
memiliki ukuran
diameter 28 cm dan
tinggi 28 cm. Anoda
diletakkan pda
kedalaman 5 cm di
dalam tanah dan
katoda diletakkan di
atas tanah di dalam
air yang ada pada

Nilai tegangan
tertinggi didapatkan
pada pot 3 dengan
campuran kompos
sebanyak 1 % dari
total berat tanah.
Dapat disimpulkan
bahwa penggunaan
kompos meningkatkan
kelembaban dalam
tanah, serta material
organik dalam kompos
turut membantu
produksi biolistrik
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Sumber dan
Judul

Penelitian
Metode dan Bahan Hasil Penelitian

pot.
 Terdapat 6 pot

tanaman pada pot
1,2, dan 5 tanah tidak
dicampur dengan
kompos. Pot 3 dan 4
diberi campuran
kompos. Pot 6 tidak
diberi campuran
tanah. Pada pot 1
sampai dengan 5
jumlah tanaman pada
setiap pot adalah
sama, pot 6 tidak
diberi tanaman
sebagai kontrol.

 Pengukuran
tegangan listrik yang
dihasilkan dilakukan
pada pukul 11 siang
setiap hari selama 3
bulan. Pengukuran
dilakuakn dengan
menggunakan
voltmeter.

Tabel 2.6 Daftar Penelitian Terkait Lahan Basah Buatan untuk
Pengolahan Air Limbah Domestik

Sumber dan
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil Penelitian
Dhokhikah dan
Soedjono (2006)
dengan judul
penelitian
Penurunan

Deterjen dalam

 Tanaman : Kana
(Canna sp.)

 Variabel penelitian:
waktu tinggal (td),
dan keberadaan
tanaman. Variasi

Subsurface
constructed wetland
mampu menurunkan
kadar deterjen dalam
limbah domestik
hingga 80% diukur
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Sumber dan
Judul Penelitian Metode dan Bahan Hasil Penelitian

Air Bekas
Domestik dengan
Memanfaatkan
Subsurface
Constructed
Wetland

waktu tinggal
adalah 24 jam dan
6 jam. Variasi
kedua adalah
reaktor yang
ditanami tanaman
kana dan tidak
ditanami tanaman
kana

 Media tanam yang
digunakan adalah
pasir

 Parameter : kadar
deterjen yang
diukur dengan
metode MBAS

 Digunakan
konstruksi lahan
basah buatan tipe
subsurface
constructed
wetland.

dengan metode
MBAS. Waktu tinggal
24 jam dapat
menurunkan deterjen
lebih tinggi (80%)
dibandingkan dengan
waktu tinggal 6 jam
(64%). Adanya kana
membantu proses
penurunan deterjen
antara 64-80%.

Qomariyah et al
(2017) dengan
judul penelitian
Lahan Basah
Buatan sebagai
Pengolah Limbah

Cair dan
Penyedia Air
Non-Konsumsi

 Tanaman: Cyperus
papyrus

 Parameter: kadar
TSS, pH, BOD,
COD, minyak &
lemak, dan deterjen

 Digunakan lahan
basah buatan
dengan aliran
horizontal dengan
media filter pasir
dan kerikil serta
tanaman Cyperus
papyrus.

Presentae penyisihan
mencapai 99,89%.
Besaran konsentrasi
polutan di outlet lahan
basah buatan telah
memenuhi baku mutu
Permen LH No.4
Tahun 2014 dan PP
NO. 82 Tahun 2001 air
kelas IV. Air hasil
pengolahan tersebut
jika dibunag ke
saluran-saluran dapat
menetralisir
pencemaran air tanah
dan air permukaan.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Pelaksanaan penelitian “Pengolahan Air Limbah dan

Produksi Biolistrik pada Lahan Basah dengan Metode Plant
Microbial Fuel Cell (PMFC) pada Berbagai Tanaman” dilakukan
bulan Maret 2018 - Mei 2018. Penelitian ini bertempat di
Greenhouse Fakultas Teknologi Pertanian, Laboratorium Teknik
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Brawijaya.
Pengambilan limbah cair domestik dilakukan di Kawasan MCK
Terpadu, Kelurahan Tlogomas Kota Malang, Jawa Timur.
Lokasi pengambilan limbah cair domestik berada di 7o 55” 29’
lintang selatan, 112o 36” 2’ bujur timur yang disajikan pada
Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Limbah Cair Domestik

3.2 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tentang

“Pengolahan Air Limbah dan Produksi Biolistrik pada Lahan
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Basah dengan Metode Plant Microbial Fuel Cell (PMFC) pada
Berbagai Tanaman ” disajikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Daftar Alat dan Bahan yang Digunakan dalam Penelitian

A. Bahan Fungsi
Cyperus haspan L. Bahan perlakuan
Acorus gramineus 'ogon' Bahan perlakuan
Equisetum hyemale Bahan perlakuan
Limbah cair domestik Bahan Uji
Pasir Media tumbuh tanaman
Gravel Media tumbuh tanaman

Aquades Bahan preparasi elektroda

Asam klorida (HCL) Bahan preparasi elektroda
Natrium hidroksida (NaOH) Bahan preparasi elektroda

B. Alat Fungsi

Elektroda karbon grafit Menangkap elektron dalam generator
PMFC

Data logger dan multimeter Mengukur arus dan tegangan

Kabel dan jepit buaya Menghubungkan elektroda dengan
multimeter

Bak Lahan basah buatan / tempat tumbuh
tanaman

Selang Mengalirkan air dari inlet dan outlet
lahan basah buatan

Gunting Memotong kabel dan jepit buaya

Bor Melubangi bak

Ember Wadah outlet air limbah
Jerigen Wadah sampel limbah cair

Botol kaca Menyimpan sampel uji

Lemari pendingin Pengawetan sampel
Alat tulis dan Label Memberi keterangan pada sampel

Kamera Alat dokumentasi selama penelitian
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3.2.1 Lahan Basah Buatan
Bak yang digunakan sebagai lahan basah buatan

berukuran 66 Liter dengan dimensi panjang, lebar dan tinggi
sebesar 58 cm, 38 cm, dan 30 cm. Bak reaktor terbuat dari
plastik. Pada lahan basah buatan, pengambilan sampel air
limbah dari outlet dilakukan sebanyak tiga kali yaitu 24 jam, 48
jam, dan 72 jam. Jumlah tanaman yang digunakan pada
masing-masing lahan basah buatan adalah 6 tanaman. Jarak
tanam dari dinding lahan basah buatan adalah 10 cm dan jarak
tanam dari tanaman yang lain adalah 19 cm memanjang dan 18
cm lebar. Waktu pengamatan lahan basah buatan didasarkan
pada penelitian sebelumnya oleh Qomariyah, et al (2017) hasil
dari pengolahan air limbah menggunakan lahan basah buatan
dengan HRT 1 hari, 2 hari, dan 3 hari penyisihan TSS
berturut-turut dapat mencapai 100%, 98,21%, dan 98,21%.
Penyisihan BOD dapat mencapai 95% dan konsentrasi BOD
masuk kriteria air kelas II. Media substrat yang digunakan dalam
penelitian adalah gravel, kerikil split, dan pasir.

Media kerikil yang digunakan mempunya rentang diameter
1 cm - 3 cm dletakkan pada bagian inlet dan outlet
masing-masing dengan ketinggian 5 cm. Bagian tengah diisi
pasir dengan diameter butiran ≤ 0,5 mm dan permeabilitas 5,48
x 10-5 cm/detik setinggi 10 cm. Total ketinggian substrat dalam
bak reaktor adalah 20 cm. Jarak antar tanaman Substrat
merupakan media yang digunakan untuk tempat perakaran
tanaman serta tempat berkembangnya bakteri yang akan
memecah kandungan organik dari akar tanaman. Selain itu,
substrat merupakan media penyaring dalam proses pengolahan
limbah dalam lahan basah buatan. Gambar rancangan lahan
basah buatan dapat dilihat pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Rancangan Lahan Basah Buatan (a) Tampak Atas,
(b) Tampak Samping

3.2.2 Plant Mirobial Fuel Cell (PMFC)
Bak yang digunakan sebagai reaktor PMFC merupakan

bak yang sama dengan yang digunakan sebagai lahan basah
buatan berukuran 66 Liter dengan dimensi panjang, lebar dan
tinggi sebesar 58 cm, 38 cm, dan 30 cm. Bak reaktor terbuat
dari plastik. Elektroda yang akan digunakan dalam produksi
biolistrik terbuat dari karbon grafit berbentuk tabung dengan
luas permukaan masing-masing elektroda adalah 15,3232 cm2.
Elektroda yang digunakan pada Gambar 3.5. Setiap bak reaktor
diberi 20 elektroda dengan masing-masing 10 anoda dan 10
katoda dengan jarak masing-masing antar komponen anoda 5
cm dan jarak masing-masing antar komponen katoda 5 cm.
Luas permukaan total elektroda di dalam bak reaktor adalah
306,464 cm2. Waktu reaksi PMFC adalah selama 72 jam.

