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RINGKASAN 

 
Dalam kegiatannya, industri tapioka mengolah bahan baku menjadi bahan-bahan 

pangan. Proses pengolahan ini selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah. 
Limbah cair yang dihasilkan setiap satu ton ketela pohon yaitu sekitar 8000 liter air yang 
berasal dari pencucian dan proses pengendapan atau pemisahan pati (Soeriaatmadja, 1984). 
Limbah cair tapioka mangandung BOD sebesar 300-7500 mg/l, COD 3100-20000 mg/l dan 
TSS (padatan terlarut) 1500-8500 mg/l (Soeriaatmadja, 1984). Pada penelitian ini limbah 
cair tapioka diolah secara aerob untuk mengetahui kemampuan penurunan BOD, COD, 
TSS dan perubahan pH yang dilakukan dengan sistem semi kontinyu. Inokulum yang 
digunakan adalah Effective Microorganisme (EM) dan menggunakan bahan penyangga 
antara lain kerikil, pasir, tanah, ijuk, dan anyaman bambu.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi jumlah inokulum dan bahan 

penyangga yang terbaik dalam mengubah nilai kandungan BOD, COD, TSS dan pH pada 
sistem pengolahan limbah cair tapioka secara aerob agar sesuai dengan baku mutu. 
Penelitian dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2009 di Laboratorium Bioindustri dan 
Pengelolaan Limbah, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya dan 
Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya, Malang. Rancangan 
percobaan untuk penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 
menggunakan 2 faktor, yaitu jumlah inokulum dan bahan penyangga dimana faktor I terdiri 
dari 3 level dan faktor II terdiri dari 5 level. Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa 
tahapan diantaranya persiapan penanganan sampel, persiapan inokulum, persiapan media 
penyangga, persiapan bak fermentasi, perlakuan limbah cair, dan pengukuran parameter. 
Data yang diperoleh dianalisa dengan ANOVA dan pemilihan alternatif terbaik yaitu 
dengan membandingkan nilai parameter hasil analisa yang nilainya sesuai dengan baku 
mutu limbah cair tapioka.  

 
Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan penambahan inokulum dan bahan 

penyangga serta interaksi keduanya memberikan pengaruh nyata terhadap semua parameter 
(BOD, COD, TSS dan pH) yang diamati. Berdasarkan perhitungan perlakuan terbaik yang 
sesuai dengan baku mutu limbah cair tapioka adalah perlakuan dengan penambahan 
inokulum 1% dan bahan penyangga tanah, mampu menurunkan BOD sebesar 98,90% yaitu 
dari 1702,1 mg/L menjadi 127,50 mg/L ; COD sebesar 94,92% yaitu dari 6370,4 mg/L 
menjadi 323,28 mg/L ; TSS sebesar 82,50%, yaitu dari 206,6 mg/L menjadi 59,60 mg/L 
dan menetralkan pH dari 5,8 menjadi 6,4. Nilai BOD, TSS, dan pH sudah sesuai dengan 
baku mutu, sedangkan kandungan COD nilainya mendekati baku mutu limbah cair tapioka 
yang aman dibuang ke lingkungan. 
Kata kunci : Limbah Cair Tapioka, Inokulum, Bahan Penyangga. 
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LIA ISVARICHA NURIDA. 0511030041-103. Determination the Number Of 
Additions of Inoculum And Buffer Materials On The Effluent Quality of Liquid 
Waste Processing System For Tapioca. MINOR THESIS.  
Dosen Pembimbing :  Dr. Ir. Wignyanto, MS. 
     Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS. 
 

 
SUMMARY 

 
In its activities, tapioca processing industrial raw materials into food ingredients. These 

manufacturing processes also produce other waste. Liquid waste generated per one ton of cassava 
which is about 8000 liters of water from washing and separation process of sedimentation or 
starch (Soeriaatmadja, 1984). Mangandung tapioca wastewater for BOD 300-7500 mg / l, COD 
3100-20000 mg / l and TSS (dissolved solids) 1500-8500 mg / l (Soeriaatmadja, 1984). In this study 
tapioca liquid waste processed to determine aerobic capacity decrease of BOD, COD, TSS and pH 
changes are made with semi-continuous system. Inoculum used is Effective Microorganisme (EM) 
and using a buffer material such as gravel, sand, soil, fibers, and woven bamboo. 

 
This study aims to determine the combined amount of inoculum and the best buffer 

materials in changing the content value of BOD, COD, TSS and pH in wastewater treatment 
systems in aerobic tapioca to comply with quality standards. In research conducted in July-August 
2009 in the Laboratory Bioindustri and Waste Management, Department of Agroindustrial 
Technology, University of Brawijaya and the Central Laboratory of Biological Sciences (LSIH) 
Brawijaya University, Malang. Experimental design for this study using Random Design Group by 
using the 2 factors, namely the amount of inoculum and buffer material in which the factors I 
consists of 3 levels and factor II consisted of 5 levels. Implementation of research involves several 
steps including sample handling preparation, inoculum preparation, media preparation buffer, 
fermentation bath preparations, wastewater treatment, and measurement parameters. The data 
obtained were analyzed by ANOVA and the election of the best alternative is to compare the value 
of the parameter whose value analysis in accordance with effluent quality standards for tapioca. 