Media substrat yang digunakan dalam lahan basah buatan
berfungsi sebagai media perakaran tanaman dimana substrat
tersebut akan menjadi media pendukung pertumbuhan bakteri
yang akan menghasilkan elektron. Elektroda yang dibagi
menjadi anoda dan katoda diletakkan di dalam reaktor. Anoda
diletakkan pada kedalaman 10 cm dari permukaan substrat, dan

(a) (b)
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katoda diletakkan pada permukaan substrat. Gambar
rancangan reaktor PMFC dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Rancangan Reaktor PMFC (a) Tampak Atas, (b)
Tampak Samping

Gambar 3.4 Elektroda

(a) (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34

Gambar 3.5 Desain Rancangan Reaktor

3.3 Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen

dengan analisis data secara deskriptif. Metode pengambilan
sampel limbah cair yang digunakan yaitu metode grab sample
atau sampel sesaat. Hasil dari penelitian akan dilakukan
perbandingan tegangan dari masing-masing perlakuan untuk
diketahui hasil terbaik dari ketiga jenis tanaman yang digunakan;
Cyperus haspan L, Acorus gramineus 'ogon', dan Equisetum
hyemale. Pengujian penurunan kadar BOD, COD, dan TSS
dilakukan dengan menggunakan metode analisis BOD5 untuk uji
kadar BOD, COD dengan alat spektrofotometer, dan metode
gravimetri untuk uji kadar TSS. Hasil penurunan yang diperoleh
dianalisis secara statistik untuk mengetahui pengaruh perlakuan
kemampuan tanaman Cyperus haspan L, Acorus gramineus
'ogon', dan Equisetum hyemale dalam proses produksi biolistrik
menggunakan teknologi PMFC dan reduksi kadar BOD, COD,
dan TSS dengan pembuatan reaktor lahan basah buatan.

3.4 Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan sederhana.
Pengulangan percobaan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.
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Rancangan sederhana penelitian dengan tiga kali ulangan
dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rancangan Penelitian

Perlakuan Ulangan
1 2 3

T1 1 T1 2 T1 3 T1
T2 1 T2 2 T2 3 T2
T3 1 T3 2 T3 3 T3

Keterangan:
T1 : Tanaman Cyperus haspan L.
T2 : Tanaman Acorus gramineus 'ogon'
T3 : Tanaman Equisetum hyemale

Analisis data dilakukan setelah data produksi biolistrik yang
didapatkan dari data logger (Graphtec GL220 Midi Logger,
Japan) dan data pengujian dari tiap parameter BOD, COD, dan
TSS sebelum pengolahan dan sesudah pengolahan. Data
logger dapat dilihat pada Gambar 3.6. Analisis data digunakan
untuk mengetahui perbandingan produksi biolistrik pada
tanaman Cyperus haspan L, Acorus gramineus 'ogon', dan
Equisetum hyemale. Hasil perbandingan dari dua jenis tanaman
akan diuji menggunakan One-way One-way ANOVA karena dua
kelompok sampel yang di uji tidak saling berhubungan. Uji
One-way One-way ANOVAdigunakan untuk membandingkan
pengaruh dari tanaman Cyperus haspan L, Acorus gramineus
'ogon', dan Equisetum hyemale. Analisis data produksi biolistrik
menggunakan nilai dari R-square atau koefisien determinasi.

Gambar 3.6 Data Logger
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3.5 Tahapan Pelaksanaan
Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa tahapan,

yakni dimulai dari identifikasi masalah sampai dengan
pengambilan keputusan dengan studi literatur. Pelaksanaan
penelitian dimulai dari tahap penelitian pendahuluan, dilanjutkan
dengan aklimatisasi dan preparasi untuk penelitian lanjutan,
tahap pemeliharaan dan pengamatan, tahap pengambilan dan
pengujian sampel, serta tahap analisis data. Tahapan
pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.7.
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Gambar 3.7 Diagram Alir Penelitian

Mulai

Penelitian pendahuluan
- dilakukan pengujian produksi biolistrik
dalam menggunakan pot dengan satu
tanaman dan 2 elektroda dengan
masing- masing satu anoda dan katoda.

Aklimatisasi dan preparasi
- Tanaman diaklimatisasi selama 3 hari.
- Bak reaktor disiapkan dengasubstrat
disusun sesuai rancangan.

- Elektroda dipreparasi dan disusun di
dalam reaktor sesuai rancangan

Selesai

Pemeliharaan dan pengamatan
- Kondisi fisik tanaman diamati.
- Parameter BOD, COD, dan TSS pada air
limbah dengan dilakukan pengambilan
sampel.

- Produksi biolistrik berupa tegangan dan arus
diamati

- Tanaman:
Cyperus
haspan L, Acorus
gramineus 'ogon',
dan Equisetum
hyemale
- Elektroda

Pengambilan sampel
- Sampel air limbah diambil pada waktu
pengamatan 24 jam, 48 jam, dan 72
untuk diuji.

- Sampel
air limbah

analisis data dibandingkan dengan baku
mutu

- Data hasil uji
pengamatan
kualitas air

- Data tegangan
dan arus listrik
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3.5.1 Uji Pendahuluan
Uji pendahuluan dilakukan selama 3 hari, uji pendahuluan

bertujuan untuk mengetahui kapasitas produksi biolistrik dari
PMFC yang dikombinasikan dengan sistem lahan basah buatan
untuk reduksi BOD, COD, dan TSS pada limbah cair domestik.
Selain itu, uji pendahuluan digunakan untuk analisis kondisi
tanaman selama percobaan.

3.5.2 Aklimatisasi Tanaman dan Preparasi Elektroda
Tanaman Cyperus haspan L, Acorus gramineus 'ogon' dan

Equisetum hyemale didapatkan dari Pasar Bunga Splendid
yang terletak di Jalan Brawijaya, Kota Malang Jawa Timur.
Tanaman Cyperus haspan L yang digunakan mempunyai tinggi
yang sama yakni 40 cm dan rentang massa tanaman 102-110
gram, tanaman Acorus gramineus 'ogon' yang digunakan dalam
penelitian memiliki tinggi 35-40 cm dengan rentang massa
22-25 gram. Sedangkan, Equisetum hyemale yang digunaka
memiliki tinggi 40 cm dan rentang massa 323-331 gram.
Tanaman yang akan digunakan dalam penelitian dibersihkan
bagian akarnya dari kerikil dan tanah hingga bersih kemudian
ditimbang dan dimasukkan ke dalam bak yang berisi air murni
untuk proses adaptasi terhadap lingkungan baru yang akan
digunakan. Proses penyiapan adaptasi tanaman (aklimatisasi)
akan dilakukan selama 6 hari . Tanaman akan diamati
kondisinya selama berada pada lingkungan baru, yakni dalam
media tanam baru dan genangan air limbah domestik. Proses
aklimatisasi dilakukan agar tanaman dapat menyesuaikan diri
dengan media tumbuh yang baru dan terdapat kandungan
polutan di dalamnya.

Preparasi elektroda karbon grafit dilakukan berdasarkan
literatur dari Agustin, et al (2014) elektroda grafit direndam
dalam larutan HCl 1 M selama 24 Jam kemudian dibilas
menggunakan akuades. Setelah itu elektroda dibilas
menggunakan akuades dan direndam dalam larutan NaOH 1 M
selama 24 Jam. Selanjutnya elektroda dibilas dengan akuades
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hingga pH netral. Elektroda disimpan dalam larutan akuades
hingga saat akan digunakan.

3.5.3 Pengamatan dan Pemeliharaan
Tahapan pengamatan selama penelitian dilakukan selama

3 hari. Parameter yang diamati adalah kadar BOD, COD, dan
TSS yang akan dilakukan setelah aklimatisasi selama 14 hari,
dengan waktu pengamatan 24 jam, 48 jam, dan 72 jam.
Produksi biolistrik diamati dengan menggunakan data logger
selama 72 jam dengan rentang waktu pengamatan setiap menit.
Kondisi fisik tanaman yang diamati berupa perubahan warna
batang dan daun.

3.5.4 Pengambilan Sampel
Sampel limbah setelah diberi perlakuan diambil sebanyak

1800 ml yang dibagi dalam 3 botol sampel masing-masing berisi
600 ml untuk dilakukan pengujian BOD dan TSS. Sampel akan
diambil pada rentang waktu 24 jam, 48 jam, dan 72 jam setelah
dimulainya percobaan penelitian. Data hasil analisis sampel
akan digunakan sebagai data effluent. Data tersebut akan
dibandingkan dengan data inffluent sehingga diketahui
perbandingan removal kadar BOD, COD, dan dan TSS pada
masing-masing tanaman. Setelah sampel diambil selanjutnya
akan dilakukan analisis penentuan kadar paramter BOD, COD,
dan TSS.

Analisis dilakukan untuk menentukan penurunan kadar dari
BOD, dan TSS setelah pengolahan limbah. Sampel yang telah
diambil kemudian diawetkan dan kemudian dibawa ke Perum
Jasa Tirta I, Malang untuk dilakukan pengujian. Berikut adalah
alat dan bahan serta tahapan pelaksanaan pengujian tiap
parameter.
1) Analisis BOD5

Tahapan dalam menganalisis BOD metode 5 hari menurut
Perum Jasa Tirta 1 (2014):
A. Ketentuan Umum
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1. Penyimpanan dan pengawetan contoh uji air untuk
analisis BOD dengan cara disimpan diruang pendingin
selama 6-48 jam, setelah pengambilan;

2. Contoh uji sebelum dikerjakan harus dikondisikan pada
suhu ruangan;

3. analisis BOD dibuat minimal 2 seri pengenceran;
4. Setiap analisis contoh uji harus dilakukan pengukuran

standar dengan konsentrasi yang telah diketahui;
5. Setiap analisis dilakukan pengecekan duplo minimal

satu untuk salah satu contoh uji;
6. Persyaratan cek standar dan duplo mengacu pada

prosedur metode analisis dan validasi No. Dok.
QP/LKA/15;

7. Contoh uji bersifat asam atau basa harus dinetralkan
sampai pH 6,5-7,5 dengan menggunakan H2SO4 0,1
N atau NaOH 0,1 N;

8. Pastikan tidak terdapat gelembung udara pada saat
analisis (membaca)dengan alat DO meter dan pada
saat menutup botol inkubasi BOD setelah menuangkan
air penencer ataupun contoh uji air;

9. Perlu dilakukan analisis BOD dengan metode Winkler
sebagai pembanding minimum 1 sampel tiap 3 bulan

B. Peralatan

1. Botol inkubasi ± 150 ml;
2. Inkubator dengan temperatur 20oC ± 1oC;
3. DO meter;
4. Gelas ukur 250 ml – 500 ml & pipet ukur 10 ml;
5. Aerator
6. Tabung aerasi

C. Bahan Penunjang Uji

1. Larutan buffer phospat
2. Larutan MgSO4
3. Larutan FeCl3
4. Larutan CaCl2
5. Larutan H2SO4 0,1 N
6. Larutan NaOH 0,1 N
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7. Air pengencer
8. Larutan seed
9. Larutan glukose – asam glutamat (Larutan standar

BOD ± 194 mg/L)
10. Air laut buatan, salinitas 19%
11. Larutan penghambat proses nitrifikasi (senyawa

piridin)
D. Analisis Standar BOD

1. Masukkan sejumlah volume standar ke dalam gelas
ukur 250 ml (volume standar tergantung dari
pengencerannya);

2. Tambahkan air pengencer sampai 150 ml; Aduk
hingga homogen, kemudian homogen tuangkan dalam
botol inkubasi yang bervolume ± 100 ml sampai penuh;

3. analisis konsentrasi DO 0 hari contoh uji air dengan
DO meter, kemudian catat hasil pembacaannya;

4. Setelah selesai di analisis tambahkan contoh uji air
yang telah diencerkan hingga penuh (meluber)
kemudian tutup dengan hati-hati supaya tidak terjadi
gelembung udara di dalam botol inkubasi tidak boleh
ada gelembung udara;

5. Masukan botol inkubasi ke dalam inkubator kemudan
biarkan hingga mencapai suhu kama;

6. analisis konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter,
kemudian catat hasil pembacaannya.

E. analisis Contoh Uji

a. Tanpa Pengenceran

1. Kocok contoh uji air, masukkan contoh uji air ke dalam
botol inkubasi;

2. analisis konsentrasi DO 0 hari contoh uji air dengan
DO meter, kemudian catat hasil pembacaannya;

3. Setelah selesai di analisis tambahkan contoh uji air
hingga penuh (meluber) kemudian tutup dengan
hati-hati;

4. Masukkan botol inkubasii ke dalam inkubator pada
suhu 20oC ± 1oC selama 5 hari;
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5. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dari inkubator
kemudian biarkan hingga mencapai suhu kamar;

6. analisis konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter;
7. Hitung kadar BODnya dengan rumus

BOD mg/L =
�Q�W�Q�

�
............................................................................(1)

dimana :
DO0 : DO contoh sebelum diinkubasi
DO5 : DO contoh setelah diinkubasi 5 hari 20oC, mg/L
P : Desimal faktor pengenceran = (1/pengenceran)

b. Menggunakan Pengenceran

1. Masukkan sejumlah volume contoh uji air kedalam
gelas ukur 250 ml (volume contoh uji tergantung dari
pengencerannya)

2. Tambahkan air pengencer sampai 150 ml;
3. Aduk hinga homogen, kemudian homogen tuangkan

dalam botol inkubasi yang bervolume ±100ml sampai
penuh;

4. analisis konsentrasi DO0 hari uji air dengan DO meter,
kemudian catat hasil pembacannya;

5. Setelah selesai di analisis tambahkan contoh uji air
yang telah diencerkan hingga penuh (meluber)
kemudian tutup dengan hati-hati;

6. Masukkan botol inkubasi ke dalam inkubator pada
suhu 20oC ± 1oC selama 5 hari;

7. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dan inkubator
kemudian biarkan hingga mencapai suhu kamar;

8. analisis konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter
kemudian catat hasil pembacaannya;

9. Hitung kadar BOD nya.
2) Analisis COD

Tahapan proses untuk analisis COD dengan alat
spektrofotometer menurut Perum Jasa Tirta 2014 :
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A. Ketentuan Umum

1. Pengenceran contoh uji air dilakukan apabila didapatkan
warna kuning K2Cr2O7 yang telah direaksikan dengan
contoh uji air berubah warna menjadi biru kehijauan;

2. Pengawetan contoh uji air di dalam ruang pendingin
dengan temperatur berkisar antara 4oC-8oC;

3. Pembuatan larutan standar dilakukan setiap analisis
yang sekaligus sebagai kalibrasi;

4. Menggunakan kalibrasi standar COD minimum 5 (lima)
variasi konsentrasi;

5. analisis duplo untuk contoh uji air mengacu kepada
prosedur metode analisis dan validasi metode
(QP/LKA/15)

B. Peralatan

1. UV-Visible Spektrofotometer 160;
2. Tabung mikro COD yang mempunyai kapasitas ± 10 ml

dan bertutup;
3. Reaktor COD;
4. Mikro pipet 1 ml;
5. Alat – alat ukur gelas;
6. Timbangan

C. Bahan Penunjang analisis

1. Kalium Hidrogen Ptalat (HCOOC6H4COOK);
2. Larutan campuran K2Cr2O8- HgSO4 ± 0,02 N;
3. Larutan campuran H2SO4 pekat – Ag2SO4
4. Air Suling

D. Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Standar

1. Pipet 2,5 ml larutan standar COD ke dalam tabung COD
tambahkan larutan campuran 1,5 ml K2Cr2O7 – H2SO4 ±
0,02 N dan 3,5 ml H2SO4 (p) – Ag2SO4

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

suling, 1,5 ml K2Cr2O7- HgSo4 ± 0,02 N dan 3,5 ml
H2SO4 (p) – Ag2SO4
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4. Masukkan ke dalam reaktor COD yang sebelumnya
sudah dipanaskan pada temperatur ± 150oC (10-20
menit)

5. Tunggu selama ± 2jam;
6. Dinginkan sampai suhu kamar;
7. Ukur konsentrasinya dengan spektrofotometer pada

panjang gelombang 444 nm;
8. Persyaratan kalinbrasi mengacu prosedur metode

analisis dan validasi metode (QP/LKA/15)
E. Pelaksanaan analisis Contoh Uji Air

1. Lakukan analisis contoh uji air dengan segera, kocok
dengan kuat terutama yang mengandung suspensi
tinggi;

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

3. Panaskan pada reaktor COD 150oC dan tunggu hingga 2
jam;

4. Dinginkan sampai suhu kamar dan ukur konsentrasinya
pada spektrofotometer dengan panjang elombang 444
nm;

5. Catat konsentrasi hasil analisis tersebut;
6. Jika konsentrasi tinggi maka dilakukan pengenceran

dengan perhitungan :
C = A x F
dimana :

C : konsentrasi COD (mg/L)

A : konsentrasi hasil pengukuran pada spektrofotometer
(mg/L)

F : Faktor Pengenceran

3) Analisis TSS

Analisis TSS menggunakan prinsip gravimetri. Prinsipnya
contoh uji yang telah homogen disaring dengan kertas saring
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yang telah ditimbang. Residu yang tertahan pada saringan
dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada suhu 103oC
sampai dengan 105oC. Kenaikan berat saringan mewakili
padatan tersuspensi total (TSS) (SNI 06-6989.3-2004).
A. Bahan

1. Kertas saring (glass-fiber filter) dengan beberapa jenis:
a. Whatman Grade 934 AH, dengan ukuran pori

(Particle Retention) 1,5 µm (Standar for TSS in water
analysis).

b. Gelman type A/E, dengan ukuran pori (Particle
Retention) 1,0 µm (Standar filter for TSS/TDS testing
in sanitary water analysis procedures).

c. E-D Scientific Specialities grade 161 (VWR brand
grade 161) dengan ukuran pori (Particle
Retention)1,1 µm ( Recommended for use in
TSS/TDS testing in water andwastewater).

d. Saringan dengan ukuran pori 0,45 µm.
2. Air suling.