 
Based on the results of research, treatment and inoculum addition of buffer material and 

the interaction they provide real impact on all parameters (BOD, COD, TSS and pH) were 
observed. Based on the best treatment according to the standard quality of tapioca wastewater is 
treated by the addition of 1% inoculum and buffer soil materials, to reduce BOD of 98.90% ie from 
1702.1 mg / L to 127.50 mg / L; COD for 94.92% ie from 6370.4 mg / L to 323.28 mg / L; TSS of 
82.50%, namely from 206.6 mg / L to 59.60 mg / L and neutralize the pH from 5.8 to 6.4. Value of 
BOD, TSS, and pH is in compliance with quality standards, while the content of COD value 
approaching the quality standards that tapioca liquid waste discharged into the environment safe. 
Keywords: Liquid Waste Tapioca, inoculum, Buffer Materials 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri pangan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, ditunjukkan dari data bahwa jumlah industri pangan skala kecil 

menengah di Indonesia pada sekitar tahun 2002 sudah mencapai jumlah sebanyak 

972.784 industri (Anonymous, 2004). Dalam kegiatannya, industri ini mengolah 

bahan baku menjadi bahan-bahan pangan. Proses pengolahan ini selain 

menghasilkan produk juga menghasilkan limbah yang merupakan hasil sampingan 

yang tidak diinginkan karena dapat berpengaruh terhadap lingkungan. 

Salah satu industri yang menimbulkan limbah dalam proses 

pengolahannya adalah industri tapioka. Industri Tapioka di Jawa Timur sendiri 

bisa memproduksi sebanyak 36.000 ton per tahun (Anonymousa, 2009). Industri 

ini menghasilkan limbah cair yang sangat besar yaitu setiap satu ton ketela pohon 

memerlukan 8000 liter air dalam pengolahannya yang berasal dari pencucian 

ketela pohon dan proses pengendapan atau pemisahan pati (Soeriaatmadja, 1984).   

Limbah cair tapioka yang belum mengalami pengolahan mempunyai 

beban pencemaran yang cukup tinggi karena sebagian besar kandungannya adalah 

bahan organik. Limbah ini merupakan salah satu limbah cair yang berbahaya, 

karena masih mengandung bahan-bahan yang mencemari lingkungan. Parameter 

kunci untuk menentukan kualitas limbah cair adalah dengan mengetahui 

kandungan pH, BOD, COD, dan TSS limbah tersebut. Limbah cair tapioka 
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mangandung BOD sebesar 300-7500 mg/l, COD 3100-20000 mg/l dan TSS 

(padatan terlarut) 1500-8500 mg/l (Soeriaatmadja, 1984). 

Selama ini pengolahan limbah tapioka yang ada belum begitu efektif 

dalam mengatasi bahan pencemar yang terkandung dalam limbah cair ini. Hal ini 

dikarenakan karena teknologi yang ada belum mampu memisahkan seluruh pati 

yang terlarut dalam air, sehingga limbah cair yang dilepaskan ke lingkungan 

masih mengandung pati. Limbah ini akan mengalami dekomposisi secara alami di 

badan-badan perairan sehingga menimbulkan bau tidak sedap (Hanifah, 2001). 

Selain itu teknologi yang sudah ada juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. 

Oleh karena itu diperlukan suatu metode alternatif pengolahan limbah yang efektif 

dan efesien. 

Salah satu alternatif pengelolaan limbah cair tapioka adalah sistem 

pengolahan limbah biologis secara aerob dengan menggunakan teknologi 

Effective Microorganism (EM). Proses biologis secara aerob adalah metode 

dengan menggunakan bakteri aerob yang dapat berfungsi secara optimal bila 

tersedia udara sebagai sumber kehidupan. Sebenarnya fungsi udara adalah untuk 

menyediakan oksigen bagi kehidupan bakteri. Oleh karena itu oksigen dapat 

disediakan dengan cara membiarkan limbah dalam wadah secara terbuka agar 

terdapat kontak udara dengan permukaan limbah (Jenie, dkk, 1990). 

Penilitian ini merupakan sub penelitian dari proyek “Teknologi Produksi 

Bio-Energi dan Air Bersih Melalui Pengolahan Limbah Cair Tapioka”. Pada 

penelitian ini limbah cair tapioka diolah secara aerob tanpa aerasi untuk 

mengetahui kemampuan penurunan BOD, COD, TSS dan perubahan pH yang 
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dilakukan dengan sistem semi kontinyu dan menggunakan metode eksperimental 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Parameter yang 

diamati dalam penelitian ini adalah penambahan jumlah inokulum dan bahan 

penyangga. Inokulum yang digunakan adalah Effective Microorganisme (EM). 

Metode penelitian yang digunakan tersebut diharapkan mampu mendapatkan 

kombinasi jumlah inokulum dan media penyangga yang sesuai dengan baku mutu 

sehingga dapat menurunkan kandungan BOD, COD, TSS dan pH yang 

terkandung dalam limbah cair tapioka, selain itu juga penelitian ini diharapkan 

dapat mendukung sistem penanganan limbah cair agroindustri tapioka.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah berapa 

jumlah inokulum dan dengan menggunakan bahan penyangga apa yang dapat 

menurunkan kandungan BOD, COD, TSS dan menaikkan nilai pH effluent pada 

sistem pengolahan limbah cair tapioka. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menentukan 

kombinasi jumlah inokulum dengan bahan penyangga yang terbaik dalam 

menurunkan kandungan BOD, COD, TSS dan menaikkan nilai pH effluent pada 

sistem pengolahan limbah cair tapioka. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mendapatkan 

rancangan model sistem pengolahan terbaik yang selanjutnya dapat diterapkan di 

UKM agroindustri tapioka. 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga bahwa jumlah inokulum pada berbagai bahan penyangga yang 

digunakan pada sistem pengolahan limbah cair tapioka berpengaruh terhadap 

penurunan kandungan BOD, COD, TSS dan kenaikan nilai pH effluent. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Limbah Cair 

Limbah adalah buangan yang keberadaannya pada suatu saat dan tempat 

tertentu tidak dikehendaki karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Limbah dapat 

mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya. Limbah ini 

dikenal dengan limbah B3 (Bahan, Beracun dan Berbahaya), yang kehadirannya 

dalam jumlah tertentu dengan kadar tertentu dapat merusak kesehatan. Bahan 

buangan tersebut jumlahnya relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemari 

atau merusak lingkungan kehidupan dan sumber daya. Oleh karena itu, perlu 

ditetapkan batas yang dperbolehkan dalam lingkungan pada waktu tertentu 

(Ginting, 1992).  