B. Peralatan

1. desikator yang berisi silika gel;
2. oven, untuk pengoperasian pada suhu 103ºC sampai

dengan 105ºC;
3. timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg;
4. pengaduk magnetik;
5. pipet volum;
6. gelas ukur;
7. cawan aluminium;
8. cawan porselen/cawan Gooch;
9. penjepit;
10. kaca arloji; dan
11. pompa vacum.

C. Prosedur

1. Lakukan penyaringan dengan peralatan vakum. Basahi
saringan dengan sedikit air suling;
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2. Aduk contoh uji dengan pengaduk magnetik untuk
memperoleh contoh uji yang lebih homogen;

3. Pipet contoh uji dengan volume tertentu, pada waktu
contoh diaduk dengan pengaduk magnetik;

4. Cuci kertas saring atau saringan dengan 3 x 10 mL air
suling, biarkan kering sempurna;

5. dan lanjutkan penyaringan dengan vakum selama 3
menit agar diperoleh penyaringan sempurna. Contoh uji
dengan padatan terlarut yang tinggi memerlukan
pencucian tambahan;

6. Pindahkan kertas saring secara hati-hati dari peralatan
penyaring dan pindahkan ke wadah timbang aluminium
sebagai penyangga. Jika digunakan cawan Gooch
pindahkan cawan dari rangkaian alatnya;

7. Keringkan dalam oven setidaknya selama 1 jam pada
suhu 103ºC sampai dengan 105ºC, dinginkan dalam
desikator untuk menyeimbangkan suhu dan timbang;

8. Ulangi tahapan pengeringan, pendinginan dalam
desikator, dan lakukan penimbangan sampai diperoleh
berat konstan atau sampai perubahan berat lebih kecil
dari 4% terhadap penimbangan sebelumnya atau lebih
kecil dari 0,5 mg.

D. Perhitungan

Mg TSS per liter =
�Wh � ����

�P�H�W �P��Pi H��� ��
....................................................................(3)

dimana :

A : Berat kertas saring + residu kering, m;

B : Berat kertas saring, mg
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BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Limbah Cair Domestik

Limbah cair domestik yang digunakan dalam penelitian
diambil dari kawasan MCK terpadu yang berada di Kelurahan
Tlogomas RT 03 RW 07 Kota Malang. Sumber limbah cair
domestik di MCK terpadu berasal dari pemukiman warga di
sekitar lokasi MCK. Limbah cair domestik dari rumah-rumah
warga disalurkan melalui pipa menuju kolam penampungan
yang berada di belakang pemukiman dan tepat disamping
Sungai Brantas. Limbah domestik di MCK terpadu Tlogomas
dibagi dalam kolam-kolam untuk dilakukan pengolahan secara
biologis. Pengolahan limbah secara biologis menggunakan
tanaman eceng gondok. MCK terpadu tersebut dibuat pada
tahun 1986 dan diresmikan pada tahun 1997, pembangunan
kawasan MCK terpadu ini digagas oleh Bapak Drs. Agus
Gunarto, MM. Kondisi kawasan MCK terpadu terlihat asri
dikarenakan banyaknya tanaman hias dan tanaman obat yang
sengaja ditanam oleh warga disekitar lokasi untuk menjauhkan
kesan kumuh dan kotor di MCK terpadu. Kebersihan kawasan
MCK terpadu ini selalu dijaga oleh warga dengan melakukan
perawatan rutin.

Limbah yang masuk ke MCK terpadu adalah air limbah
domestik yang terdiri dari greywater dan blackwater. Limbah
berasal dari kegiatan warga yaitu mandi, cuci, dan kakus.
Pengambilan sampel limbah dilakukan di kolam inlet dimana
belum terjadi pengolahan pada limbah. Pengambilan sampel
dilakukan pada siang hari jam 12.00 WIB dikarenakan pada
siang hari aktivitas rumah tangga yang berhubungan dengan
mandi, cuci, kakus sangat tinggi dan juga agar terhindar dari
faktor lingkungan lain seperti hujan dikarenakan bentuk IPAL
MCK Tlogomas dalam keadaan bak terbuka. Limbah cair
domestik yang telah diambil dimasukkan kedalam jerigen
dengan kapasitas 30 liter sebanyak 6 jerigen untuk nantinya
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dibagi dalam 9 reaktor masing-masing berisi 15 liter, sehingga
sampel limbah cair domestik yang digunakan selama penelitian
sudah mewakili secara keseluruhan limbah cair domestik MCK
terpadu. Pengujian sampel awal dilakukan satu hari sebelum
pengolahan dilakukan. Bentuk fisik dari sampel limbah cair
domestik sebelum dilakukan pengolahan dapat dilihat pada
Gambar 4.1. Karakteristik air limbah hasil pengujian awal dapat
dilihat pada Tabel 4.1 dan Lampiran 2.

Gambar 4.1 Sampel Limbah Cair Domestik Sebelum diolah

Tabel 4.1 Kualitas Air Limbah Domestik MCK Terpadu

No. Parameter Satuan Konsentrasi Baku
Mutu Keterangan

1. BOD mg/L 54,5 30 TM
2. COD mg/L 202,9 100 TM
3. TSS mg/L 244,2 30 TM
4. Suhu oC 26,0 - -
5. pH - 8,8 6-9 M
Sumber : Permen LH No. 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu
Limbah Domestik
Keterangan : M = Memenuhi baku mutu, TM = Tidak memenuhi

baku mutu
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4.2 Proses Pengolahan Limbah

Proses pengolahan limbah dalam penelitian ini dilakukan
dengan perlakuan variasi jenis tanaman dengan parameter
pencemar yang diamati adalah BOD, COD , dan TSS. Tanaman
yang digunakan dalam lahan basah buatan (Cyperus haspan L,
Acorus gramineus 'ogon', dan Equisetum hyemale) dan
dilakukan waktu pengamatan 24 jam, 48 jam, dan 72 jam.
Tanaman yang digunakan dalam penelitian merupakan
tanaman air yang banyak digunakan dalam lahan basah buatan.
Aplikasi lahan basah buatan dapat dilakukan langsung pada
lahan terbuka ataupun pada reaktor seperti yang dilakukan
dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2. Pengolahan
dilakukan di dalam bak dengan menggunakan tiga jenis
tanaman, dan pada setiap bak diisi dengan jenis tanaman yang
sama sejumlah 6 tanaman.

Gambar 4.2 Lahan Basah Buatan dalam Penelitian

Penentuan waktu pengamatan sekaligus pengambilan
sampel didasarkan pada beberapa literatur yang menggunakan
waktu pengamatan yang sama dan mendapatkan hasil
presentase penyisihan yang paling baik. Data dari penelitian
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Qomariyah et al (2017) menunjukkan bahwa penyisihan
parameter pencemar BOD, COD, dan TSS dengan waktu
pengamatan yang sama didapatkan nilai presentase penyisihan
sebesar 95,95%-100%. Pada penelitian ini setiap perlakuan
dilakukan tiga kali pengulangan agar data yang didapatkan
akurat.

Proses penyisihan terhadap pencemar yang diamati yang
terjadi pada reaktor lahan basah buatan diantaranya adalah
proses filtrasi, sedimentasi, dan adsorpsi. Lahan basah buatan
merupakan sistem pengolahan limbah cair yang menirukan
proses alam dalam memperbaiki kualitas air dengan
menyisihkan polutan yang terkandung di dalam air limbah
melalui proses fisik (penyaringan dan sedimentasi), proses
biologi (pertumbuhan mikroba dan tanaman air), dan proses
mekanik (Kadleck dan Knight, 1996). Menurut Kadleck dan
Wallace (2009) Proses dinamis yang terjadi di dalam lahan
basah buatan melibatkan beberapa unsur antara lain; air, media
filter atau substrate (pasir, kerikil, atau media filtrasi lainnya),
tanaman (macrophyte), litter (daun atau batang tanaman yang
gugur), dan beragam mikroorganisme. Proses pengolahan yang
terjadi di dalam reaktor lahan basah buatan yang telah
dilakukan dalam penelitian disajikan pada Tabel 4.2
Tabel 4.2 Pencemar dan Proses Pengolahan
Pencemar Proses Pengolahan

BOD
Filtrasi oleh substrat lahan basah seperti gravel dan
kerikil, sedimentasi, dan adsorpsi bahan organik
oleh akar tanaman

COD

Filtrasi oleh substrat lahan basah seperti gravel dan
kerikil, sedimentasi, dan adsorpsi bahan organik
oleh akar tanaman

TSS
Filtrasi oleh substrat lahan basah seperti gravel dan
kerikil

Sumber: (Hoffman et al , 2001)
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Proses filtrasi terjadi pada substrat lahan basah yang
digunakan yaitu pasir dan gravel. Substrat tersebut menyaring
materi organik dan juga padatan lain yang ada di dalam air
limbah domestik. Sedimentasi terjadi pada bagian dasar reaktor
berasal dari materi yang tersaring dalam proses filtrasi pada
bagian substrat dan selanjutnya akan mengendap. Materi
organik yang mengendap selanjutnya akan diserap oleh akar
tanaman maupun biofilm yang menempel pada reaktor dan
substrat. Selain itu, sedimen dan materi organik dijadikan
sumber makanan dan juga tempat perkembangbiakan bakteri
yang membantu dalam proses degradasi. Dengan demikian,
berdasarkan jurnal Langergraber et al (2013) lahan basah
buatan merupakan sistem yang komplek karena proses fisik,
biologi, mekanik, dan bahkan kimia terjadi secara aktif dan
masing-masing komponen saling mempengaruhi, maka lahan
basah buatan selama ini disebut sebagai “black boxes”.

4.2.1 Biological Oxygen Demand (BOD)

Nilai BOD dalam air limbah berbanding terbalik dengan
nilai oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO). Nilai BOD
menunjukkan banyaknya kebutuhan oksigen yang diperlukan
pada suatu perairan untuk memecah bahan organik yang ada.
Semakin tinggi nilai BOD, maka kebutuhan oksigen untuk
memecah kandungan organik dalam air semakin tinggi.
Tingginya nilai BOD dalam air limbah dapat ditandai salah
satunya dengan bau tidak sedap. Sampel air limbah yang
diambil di MCK Tlogomas memeiliki warna yang cukup keruh
dan bau yang tidak sedap, hal ini dikarenakan pemecahan
bahan organik di dalam air limbah tidak berjalan dengan baik.
Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD) dilakukan di
PERUM Jasa Tirta dengan metode Winkler dan standar metode
analisa APHA. 5210 B-1998. Nilai BOD didapatkan setelah
dilakukan pengolahan dengan lahan basah buatan.
Pengambilan sampel dilakukan dalam rentang waktu 24 jam, 48
jam, dan 72 jam dengan perlakuan tiga jenis tanaman. Hasil
penelitian mengenai pengaruh jenis tanaman yang digunakan
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terhadap penyisihakadar BOD diolah dengan dilakukan uji
One-way One-way ANOVA dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan
Lampiran 3.
Tabel 4.3. Pengaruh Perlakuan Jenis Tanaman Terhadap Kadar BOD

Tanaman
Kadar BOD (mg/L)

24 Jam 48 Jam 72 Jam

Cyperus haspan 11,45a 13,93a 15,48a

Acorus gramenius 13,20a 13,83a 13,63a

Equisetum hyemale 10,88a 10,97a 35,13b

P-value 0,051 0,062 0,000

Keterangan: P-val didapatkan dari uji One-way ANOVA
menggunakan SPSS; p-val <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan
rata-rata 3 perlakuan dalam bak; Angka yang diikuti huruf berbeda
pada kolom yang sama menyatakan berbeda nyata berdasarkan uji
Tukey 0,05.

Data hasil penelitian yang telah didapatkan diolah
menggunakan uji One-way ANOVA karena dua kelompok
sampel yang di uji tidak saling berhubungan. Uji One-way
ANOVA dilakukan dengan membandingkan pengaruh jenis
tanaman terhadapa penyisihan kadar BOD. Pada uji statistik ini
diketahui bahwa terdapat perubahan nilai kadar BOD pada
setiap perlakuan dan sebagian menunjukkan adanya perbedaan
nyata antara perlakuan satu dengan yang lain, dalam hal ini
adalah jenis tanaman yang digunakan untuk pengolahan. Untuk
hasil pengamatan dan perbandingan yang dilakukan pada kadar
BOD dengan waktu 24 jam didapatkan hasil tidak terdapat beda
nyata antara tanaman Cyperus haspan, Acorus gramenius dan
Equisetum hyemale. Selanjutnya, pada waktu pengamatan 48
jam tidak ada perbedaan nyata antar tanaman. Pada
pengamatan 72 jam diketahui terdapat perbedaan nyata dengan
ditandai notasi yang berbeda pada uji lanjutan Tukey, hal
tersebut juga dapat dilihat dari nilai p-value yang bernilai lebih
kecil dari 0,05. Pengolahan dengan tanaman Equisetum
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hyemale menunjukkan perbedaan nyata dibandingkan dengan
pengolahan menggunakan tanaman Cyperus haspa dan
Acorus gramenius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
Prayitno et al (2014) dengan menggunakan tanaman Equisetum
hyemale mekanisme pengurangan BOD pada unit wetland
terjadi dengan cara pemecahan oleh mikroorganisme, baik yang
melekat pada akar tumbuh-tumbuhan maupun dalam media.
Dibandingkan dengan dua tanaman lain yang digunakan dalam
penelitian, tanaman Equisetum hyemale memiliki kondisi
perakaran yang lebih lebat dan subur sehingga banyak
mengandung nutrient. Hasil pengolahan data dengan SPSS
dapat dilihat pada Lampiran 4. Pengaruh jenis tanaman
terhadap penyisihan kadar BOD memiliki nilai efisiensi yang
berbeda-beda pada setiap jenis tanaman dan waktu
pengamatan. Nilai efisiensi penyisihan kadar BOD dapat dilihat
pada Tabel 4.4
Tabel 4.4 Pengaruh Jenis Tanaman Terhadap Efisiensi Penyisihan
BOD

Tanaman
Efisiensi Penyisihan BOD (%)

24 Jam 48 Jam 72 Jam

Cyperus haspan 79 74 72

Acorus gramenius 76 75 75

Equisetum hyemale 80 80 36

sumber : (Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2018)

Data di dalam tabel menunjukkan adanya perbedaan
efisiensi penyisihan BOD antar tanaman. Efisiensi penyisihan
dengan tanaman Cyperus haspan yang terbesar terjadi pada
waktu pengamatan 24 jam dengan efisiensi penyisihan sebesar
79%. Data hasil pengamatan pada tanaman Acorus gramenius
menunjukkan nilai konsentrasi rata-rata BOD terbesar pada
waktu pengamatan 24 jam dengan efisiensi penyisihan 76%.
Untuk tanaman Equisetum hyemale efisiensi terbesar terdapat
pada waktu pengamatan 24 jam dan 48 jam dengan nilai
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efisiensi penyisihan sebesar 80%. Apabila dibandingkan antar
ketiga tanaman, presentase efisiensi penyisihan terbesar ada
pada tanaman Equisetum hyemale. Nilai presentase penyisihan
terbesar yang didapatkan dari pengolahan menggunakan
masing-masing ketiga jenis tanaman semuanya telah memenuhi
baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan dalam Permen
LH No.68 Tahun 2016 yakni sebesar 30 mgL. Datapengujian
BOD dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dilihat dari tabel hasil uji sampel akhir terhadap air limbah
yang telah diolah dengan lahan basah buatan, didapatkan pola
efisiensi penyisihan yang menunjukkan penurunan seiring
dengan bertambahnya waktu pengamatan. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa efisiensi penyisihan pencemar berbanding
terbalik dengan lamanya waktu pengamatan. Pola yang lebih
jelas hubungan antara efisiensi penyisihan pencemar dengan
lamanya waktu pengamatan dapat dilihat pada grafik dalam
Gambar
4.3.

Gambar 4.3 Grafik Efisiensi Penyisihan BOD

Penurunan efisiensi penyisihan BOD disebabkan oleh
ketersediaan nutrien yang semakin menurun di dalam air
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sehingga bakteri pemecah bahan organik yang ada di dalam air
tidak mendapatkan nutrisi sebagai sumber metabolisme. Hal
tersebut juga dikarenkan pada saat aklimatisasi bakteri atau
mikroorganisme yang ada di dalam air sudah mulai tumbuh dan
bermetabolisme sehingga, pada saat percobaan kondisi dalam
air sudah tidak optimum untuk pertumbuhan dibandingkan pada
saat aklimatisasi. Menurut Prawira (2015) Terjadinya penurunan
tajam pada awal percobaan diduga dipengaruhi oleh kandungan
nutrient yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme
cukup melimpah, sehingga akan terjadi fase pertumbuhan
dipercepat (Exponential growth phase). Mengingat percobaan
dilakukan dengan sistem curah (batch), maka dalam bak reaktor
tidak ada penambahan nutrient baru yang dapat mendukung
kehidupan mikroorganisme, sehingga pada pertengahan waktu
penelitian (hari ke-3) pertumbuhan mikroorganisme telah
mencapai titik maksimal terhadap ketersediaan nutrient. Kondisi
ini menyebabkan terjadi keseimbangan antara pertumbuhan
dan kematian mikroorganisme/ bakteri atau sering disebut
sebagai stationary phase. Kondisi mikroorganisme dan prose
metabolismenya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dalam hal
ini adalah bagian perakaran tanaman. Hal tersebut ditentukan
oleh jenis tanaman yang digunakan.