Menurut Sugiharto (1987), limbah yang ada dapat berupa limbah padat 

(solid wastes), limbah cair (liquid wastes), maupun limbah gas (gaseous wastes). 

Ketiga jenis limbah ini dapat dikeluarkan sekaligus oleh satu industri ataupun satu 

persatu sesuai dengan proses yang ada di perusahaannya. Bentuk efek samping 

limbah dapat berupa : 

1. Membahayakan kesehatan manusia karena dapat membawa suatu penyakit 

(sebagai vehicle). 

2. Merugikan dari segi ekonomi karena dapat menimbukan kerusakan pada 

benda atau bangunan maupun tanaman dan peternakan. 

3. Dapat merusak atau membunuh kehidupan yang ada di dalam air seperti ikan 

dan binatang peliharaan lainnya. 
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4. Dapat merusak keindahan (estetika) karena bau busuk dan pemandangan yang 

tidak sedap. 

Limbah cair adalah limbah yang berasal dari buangan proses produksi 

suatu industri dan merupakan buangan dari aliran rumah tangga yang 

mengakibatkan perubahan komposisi air yang dialiri limbah atau air yang 

digunakan sebagai proses kegiatan sehari-hari (Sugiharto, 1987). 

 Limbah cair juga didefinisikan sebagai cairan (liquid) yang di dalamnya 

mengandung buangan (limbah) yang dihasilkan dari rumah tangga atau industri 

misalnya sisa dari proses pencucian (Metcalf dan Eddy, 1991). Disamping itu ada 

pula bahan yang mengandung air sehingga dalam prosesnya air harus dibuang. Air 

yang terikut dalam proses pengolahan, air yang ditambah dengan bahan kimia 

tertentu, setelah digunakan kemudian dibuang. Semua perlakuan tersebut dapat 

mengakibatkan buangan berupa limbah cair. 

 

2.2 Limbah Cair Tapioka 

Industri tapioka menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan 

organik yang berpotensi sebagai pencemar lingkungan apabila tidak diolah. 

Menurut Lutfi (2000), limbah cair tapioka berasal dari proses pencucian, 

ekstraksi, dan dari proses pengendapan.  

Limbah cair tapioka mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi 

karena adanya pemecahan sel ketela pohon untuk mengestrak pati  dari dalam 

(Lutfi, 2000). Suhardi (1990) mengatakan bahwa limbah yang dihasilkan oleh 

industri pembuatan tepung tapioka termasuk limbah organik, karena merupakan 
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buangan atau sisa dari pengolahan ketela pohon, sehingga limbah tersebut 

merupakan sumber bahan organik terutama karbon dalam bentuk karbohidrat. 

Limbah cair pada proses pembuatan tepung tapioka terdiri dari air bekas 

cucian umbi, air bekas pengendapan dan bekas pencuci pati. Air bekas pencuci 

umbi mengandung kotoran berupa tanah dan serpihan kulit sedangkan untuk air 

bekas pengendapan dan pencucian pati biasanya mengandung pati terlarut, 

nitrogen dan phosphor dalam konsentrasi yang rendah. Besarnya jumlah limbah 

cair tapioka yang dihasilkan tergantung dari besarnya air yang digunakan untuk 

proses produksinya. Menurut Suprapti (2005), volume limbah cair tapioka 

mencapai 12 – 15 kali lipat volume singkong yang diolah. Proses produksi tepung 

tapioka dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini : 
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2.3 Karakteristik Limbah Cair Tapioka 

 

2.3 Karakteristik Limbah Cair Tapioka 

Karakteristik limbah cair dapat diketahui menurut sifat-sifat dan 

karakteristik kimia, fisika, dan biologis. Sebelum dilakukan pengolahan, limbah 

industri tepung tapioka mempunyai beban pencemaran yang dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Parameter Limbah Tapioka Sebelum Pengolahan 

Parameter Nilai  
Limbah cair yang keluar (m3/ton tapioka) 
BOD (mg/l) 
COD (mg/l) 
Padatan tersuspensi (mg/l) 
Total nitrogen 
Total phosphor 
Derajat keasaman (pH) 

40 – 60 
300 – 7500 

3100 – 20000 
1500 – 8500 

86 – 115 
2,0 – 4,5 
3,8 – 5,2 

Sumber : Escape (1982) dalam Soeriaatmadja (1984) 

Gambar 1. Diagram Alir Produksi Tepung Tapioka (Prasetyo, 1999) 

Pengeringan 

Tepung tapioka 

Susu pati 

Separasi 

Endapan pati 
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Air + sulfit 
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Limbah cair tapioka tampak keruh diakibatkan oleh bahan padat 

tersuspensi berupa sisa pati yang tidak terpisah pada saat proses pengambilan pati. 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, angka BOD dan COD yang tinggi disebabkan juga 

oleh bahan padat tersuspensi. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan 

penyaringan menggunakan media penyaring berupa pasir atau campuran pasir dan 

arang (Suhardi, 1990). 

Limbah cair tapioka juga masih mengandung mineral-mineral yang 

dibutuhkan oleh mikroba. Escape (1982) dalam Soeriaatmaja (1984), menyatakan 

bahwa limbah cair tapioka mengandung bahan organik yaitu karbohidrat (0,26 %), 

protein (0,25%), lemak (0,035%), serat kasar (0,2%), dan kadar air (99,25%). 