4.2.2 Chemical Oxygen Demand (COD)

Nilai COD mengindikasikan kebutuhan oksigen dalam
suatu perairan untuk memecah bahan anorganik. Semakin
tinggi nilai COD, maka kebutuhan oksigen dalam air juga
semakin tinggi. Sama seperti BOD, tingginya nilai COD dapat
ditandai dengan timbulnya bau yang tidak sedap, hal tersebut
dikarenakan banyaknya bahan anorganik yang tidak dapat
terdegradasi karena kurangnya kadar oksigen yang seharusnya
digunakan oleh mikroba untuk proses degradasi. Pengujian
parameter COD dalam sampel air limbah pada penelitian
dilakukan di PERUM Jasa Tirta dengan metode analisis
QI/LKA/19 (Spektrofotometri). Data mengenai pengaruh jenis
tanaman terhadap hasil uji COD dapat dilihat pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5. Pengaruh Perlakuan Jenis Tanaman Terhadap Kadar COD

Tanaman
Kadar COD (mg/L)

24 Jam 48 Jam 72 Jam

Cyperus haspan 44,99a 47,99 b 48,23a

Acorus gramenius 55,38b 52,25c 47,64a

Equisetum hyemale 38,59a 38,49a 95,72b

P-value 0,001 0,000 0,000

Keterangan: P-val didapatkan dari uji One-way ANOVA
menggunakan SPSS; p-val <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan
rata-rata 3 perlakuan dalam bak; Angka yang diikuti huruf berbeda
pada kolom yang sama menyatakan berbeda nyata berdasarkan uji
Tukey 0,05.

Data hasil penelitian yang telah didapatkan diolah
menggunakan uji One-way ANOVA dikarenakan dua kelompok
sampel yang di uji tidak saling berhubungan. Uji One-way
ANOVA dilakukan dengan membandingkan pengaruh jenis
tanaman terhadapa penyisihan kadar COD. Pada uji statistik ini
diketahui bahwa terdapat perubahan nilai kadar COD pada
setiap perlakuan dan sebagian menunjukkan adanya perbedaan
nyata antara perlakuan satu dengan yang lain, dalam hal ini
adalah jenis tanaman yang digunakan untuk pengolahan. Untuk
hasil pengamatan dan perbandingan yang dilakukan pada kadar
COD dengan waktu 24 jam didapatkan hasil terdapat beda
nyata antara tanaman Cyperus haspan dan Equisetum hyemale
dengan Acorus gramenius . Selanjutnya, pada waktu
pengamatan 48 jam perbedaan nyata dapat dilihat antar
tanaman. Pada pengamatan 72 jam diketahui terdapat
perbedaan nyata antara tanaman Cyperus haspan dan Acorus
gramenius dengan Equisetum hyemale. Pengolahan dengan
tanaman Equisetum hyemale menunjukkan perbedaan nyata
dibandingkan dengan pengolahan menggunakan tanaman
Cyperus haspan dan Acorus gramenius. Berdasarkan penelitian
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yang dilakukan Prawira (2015) bahwa kandungan nutrien
dalam limbah memberikan pengaruh terhadap aktivitas
mikroorganisme yang mendegradasi pencemar di dalam limbah.
Tanaman Equisetum hyemale memiliki kondisi perakaran yang
lebih lebat dan subur sehingga banyak mengandung nutrient.
Hasil pengolahan data dengan SPSS dapat dilihat pada
Lampiran 5. Pengaruh jenis tanaman terhadap efisiensi
penyisihan kadar COD memiliki nilai yang berbeda-beda pada
setiap jenis tanaman dan waktu pengamatan. Nilai efisiensi
penyisihan kadar COD dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Pengaruh Jenis Tanaman Terhadap Efisiensi Penyisihan
COD

Tanaman
Efisiensi Penyisihan COD (%)

24 Jam 48 Jam 72 Jam

Cyperus haspan 78 76 76

Acorus gramenius 73 74 77

Equisetum hyemale 81 81 53

sumber : (Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2018)

Hasil pengujian dan perhitungan konsentrasi COD dan
efisiensi penyisihan bahan pencemar COD di dalam limbah
domestik hasil olahan dengan lahan basah buatan yang berasal
dari MCK Terpadu Tlogomas menunjukkan penurunan yang
cukup signifikan dari konsentrasi COD pada saat sebelum
limbah diolah. Konsentrasi rata-rata nilai COD yang diolah
dengan menggunakan tanaman Cyperus haspan yang terkecil
didapatkan pada waktu pengamatan 24 jam dengan efisiensi
penyisihan sebesar 78%. Untuk tanaman Acorus gramenius
efisiensi penyisihan pencemar COD terbesar didapatkan pada
waktu pengamatan 72 jam dengan nilai 77%. Pada tanaman
Equisetum hyemale efisiensi penyisihan terbesar sebesar
didapatkan pada waktu pengamatan 24 jam dan 48 jam dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58

nilai 81%. Berdasarkan data tersebut presentasi penyisihan
COD terbesar terjadi pada pengolahan dengan menggunakan
tanaman Equisetum hyemale. Data hasil pengujian terhadap
nilai COD hasil pengolahan dengan lahan basah buatan dapat
dilihat pada Lampiran 3.

Data nilai COD yang didapatkan setelah dilakukan
menggunakan tanaman Cyperus haspan, Acorus gramenius,
dan Equisetum hyemale pengolahan dengan lahan basah
buatan menunjukkan bahwa konsentrasi rata-rata nilai COD
telah memenuhi baku mutu. Pola data yang didapatkan dari
hasil pengujian dan perhitungan menunjukkan adanya kenaikan
dan penurunan efisiensi penyisihan selama waktu pengamatan
tergantung pada jenis tanaman yang digunakan. Pengolahan
limbah dengan tanaman Cyperus haspan menunjukkan adanya
penurunan efisiensi dari waktu pengamatan 24 jam sampai 72
jam. Sedangkan, untuk tanaman Acorus gramenius terjadi
peningkatan efisiensi penyisihan selama waktu pengamatan
dari 24 jam sampai 72 jam. Untuk tanaman Equisetum hyemale
terjadi penurunan efisiensi yang cukup signifikan pada waktu
pengamatan 72 jam dlibandingkan dengan waktu pengamatan
24 jam dan 48 jam. Grafik efisiensi penyisihan parameter COD
dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Grafik Efisiensi Penyisihan COD
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Terjadinya penurunan efisiensi penyisihan pencemar COD
diindikasikan memiliki penyebab yang sama dengan penurunan
efisiensi parameter BOD yakni akibat turunnya tingkat proses
metabolisme oleh mikoorganisme yang menjadi pemecah
bahan anorganik di dalam air limbah. Kenaikan nilai efisiensi
yang terjadi pada tanaman Acorus gramenius menunjukkan
adanya oksigen dan nutrien yang cukup bagi mikroorganisme
yang memecah bahan anorganik di dalam limbah sehingga
proses pengolahan dan penguraian bahan anorganik tetap
terjadi dan semakin meningkat seiring bertambahnya waktu
pengamatan. Apabila dilihat dari jenis tanaman yang digunakan
dalam penelitian, Equisetum hyemale memiliki rata-rata efisiensi
penyisihan tertinggi dibandingkan dengan Cyperus haspan dan
Acorus gramenius..

4.2.3 Total Suspended Solid (TSS)

Zat padat tersuspensi yang terkandung di dalam air limbah
menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kekeruhan air
limbah. Zat padat tersuspensi atau biasa disebut dengan TSS
dapat berupa zat organik dan zat anorganik yang
melayang-layang di dalam air limbah. TSS tidak larut dalam air
limbah dan mempunyai ukuran partikel atau yang biasa disebut
suspended solid (SS) yang cukup beragam. Kadar TSS dalam
air limbah berbanding lurus dengan tingkat kekeruhan air limbah,
dimana semakin keruh penampakan air limbah maka semakin
keruh kandungan TSS. Pengujian TSS dilakukan di PERUM
Jasa Tirta dengan metode analisis APHA. 2540 D-2005 yang
mengacu pada SNI 06-6989.3-2004. Hasil akhir
pengamatan nilai TSS setelah dilakukan pengolahan
limbah cair domestik dari MCK Terpadu Tlogomas dengan
sistem lahan basah buatan dengan menggunakan tiga
tanaman yang berbeda (Cyperus haspan, Acorus
gramenius, dan Equisetum hyemale). Pengaruh jenis
tanaman terhadap penyisihan kadar TSS menggunakan uji
statistik One-way ANOVA dapat dilihat pada Tabel 4.8.
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Tabel 4.7. Pengaruh Perlakuan Jenis Tanaman Terhadap Kadar TSS

Tanaman
Kadar TSS (mg/L)

24 Jam 48 Jam 72 Jam

Cyperus haspan 7,06a 6,23a 11,63ab

Acorus gramenius 9,63a 6,93a 6,27a

Equisetum hyemale 6,06a 5,86a 21,10b

P-value 0,113 0,620 0,017

Keterangan: P-val didapatkan dari uji One-way ANOVA
menggunakan SPSS; p-val <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan
rata-rata 3 perlakuan dalam bak; Angka yang diikuti huruf berbeda
pada kolom yang sama menyatakan berbeda nyata berdasarkan uji
Tukey 0,05.