Kandungan limbah cair tapioka dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2. Kandungan Limbah Cair Tapioka dalam 100 gram bahan 

Kandungan Kimia Komposisi dalam 100 gram bahan 
Air 
Karbohidrat 
Protein 
Lemak 
Serat kasar 

19,7 – 20,3 
67,9 – 68,3 
1,45 – 1,7 
0,22 – 0,3 

9,42 – 10,54 
Sumber BPPI (1997) 

 

2.4 Baku Mutu Limbah Cair Industri Tapioka 

Baku mutu limbah cair industri adalah batas maksimum limbah cair 

diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Standar baku merupakan suatu standar 

acuan limbah cair dapat dibuang ke lingkungan, kadar pencemar limbah yang 

dibuang nilainya harus dibawah baku mutu atau maksimal sama dengan standar 

baku mutu yang telah ditetapkan (Ginting, 1995). Standar baku limbah cair 
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tapioka menurut SK Gubernur Jawa Timur yang terdapat dalam Tabel 3 berikut 

ini :  

Tabel 3.  Standar Baku Mutu Limbah Cair Tapioka 
Parameter Satuan Nilai Maksimum 

Baku Mutu Limbah Cair 
Limbah Cair keluar 
BOD 
COD 
TSS 
pH 

m3/hari 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 

 
150 
300 
100 
6-9 

Sumber : SK. Gub. Jatim. No. 4a/2002 
 

2.5 Pengukuran Kualitas Limbah Cair 

Salah satu faktor penyebab terjadinya suatu pencemaran lingkungan 

adalah sifat dari suatu limbah dan untuk mengetahui jenis pencemar yang terdapat 

pada limbah diperlukan suatu metode analisa berdasarkan cara pengolahannya. 

Salah satu cara yang digunakan untuk menilai seberapa jauh air lingkungan telah 

tercemar adalah dengan melihat kandungan oksigen yang terlarut dalam air.  

2.5.1 BOD (Biological Oxygen Demand) 

Biological Oxygen Demand (BOD) adalah jumlah oksigen terlarut yang 

digunakan untuk menguraikan senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme 

pada kondisi tertentu atau bisa juga dikatakan BOD adalah jumlah oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik di dalam limbah cair untuk memecah 

(mendegradasi) partikel koloid berupa bahan organik yang ada di dalam limbah 

cair tersebut (Wardhana, 1995).  

Pengujian BOD merupakan uji biasa dengan cara melakukan pengukuran 

banyaknya oksigen yang dipakai oleh mikroba pada kondisi yang persis sama 

dengan proses yang terjadi secara alamiah. Oleh karena itu zat-zat yang bersifat 
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toksik tidak boleh ada dan zat nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba 

seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), dan beberapa mineral (Fe, Ca) harus tersedia. Hal 

penting lainnya adalah tersedianya mikroba dengan jumlah yang cukup (Mahida, 

1995).  

Waktu untuk reaksi biologis pada pengujian BOD pada umumnya diambil 

berlangsung selama 5 hari pada temperatur 200C sehingga sering ditulis BOD5. 

Untuk menentukan besarnya BOD biasanya menggunakan ppm (part per million), 

artinya kebutuhan oksigen dalam milligram yang dipergunakan untuk 

menguraikan zat pencemar yang terkandung dalam 1 kg atau dalam 1 liter air 

limbah (Alaert, 1990). 

 

2.5.2 COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD (Chemical Oxygen Demand) adalah banyaknya oksigen dalam 

milligram per liter atau ppm yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk 

menguraikan benda organik secara kimiawi. Nilai BOD selalu lebih kecil dari 

COD, diukur pada senyawa organik yang dapat diuraikan maupun senyawa 

organik yang tidak dapat diuraikan (Sugiharto, 1987). Angka COD merupakan 

ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat 

dioksidasikan melalui proses biologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen 

terlarut dalam air. Pengukuran dengan COD lebih singkat tapi tidak mampu 

mengukur limbah yang dioksidasi secara biologis (Ginting, 2007). 
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2.5.3 TSS (Total Suspended Solid) 

TSS adalah jumlah berat padatan yang terkandung pada air limbah dalam 

mg/l kering. Air mengandung padatan yang tersuspensi atau bias juga padatan 

terlarut. Padatan tersuspensi dapat berasal dari erosi dan plankton (Manel, 1998). 

TSS merupakan karakteristik penting dalam pengolahan biologis, karena 

merupakan indikator kekeruhan air limbah. TSS terdiri atas padatan terendapkan 

(seatble solid) yang mempunyai diameter berukuran lebih dari 0,01 mm dan 

padatan tak terendapkan (seatble suspended solid) berukuran 0,01-0,001 mm 

(Sugiharto, 1987). 

Analisa TSS perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat penurunan padatan 

terlarut setelah limbah diolah dalam instalasi pengolahan limbah. Tingginya nilai 

COD sebagian besar juga disebabkan oleh bahan padat tersuspensi (Suhardi, 

1990). TSS dapat diketahui dari jumlah endapan pada contoh air yang merupakan 

sisa pengendapan dari contoh air limbah pada suhu 103-1050C (Sugiharto, 1987). 

Padatan tersuspensi dapat menyebabkan kekeruhan dan berkurangnya 

penetrasi sinar. Selain itu padatan tersuspensi dapat menurunkan variasi dari 

tanaman air yang membutuhkan cahaya untuk fotosintesis juga dapat 

menyebabkan penurunan kelarutan oksigen dalam air (Barnes, 1981). 

 

2.5.4 pH  

pH adalah istilah yang dipergunakan untuk menyatakan intensitas keadaan 

asam atau basa suatu larutan. pH merupakan derajat keasaman yang menjadi 

pertimbangan pada aktivitas pengolahan limbah cair yang akan dilakukan, 
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misalnya koagulasi, disinfektan dan pencegahan korosi. Limbah cair 

menyebabkan tingginya konsentrasi ion hidrogen sehingga membahayakan 

kehidupan air (Sutrisno, 2004). 

Tingginya konsentrasi ion hidrogen (H+), menunjukkan perairan bersifat 

asam. Apabila terdapat kekurangan ion hidrogen menyebabkan limbah cair 

bersifat basa dan menyebabkan konsentrasi ion hidrokail (OH-) lebih tinggi dari 

ion hydrogen (Mahida, 1993). pH yang optimum untuk pertumbuhan bakteri 

pendegradasi limbah adalah berkisar antara pH 6,5 – 7,5 (Surtiningsih, 2000). 

 

2.6 Proses Aerob dalam Pengolahan Limbah 

Beberapa teknologi yang digunakan saat ini untuk mengolah limbah cair 

yang dihasilkan oleh industri makanan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengolahan Biologi Limbah Cair Industri  

Tipe reaktor  Karakteristik  Kelebihan  
Pengolahan Aerobik   
Sequencing Batch Reactor Kontrol otomatis Menghilangkan kandungan 

nutrisi pada limbah, hemat 
tempat 

Anaerobic–aerobic 
method 

Metode lumpur aktif Menghilang kan fosfor,  

Membrane separating 
method 

Memiliki membran serat 
dengan lubang berukuran 
0.04–0.1 mUF  

Menghilangkan 
mikroorganisme, hemat 
tempat  

Moving-bed reactor Menggunakan PP, PU, PE, 
karbon aktif, dll 

Memperkaya proses 
nitrifikasi 
 

Entrapped media method Menggunakan PEG, PEG-
PPG, kalsium arginat, dll 

Memperkaya nitrifikasi 
 

Pengolahan Anaerobik   
UASB Mampu membentuk 

granulasi  
Efisiensi tinggi 

EGSB Memiliki kecepatan upflow 
yang tinggi 

Efisiensi tinggi untuk limbah 
dengan konsentrasi sedang 

Sumber: Ukita, et al. (2006) 
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Selain itu ada beberapa teknologi yang telah digunakan untuk mengolah 

limbah cair tapioka. Teknologi tersebut antara lain teknologi pencerna anaerob 

(anaerob digester) yang mengubah limbah cair menjadi energi alternatif 

(Kompas, 2007), dan pengolahan limbah cair dengan menggunakan Effective 

Microorganism (EM) (Hanifah, 2001). 

Pengolahan limbah secara biologis terbagi atas dua cara yaitu secara aerob 

dan anaerob. Proses biologis secara aerob merupakan suatu proses dimana 

mikroba menggunakan oksigen bebas yang terlarut dalam cairan dalam proses 

fermentasi. Sedangkan proses biologis secara anaerob adalah suatu proses 

fermentasi mikrobia tidak menggunakan oksigen bebas tapi menggunakan karbon 

dalam molekul organik sebagai akseptor elektron (Barnes and Fitz, 1987).  

Metode pengolahan secara aerobik adalah metode dengan menggunakan 

bakteri aerob yang dapat berfungsi secara optimal bila tersedia udara sebagai 

sumber kehidupan.sebenarnya fungsi udara adalah untuk menyediakan oksigen 

bagi kehidupan bakteri. Oleh karena itu oksigen dapat disediakan dengan cara 

membiarkan limbah dalam wadah secara terbuka agar terdapat kontak udara 

dengan permukaan limbah (Ginting, 2007). Sistem penanganan aerobik digunakan 

sebagai pencegah timbulnya masalah bau selama penanganan limbah, agar 

meenuhi persyaratan efluen dan untuk stabilisasi limbah sebelum dialirkan ke 

lingkungan. 
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2.7 Effective Microorganism (EM) 

Starter disebut juga inokulum, yaitu sejumlah komponen hidup yang 

diberikan untuk menjadi mikrobia pioneer perombakan suatu bahan dalam proses 

fermentasi dan sebagainya (Rahman,1992). Konsentrasi menyatakan banyaknya 

inokulum yang ditambahkan pada suatu limbah. Keadaan yang mempengaruhi 

aktivitas mikroorganisme diantaranya waktu detensi, dengan kondisi fermentasi 

(medium dan suhu) yang sama, menambah atau mengurangi jumlah inokulum 

akan mempersingkat atau memperpanjang waktu detensi (Herman dan 

Mein,1996).  

Menurut Rahman (1992), banyaknya starter yang ditambahkan pada 

umumnya berkisar antara 3-10% dari total volume medium air. Wibowo (1990) 

juga menyatakan, proporsi inokulum yang digunakan pada umumnya antara 2-

10% dari volume total media. Penambahan konsentrasi yang terlalu rendah atau 

tinggi pada limbah akan menyebabkan kualitas effluent dari limbah cair kurang 

optimal, bahkan bisa mengakibatkan kualitas limbah yang diolah semakin buruk. 