Hasil pengamatan dan perbandingan yang dilakukan pada
kadar TSS dengan waktu 24 jam didapatkan hasil tidak terdapat
beda nyata antara tanaman Cyperus haspan, Acorus gramenius
dan Equisetum hyemale. Selanjutnya, pada waktu pengamatan
48 jam tidak ada perbedaan nyata antar tanaman. Pada
pengamatan 72 jam diketahui terdapat perbedaan nyata dengan
ditandai notasi yang berbeda pada uji lanjutan Tukey, hal
tersebut juga dapat dilihat dari nilai p-value yang bernilai lebih
kecil dari 0,05. Pengolahan dengan tanaman Equisetum
hyemale dan Acorus gramenius menunjukkan perbedaan nyata
Sedangkan pengolahan dengan tanaman Cyperus haspan
dan Acorus gramenius serta Cyperus haspan dan Equisetum
hyemale tidak menunjukkabn perbedaan yang signifikan, hal
tersebut ditandai dengan notasi huruf yang diberikan di
belakang angka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
Prayitno et al (2014) dengan menggunakan tanaman Equisetum
hyemale mekanisme pengurangan BOD pada unit wetland
terjadi dengan cara pemecahan oleh mikroorganisme, baik yang
melekat pada akar tumbuh-tumbuhan maupun dalam media.
Dibandingkan dengan tanaman Acorus gramenius yang
memiliki sedikit akar dan bentuk akar yang tidak mengumpul,
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tanaman Equisetum hyemale memiliki kondisi perakaran yang
lebih lebat dan bergerombol sehingga banyak mengandung
nutrien yang dapat digunakan sebagai sumber makanan
mikroorganisme pendegradasi pencemar dalam limbah. Hasil
pengolahan data dengan SPSS dapat dilihat pada Lampiran 6.
Pengaruh jenis tanaman terhadap efisiensi penyisihan kadar
TSS memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap jenis
tanaman dan waktu pengamatan. Nilai efisiensi penyisihan
kadar TSS dapat dilihat pada Tabel 4.8
Tabel 4.8 Pengaruh Jenis Tanaman Terhadap Efisiensi Penyisihan
TSS

Tanaman
Efisiensi Penyisihan TSS (%)

24 Jam 48 Jam 72 Jam

Cyperus haspan 97 97 95

Acorus gramenius 96 97 97

Equisetum hyemale 98 98 91

sumber : (Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2018)

Hasil pengujian dan perhitungan kadar TSS di dalam limbah
domestik yang telah diolah di lahan baah buatan dengan
perlakuan perbedaan jenis tanaman (Cyperus haspan, Acorus
gramenius, dan Equisetum hyemale) yang berasal dari MCK
Terpadu Tlogomas menunjukkan tingkat efisiens iyang cukup
tinggi yakni mencapai 98% pada tanaman Equisetum hyemale.
Kadar Efisiensi penyisihan TSS terbesar yang diolah dengan
menggunakan tanaman Cyperus haspan didapatkan pada
waktu pengamatan 24 jam dan 48 jam dengan nilai 97%. Untuk
tanaman Acorus gramenius efisiensi penyisihan TSS terbesar
didapatkan pada waktu pengamatan 48 jam dan 72 jam dengan
presentase 97%. Pada tanaman Equisetum hyemale
didapatkan presentase penyisihan terbesar 98% pada waktu
pengamatan 24 jam dan 48 jam. Data dari ketiga tanaman
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menunjukkan bahwa Equisetum hyemale memiliki nilai efisiensi
penyisihan terbesar. Hasil pengujian kadar TSS limbah setelah
diolah dengan lahan basah buatan dapat dilihat pada Lampiran
3.

Data hasil pada tabel menunjukkan bahwa hasil
pengolahan air limbah dengan penyisihan parameter pencemar
TSS menggunakan lahan basah buatan telah memenuhi baku
mutu. Penyisihan kadar TSS di dalam reaktor lahan basah
buatan terjadi melalui proses filtrasi dan juga sedimentasi. Data
yang didapatkan menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan
efisiensi penyisihan pada waktu pengamatan tergantung pada
jenis tanaman yang digunakan di dalam reaktor lahan basah
buatan. Pada tanaman Cyperus haspan dan Equisetum
hyemale terjadi penurunan dari waktu pengamatan 24 jam, 48
jam, dan 72 jam. Sedangkan, untuk tanaman Acorus gramenius
terjadi kenaikan efisiensi penyisihan seiring dengan
bertambahnya lama waktu pengamatan. Adanya penurunan
efisiensi penyisihan dapat disebabkan oleh minimnya proses
degradasi terhadap padatan terlarut yang tersedimentasi di
dasar reaktor sehingga semakin lama akan menumpuk dan juga
terbawa ke saluran outlet. Grafik penyisihan kadar TSS dapat
dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Grafik Efisiensi Penyisihan TSS
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Data hasil penelitian yang telah didapatkan akan diolah
menggunakan uji One-way ANOVA karena dua kelompok
sampel yang di uji tidak saling berhubungan. Uji One-way
ANOVA dilakukan dengan membandingkan pengaruh jenis
tanaman terhadapa penyisihan kadar TSS. Pada uji statistik ini
diketahui bahwa terdapat perubahan nilai kadar TSS pada
setiap perlakuan dan sebagian menunjukkan adanya perbedaan
nyata antara perlakuan satu dengan yang lain, dalam hal ini
adalah jenis tanaman yang digunakan untuk pengolahan.

4.3 Proses Produksi Biolistrik

Proses produksi biolistrik dalam penelitian yang dilakukan
adalah dengan menggunakan metode Plant Microbial Fuel Cell
(PMFC). PMFC merupakan salah satu cara memproduksi listrik
yang berkelanjutan berbasis proses fotosintesis dari tanaman.
Pada penelitian ini, proses produksi biolistrik dikombinasikan ke
dalam reaktor lahan basah buatan untuk pengolahan limbah
domestik. Sesuai dengan namanya PMFC menggunakan
tanaman sebagai sumber listrik yang berasal dari proses
metabolisme mikroorganisme yang berada pada area perakaran
tanaman dimana mikroorganisme tersebut akan menghasilkan
elektron sebagai hasil samping katabolisme. Tanaman yang
digunakan adalah Cyperus haspan, Acorus gramenius, dan
Equisetum hyemale.

Reaktor yang digunakan untuk proses PMFC adalah
reaktor yang sama dengan yang digunakan sebagai reaktor
lahan basah buatan, oleh karena itu substrat untuk PMFC sama
dengan substrat untuk lahan basah buatan yaitu pasir dan
gravel. Elektroda sebagai media penangkap elektron yang
seanjutnya akan disalurkan ke dalam sirkuit (data logger) untuk
diketahui tegangan listriknya. Elektroda yang digunakan terbuat
dari grafit dan diletakkan pada bagian perakaran tanaman.
Letak elektroda di dalam reaktor kombinasi PMFC dan lahan
basah buatan dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Letak Elektroda (katoda) ada pada lingkaran merah (a)
Letak Elektroda (anoda) (b) ada pada lingkaran merah

Elektroda yang digunakan terdiri dari anoda dan katoda,
dimana anoda diletakkan pada bagian dlam reaktor tepatnya
pada lapisan pasir dan katoda diletakkan dibagian atas substrat
yakni di atas gravel. Menurut Nitisoravut et al (2017)
faktor-faktor yang mempengaruhi kerja PMFC telah dijelaskan
yaitu: dari tanaman, pengaruh mikroba, dan faktor lingkungan.
Jenis tanaman yang digunkan menentukan morfologi tanaman
tersebut yang akan berpengaruh pada kondisi perakaran yang
merupakan tempat perkembangbiakan bakteri yang
menghasilkan elektron. Selain itu, jenis tanaman juga
menentukan jalur fotosintesis yang akan berpengaruh pada
materi organik yang dihasilkan dan dibuang melalui akar pada
saat terjadi proses fotosintesis. Pengamatan produksi biolistrik
dilakukan selama 72 jam dengan menggunakan data logger.
Parameter yang diamati adalah tegangan yang dihasilkan.
Pengamatan dilakukan dengan interval 1 menit sehingga total
data yang didapatkan adalah sebanyak 4320 data voltase dari
masing-masing tanaman. Berikut adalah grafik voltase yang
didapatkan pada saat penelitian disajikan pada Gambar 4.7.
Data hasil pengamatan dapat dilihat pada

(a) (b)

Lampiran 4.
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Lampiran4.

Gambar 4.7 Grafik Voltase

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui adanya kenaikan
dan penurunan nilai voltase pda masing-masing tanaman.
Untuk tanaman Cyperus haspan pola dari grafik menunjukkan
bahwa produksi biolistrik yang diamati dari nilai tegangan
cenderung turun seiring dengan bertambahnya waktu
pengamatan. Nilai voltase tertinggi yang didapatkan dari
tanaman Cyperus haspan adalah 363,7 mV. Pada tanaman
Acorus gramenius nilai voltase tertinggi yang tercatat adalah
342,4 mV, dan untuk tanaman Equisetum hyemale nilai voltase
tertinggi yang tercatat selama waktu pengamatan adalah 424,3
mV. Nilai voltase pada reaktor dengan menggunakan tanaman
Equisetum hyemale cenderung mengalami kenaikan selama
waktu pengamatan 72 jam dan tidak terjadi penurunan yang
signifikan. Untuk tanaman Cyperus haspan dan Acorus
gramenius nilai voltase yang terbaca mengalami naik turun.
Tanaman Acorus gramenius tercatat selalu memiliki nilai voltase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66

terendah pada saat sore hari yakni sekitar pukul 15.00 WIB
pada hari pertama atau waktu pengamatan selama 5 jam dan
pukul 16.00 WIB pada hari kedua atau waktu pengamatan
selama 30 jam serta pukul 15.00 pada hari ketiga atau waktu
pengamatan selama 53 jam. Hal tersebut dindikasikan sesuai
dengan waktu biologis tanaman untuk berfotosintesis, dimana
pada saat sore menuju malam hari aktivitas fotosistensis
tanaman berkurang dan materi organik yang dihasilkan dari
fotosintesis juga berkurang. Kemudian, untuk tanaman Cyperus
haspan mulai mengalami penurunan voltase pada hari kedua
sekitar pukul 16.00 dan berlangsung terus sampai masa waktu
penelitian berakhir.