Inokulum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Effective 

Microorganism (EM), merupakan kultur campuran lima kelompok 

mikroorganisme yang mampu melakukan biodegradasi limbah organik, seperti 

senyawa karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen. Mikroorganisme EM 

memerlukan bahan organik untuk mempertahankan hidupnya seperti karbohidrat, 

protein, lemak dan mineral lainnya (Higa, 1998). Bahan-bahan tersebut banyak 

terdapat dalam limbah cair tapioka. Reaksi fermentasi berlangsung dengan cepat 

dan EM mampu hidup secara sinergis dengan mikroorganisme lain (Jos, 2000). 
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EM terdiri atas bakteri fotosintetis, bakteri asam laktat, ragi, 

Actinomycetes, dan jamur peragian. Bakteri fotosintetik dapat menggunakan 

karbon dioksida dan hidrogen sulfida untuk hidup dengan memecahkan dan 

menggunakan senyawa-senyawa bersulfur tanpa menimbulkan bau dan dapat  

menghasilkan zat gula bagi bakteri EM yang lain. Bakteri asam laktat berfungsi 

untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Ragi dapat 

menghasilkan senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dari 

asam amino dan gula di dalam tanah yang dikeluarkan oleh bakteri fotosintesis 

atau bahan organic melalui proses fermentasi (Umpel, 1997). Actinomycetes 

berfungsi untuk menekan pertumbuhan jamur dan bakteri yang merugikan 

tanaman, tetapi dapat hidup berdampingan dengan bakteri fotosintetik. 

Mikroorganisme EM mampu hidup baik pada medium asam atau basa, temperatur 

tinggi 45-500C (mikroorganisme termofilik) dan pada kondisi aerob atau anaerob 

(Higa, 2000). 

 

2.8 Bahan Penyangga 

Bahan atau media penyangga pada pengolahan limbah cair aerob berfungsi 

sebagai tempat melekatnya bakteri selain itu fungsi dari bahan penyangga ini juga 

sebagai saringan berpori (Herlanda, 2008). Bahan penyangga yang digunakan 

antara lain adalah kerikil, pasir, tanah, ijuk, dan anyaman bambu.  
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2.8.1 Kerikil 

Kerikil adalah bebatuan kecil, biasanya adalah batu granit yang 

dipecahkan. Ukuran kerikil berkisar antara  2 – 75 mm. Fungsi kerikil dalam 

media penyaringan adalah sama dengan pasir yaitu untuk menyaring partikel 

kotoran terkecil. Kerikil adalah media yang ekonomis dan mudah didapat. Ukuran 

kerikil yang biasanya digunakan untuk media penyaringan adalah 6 – 7 mm 

(Puspita, 2008).  

 

2.8.2 Pasir 

Pasir adalah media filter yang paling umum dipakai dalam proses 

penjernihan air karena pasir dinilai ekonomis tetapi tidak semua pasir dapat 

dipakai sebagai media filter. Artinya diperlukan pemilihan jenis pasir sehingga 

diperoleh pasir yang sesuai dengan syarat-syarat media pasir. Dalam memilih 

jenis pasir sebagai media filter hal-hal yang perlu diperhatikan adalah (Puspita, 

2008) : 

1. Senyawa kimia pada pasir 

2. Karakteristik sifat pasir 

3. Persyaratan kualitas pasir yang disyaratkan 

4. Jenis pasir dan ketersediaannya 

 

2.8.3 Tanah 

Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan 

organik. Tanah adalah lapisan tipis yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter 
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sampai lebih dari dua atau tiga meter. Tanah merupakan suatu sistem yang 

tangguh karena mampu mengurai bahan pencemar sehingga menjadi kurang 

berbahaya. Kemampuan menetralkan bahan-bahan ini membuat tanah sebagai 

tempat penampungan limbah (organik dan anorganik) (Hartemink, 2008). 

 

2.8.4 Ijuk 

Ijuk adalah serabut pangkal pelepah kelapa yang biasa dipintal orang 

menjadi tali (tali ijuk), atau dijadikan atap (atap ijuk) (Anonymousb, 2009). Ijuk 

tersedia secara alami dan melimpah memiliki sifat yang mirip dengan pasir, yaitu 

dapat menyerap, menyimpan dan mengalirkan air apabila ada tekanan yang 

bekerja terhadapnya (Abadi, 2004).  

Manfaat dari ijuk antara lain adalah (Anonymousc, 2009): 

1. Ijuk mempunyai sifat tidak membusuk sehingga dapat ditimbun dalam tanah 

dalam jangka waktu yang lama tanpa merusak tanah 

2.  Ijuk dapat menyerap dan menyalurkan air dalam tanah sehingga dapat 

mengurangi kerusakan dalam tanah yang diakibatkan oleh air tanah. 

Disamping itu, dapat mengurangi abrasi pada tanah. Ijuk dapat menyerap air 

maka dengan ijuk dapat mengurangi kebecekan pada permukaan tanah 

3.  Ijuk dapat menyaring air kotor (limbah) menjadi air 

4. Merupakan bahan yang ramah lingkungan 
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2.8.5 Anyaman Bambu 

Bambu tergolong keluarga Gramineae (rumput-rumputan) disebut juga 

Hiant Grass (rumput raksasa), berumpun dan terdiri dari sejumlah batang (buluh) 

yang tumbuh secara bertahap. Tanaman bambu mempunyai sistem perakaran 

serabut dengan akar rimpang yang sangat kuat. Karakteristik perakaran bambu 

memungkinkan tanaman ini menjaga sistem hidronologis sebagai pengikat tanah 

dan air, sehingga dapat digunakan sebagai tanaman konservasi (Anonymous, 

2006).  

Kegunaan dan manfaat bambu bermacam-macam mulai dari perabotan 

rumah, perabotan dapur dan kerajinan. Kerajinan yang banyak terdapat di 

Indonesia yang terbuat dari bambu yaitu anyaman bambu. Anyaman bambu juga 

dapat digunakan sebagai media penyaring walapun penggunaannya asih jarang 

dibandingkan dengan media penyaring lainnya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Bioindustri dan Pengelolaan 

Limbah, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya Malang dan 

Laboratorium Sentral Ilmu Hayati, Universitas Brawijaya Malang pada bulan Juli 

s/d Agustus 2009. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain bak fermentasi. 

Alat yang digunakan sebagai analisa antara lain adalah  kertas saring, plastik, 

label, tissue, erlenmyer, gelas ukur, gelas piala, botol Winkle, cawan petri, pipet, 

tabung reaksi, beaker glass, bunsen, micropipette, bluetape, BOD meter, pH 

meter, COD meter, botol BOD, inkubator, spektrofotometer, oven, desikator, dan 

alat titrasi (buret). 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah cair tapioka, 

bakteri Effective Microorganism (EM), kerikil, pasir, anyaman bambu, ijuk, dan 

tanah. Bahan yang digunakan untuk analisa adalah media pengencer pepton 

(Oxoid), media agar PCA, aquadest, alkohol 95%, larutan MnSO4, larutan alkali 
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iodide azida, larutan H2SO4, indikator amilum,Na2S2O3, larutan digestion solution, 

larutan sulfuric acid, larutan buffer dengan pH 4 dan pH 7. 

 

3.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Limbah yang akan dilakukan pengolahan adalah limbah cair industri tapioka. 

2. Pengukuran kualitas air limbah tapioka dengan parameter yaitu nilai BOD, 

COD, TSS, dan pH 

3. Penelitian ini dibatasi pada penentuan penambahan inokulum menggunakan 

inokulum EM pada berbagai bahan penyangga antara lain kerikil, anyaman 

bambu, pasir, ijuk dan tanah. 

 

3.4 Asumsi – asumsi 

Dalam penelitian ini digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Sifat dan karakteristik limbah cair tapioka adalah sama. 

2. Laju aliran limbah cair tapioka seluruh perlakuan adalah sama yaitu 2 

liter/hari. 

3. Waktu detensi adalah selama 5 hari. 

4. Volume bak yang dilewati limbah cair tapioka adalah sama yaitu 40 liter. 
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3.5 Alur Pelaksanaan Penelitian 

Alur pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan seperti 

pada Gambar 2 Berikut ini : 
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Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai, limbah cair tapioka, metode pengolahan limbah cair tapioka, inokulum, 

laju aliran limbah cair, analisa BOD, COD, TSS serta pH, dan metode rancangan 

percobaan. 

 

3.5.2 Percobaan Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan sebagai percobaan awal untuk 

mengetahui metode penelitian yang akan dilaksanakan, faktor dan level yang akan 

digunakan dan menentukan metode rancangan percobaan sebagai analisa data 

hasil penelitian. 

 

3.5.3 Penentuan Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) secara faktorial. 

 

3.6 Metode Penelitian 

3.6.1 Rancangan Percobaan 

Pada tahap ini, rancangan percobaan yang digunakan adalah metode 

eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) secara 

faktorial yang dibagi menjadi dua faktor. Parameter faktor yang digunakan 

diamati dalam penelitian ini adalah penambahan jumlah inokulum dan bahan 
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penyangga yang digunakan. Inokulum yang digunakan adalah Effective 

Microorganisme (EM).  

1. Faktor L adalah parameter bahan penyangga yang digunakan, yang terdiri 

dari 5 level, antara lain : 

L1 : Kerikil  

L2 : Tanah 

L3 : Pasir  

L4 : Ijuk 

L5 : Anyaman bambu 

 

2. Faktor  I adalah jumlah inokulum EM, yang terdiri dari tiga level, antara 

lain  : 

I1 : 0 % dari total volume sampel (%, v/v) 

I2 : 1 % dari total volume sampel (%, v/v) 

I3 : 2 % dari total volume sampel (%, v/v) 

 

Dari kedua faktor tersebut diatas dapat diperoleh 20 kombinasi 

perlakuan. Kombinasi perlakuan tersebut adalah sebagai berikut : 

Bahan 
Peyangga 

 Jumlah 
Inokulum 

(I)  

(L) 1 2 3 
1 L1I1 L1I2 L1I3 

2 L2I1 L2I2 L2I3 

3 L3I1 L3I2 L3I3 

4 L4I1 L4I2 L4I3 

5 L5I1 L5I2 L5I3 
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Keterangan : 

1. L1I1 : bahan penyangga kerikil dan 0 (%, v/v) inokulum  

2. L1I2 : bahan penyangga kerikil dan 1 (%, v/v) inokulum  

3. L1I3 : bahan penyangga kerikil dan 2 (%, v/v) inokulum  

4. L2I1 : bahan penyangga tanah dan 0 (%, v/v) inokulum  

5. L2I2 : bahan penyangga tanah dan 1 (%, v/v) inokulum  

6. L2I3 : bahan penyangga tanah dan 2 (%, v/v) inokulum  

7. L3I1 : bahan penyangga pasir dan 0 (%, v/v) inokulum  

8. L3I2 : bahan penyangga pasir dan 1 (%, v/v) inokulum  

9. L3I3 : bahan penyangga pasir dan 2 (%, v/v) inokulum  

10. L4I1 : bahan penyangga ijuk dan 0 (%, v/v) inokulum  

11. L4I2 : bahan penyangga ijuk dan 1 (%, v/v) inokulum  

12. L4I3 : bahan penyangga ijuk dan 2 (%, v/v) inokulum  

13. L5I1 : bahan penyangga anyaman bambu dan 0 (%, v/v) inokulum  

14. L5I2 : bahan penyangga anyaman bambu dan 1 (%, v/v) inokulum  

15. L5I3 : bahan penyangga anyaman bambu dan 2 (%, v/v) inokulum  

 

Penentuan jumlah persentase inokulum pada penelitian ini berdasarkan 

penelitian Hanifah, dkk. (2001) yaitu menggunakan EM sebagai inokulum. Hasil 

penelitian Hanifah, dkk. tersebut diperoleh konsentrasi EM yang berpengaruh 

untuk limbah cair tapioka adalah 0,5 % dan 1 %. 