Garis linier pada grafik menunjukkan nilai koefisien
determinasi pada masing-masing garis yang menunjukkan nilai
voltase masing-masing tanaman. Nilai koefisien determinasi
atau dalam grafik disebukan dengan R2 (R-square)
menunjukkan kemampuan variabel bebas menjelaskan
kemampuan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi memiliki
rentang 0-1, semakin tinggi atau mendekati angka 1 maka
kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat
semakin baik. Pada grafik yang telah dibuat, nilai koefisien
determinasi pada masing-masing tanaman adalah Cyperus
haspan sebesar 0.316, Acorus gramenius sebesar 0,029, dan
Equisetum hyemale sebesar 0.75. Berdasarkan ketiga data
tersebut diketahui bahwa Equisetum hyemale memiliki pola
grafik yang semakin meningkat dan memiliki trend yang baik.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jenis tanaman
Equisetum hyemale dapat memproduksi listrik dengan baik.
Sedangkan dua tanaman yang lain memiliki nilai koefisien
determinasi di bawah 0,6 yang berarti data yang didapatkan
memiliki pola yang kurang baik dan kurang bisa menjelaskan
pengaruh tanaman terhadap produksi biolistrik. Analisa grafik
dengan pola linier didasarkan pada penelitian Helder (2012) dan
Timmers et al (2013) yang menyatakan bahwa nilai potensial sel
(voltase) merupakan fungsi linier dari nilai potensial sel (voltase)
maksimal, nilai kerapatan arus, dan resistansi internal yang
terjadi di dlam reaktor.
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Aktivitas biologis tanaman merupakan salah satu indikasi
penyebab tinggi dan rendahnya nilai voltase yang dihasilkan
oleh tanaman. Produksi biolistrik dengan pengamatan nilai
tegangan yang dilakukan menunjukkan bahwa dari ketiga
tanaman dapat diketahui bahwa nilai voltase tertinggi adalah
424,3 mV dengan menggunakan tanaman Equisetum hyemale.
Berdasarkan pengamatan morfologi tanaman Equisetum
hyemale memiliki akar serabut dengan bentuk yang
menggerombol dan lebat serta tidak dapat dengan mudah
dipisahkan dan sedikit kaku, sedangkan dua tanaman yang lain
memiliki akar serabut namun dengan bentuk yang tidak
menggerombol dan terpisah antara satu helai akar dengan yang
lain. Bentuk akar yang menggerombol dan mengumpul serta
lebat cenderung memiliki banyak kandungan bahan organik
disekitarnya sehingga metabolisme mikroorganisme yan terjadi
semakin banyak. Kondisi tersebut sesuai dengan yang
dijelaskan pada literatur dimana jenis tanaman, mikroba yang
hidup pada bagian perakaran tanaman dan kondisi lingkungan
sangat berpengaruh terhadap proses produksi biolistrik. Kondisi
akar tanaman dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Perakaran Tanaman (a) Cyperus haspan, (b) Acorus
gramenius, dan (c) Equisetum hyemale

(b) (c)(a)
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4.5 Sistem Kombinasi Lahan Basah Buatan dan PMFC

Tanaman yang digunakan sebagai substrat lahan basah
buatan dan juga PMFC memiliki efisiensi yang berbeda-beda
dalam pengolahan limbah dan produksi biolistrik. Berdasarkan
data yang didapatkan dari hasil perhitungan dan pengujian
sampel akhir limbah domestik setelah dilakukan pengolahan
dengan lahan basah buatan, diketahui bahwa presentase
penyisihan terbesar terjadi pada pengolahan dengan
menggunakan tanaman Equisetum hyemale. Sesuai dengan uji
One-way ANOVA yang telah dilakukan bahwa tanaman
Equisetum hyemale memiliki nilai yang berbeda nyata terhadap
penyisihan pencemar (BOD, COD, dan TSS) dibandingkan
dengan dua tanaman lain yang digunakan dalam penelitian.
Sedangkan apabila dilihat dari grafik produksi biolistrik dapat
dilihat bahwa hasil pengamatan voltase pada tanaman
menunjukkan Equisetum hyemale nilai yang terus meningkat.

Reaktor lahan basah buatan yang dikombinasikan dengan
PMFC yang dibuat pada saat penelitian menunjukkan hasil yang
cukup baik dalam pengolahan limbah dan juga produksi
biolistrik. Nilai voltase yang diperoleh untuk produksi biolstrik
seharusnya dapat ditingkatkan apabila dibandingkan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Liu et al (2013) dengan
menggunakan susunan reaktor yang sama namun dengan
volume reaktor yang berbeda yakni sebesar 35 Liter didapatkan
nilai voltase tertinggi sebesar 740 mV. Sedangkan, pada
penelitian yang dilakukan volume reaktor adalah 66 Liter dan
nilai voltase tertinggi yang didapatkan adalah 424 mV. Hal
tersebut dikarenakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Liu
et al (2013) substrat yang digunakan adalah karbon aktif yang
memiliki efisiensi sebagai penukar ion yang lebih baik
dibandingkan dengan pasir. Selain itu, elektroda yang
digunakan pada literatur sama dengan luas lingkaran yang ada
pada reaktor, sehingga elektroda tersebut mampu menangkap
lebih banyak elektron yang dihasilkan oleh mikroorganisme
pada perakaran tanaman. Hasil pengolahan limbah yang
dilakukan di literatur menunjukkan hasil efisiensi penyisihan
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COD yang mencapai presentase 94%. Konsentrasi COD influen
pada literatur berada pada rentang 193-205 mg/L. . Konsentrasi
COD pada penelitian yang dilakukan memiliki nilai 202,90 mg/L
dan efisiensi sebesar 98%. Konsentrasi COD dapat digunakan
untuk menentukan nilai energi penyinaran matahari yang
digunakan tanaman untuk berfotosistesis yang selanjutnya akan
memberikan dampak pada produksi biolistrik oleh tanaman.
Konsentrasi COD dan efisiensi penyisihan pada penelitian
apabila dibandingkan dengan literatur memiliki selisih nilai yang
kecil. Selain konsentrasi COD, nilai voltase juga disebabkan
oleh volume reaktor yang lebih kecil dengan ukuran tanaman
yang hampir sama dengan reaktor sehingga pengolahan dapat
lebih maksimal.
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BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kualitas air limbah yang diolah dalam kombinasi
reaktor PMFC dan lahan basah buatan menggunakan tanaman
papayungan (Cyperus haspan), Acorus gramineus 'ogon',
dan Equisetum hyemale menunjukkan hasil penyisihan yang
cukup baik dengan efisiensi penyisihan pada BOD, COD,

dan TSS yang terbesar terjadi pada pengolahan
menggunakan tanaman Equisetum hyemale dengan
presentase terbesar untuk parameter pencemar BOD 80%,
COD 81%, dan TSS 98%.
2. Proses produksi biolistrik menggunakan reaktor PMFC
menggunakan tanaman papayungan (Cyperus haspan),
Acorus gramineus 'ogon', dan Equisetum hyemale

dengan menggunakan parameter pengamatan nilai voltase
menunjukkan hasil yang cukup baik, nilai voltase tertinggi
terjadi pada reaktor yang menggunakan tanaman
Equisetum hyemale dengan nilai voltase 424 mV.

3. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa
karakteristik reaktor yang digunakan dapat berjalan secara
simultan dan memberikan hasil yang baik untuk pengolahan
limbah dan proses produksi biolistrik.

5.2 Saran

Disadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan
dan masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk
pengembangan mengenai pengolahan air limbah domestik dan
produksi biolistrik menggunakan lahan basah buatan dan
dikombinasikan dengan PMFC, sehingga saran kedepannya
agar penelitian ini dapat berjalan dengan lebih baik yaitu :
1. Perlu adanya studi penelitian lebih lanjut mengenai jenis

elektroda yang digunakan untuk PMFC
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2. Perlu adanya studi penelitian lebih lanjut mengenai jenis
tanaman dan substrat untuk lahan basah buatan dan
PMFC.

3. Perlu adanya penelitian terhadap parameter lain.
4. Perlu adanya studi mengenai waktu yang paling optimal

untuk pengolahan limbah dan produksi biolistrik dalam
reaktor lahan basah buatan yang dikombinasikan dengan
PMFC.
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