  

3.6.2 Pemilihan Alternatif Terbaik 

Pemilihan alternatif terbaik pada penelitian ini berdasarkan pada 

parameter nilai TSS, BOD, COD, dan pH. Prosedur penilaian alternatif terbaik 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu perlakuan terbaik diperoleh dari nilai-
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nilai parameter (TSS, BOD, COD, dan pH) setiap perlakuan yang nilainya 

memenuhi baku mutu limbah cair tapioka.  

 

3.6.3 Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut  : 

a. Persiapan Penanganan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel purposif 

(Purposional Sampling) yaitu teknik pengambilan sampel yang ditetapkan secara 

sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah, 1999). Sampel 

limbah cair tapioka diambil dari kolam pengolahan limbah cair industri tapioka 

untuk dibawa ke laboratorium. Sampel yang diambil adalah limbah cair yang 

belum diolah dan hanya ditampung di tempat penampungan sementara.  

 Sebelum dilaksanakan penelitian terlebih dahulu dilakukan penanganan 

sampel. Bak fermentasi diisi dengan bahan penyangga kemudian dibasahi dengan 

air terlebih dahulu sebanyak 10 liter. Hal ini bertujuan untuk mengkondisikan agar 

tidak terjadi penyerapan air terlebih dahulu pada bahan penyangga sehingga akan 

mengganggu aktivitas mikrobianya. Setelah itu dimasukkan inokulum ke dalam 

bak fermentasi tersebut bersama dengan limbah cair tapioka sebesar 10 liter. Pada 

hari kedua ditambahkan kembali setengah volume sisanya yaitu 20 liter, dan 

kondisi ini dihitung sebagai hari ke 0. 
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b. Persiapan Inokulum 

Inokulum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Effective 

Microorganism (EM). Jumlah inokulum yang digunakan pada proses pengolahan 

limbah cair tapioka ini antara lain 0 (%, v/v)  ; 1 (%, v/v)  dan 2 (%, v/v)  dari 

total volume limbah cair tapioka yang digunakan. Pada`persiapan inokulum ini 

pengujian yang dilakukan yaitu perhitungan total bakteri yang terkandung pada 

EM dengan metode Total Plate Count (TPC).  

Mikroorganisme EM yang masih dalam keadaan tidur (dormant) 

diaktifkan dengan memberikan makanan dan air. Pengaktifan dilakukan dengan 

menambahkan larutan air limbah  dan gula dengan komposisi 1 liter limbah cair 

ditambah dengan 10 % gula dan 10 ml EM. Ketiga bahan ini dicampurkan dan 

diinkubasi selama 24 jam agar semua mikroorganisme aktif. Keaktifan 

mikroorganisme ini diketahui dari aroma fermentasi yang harum. Larutan siap 

digunakan untuk diinokulasikan ke limbah cair sesuai dengan jumlah yang 

ditentukan. Diagram alir pembuatan stater inokulum EM dapat dilihat pada 

Gambar.3 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

EM 10ml Gula 100 gr 

Dicampur 

Diinkubasi 24 jam 

Limbah Cair 
Tapioka 1 liter 

Stater Inokulum EM (I1, I2, I3) 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Stater Inokulum EM 
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c. Persiapan Media Penyangga 

Adapun bahan penyangga yang digunakan pada penelitian ini antara lain 

adalah kerikil, pasir, tanah, ijuk, dan anyaman bambu. Pada saat jumlah 

kebutuhan seluruh media yang akan digunakan telah siap, maka dilakukan 

pencucian media yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari media, 

kemudian dilanjutkan dengan mengeringkan media. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan media yang kering dan bersih dari kotoran/debu. Setelah itu untuk 

media pasir dilakukan pengayakan, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

diameter butiran media yang seragam. Untuk ukuran kerikil yang dibutuhkan 

adalah kerikil berdiameter 6 - 7 mm dan pasir halus dengan ukuran diameter 

kurang dari 1 mm. Tanah yang digunakan sebagai bahan penyangga pada 

penelitian ini adalah menggunakan jenis tanah alluvial dengan ukuran diameter 

3,28 mm. Anyaman bambu memiliki ukuran dengan lebar dan tinggi 20 x 25 cm 

perlembarnya. Untuk bahan ijuk tidak ada ukuran tertentu hanya menyesuaikan 

tinggi atau ketebalan bahan. Dalam penelitian ini tinggi/ketebalan bahan 

penyangga yang digunakan dalam bak fermentasi yaitu masing-masing 25 cm.  

 

d. Persiapan Bak Fermentasi 

Penelitian dilakukan dalam bak fermentasi dengan ukuran (30 x 60 x 30) 

cm3. Gambaran model bak yang digunakan dalam penelitian terlihat pada Gambar 

4. di bawah ini : 
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Gambar 4. Model Bak Fermentasi Secara Aerob 

 

e. Tahapan Perlakuan Limbah Cair 

Setelah bak fermentasi dipastikan dalam keadaan bersih, baik dan tidak 

mengalami kebocoran maka sampel dimasukkan ke dalam bak fermentasi dengan 

ketinggian yang telah ditentukan. Media dirancang dengan ketinggian 25 cm. 

Sistem pengolahan limbah cair tapioka ini dijalankan secara semi 

kontinyu dengan laju aliran sebanyak 2 liter/hari dan waktu pengamatan 5 hari 

sekali sampai dengan hari ke 15. Waktu inkubasi masing-masing diasumsikan 

sama yaitu 24 jam.  Limbah cair diambil dan dimasukkan ke dalam bak fermentasi 

yang sudah terdapat media penyangga di dalamnya. Kemudian diinokulasi dengan 

inokulum EM dengan jumlah yang sudah dihitung menggunakan metode “Pour 

Bak Proses 

Bak Pengendap 

Bak Penampung 

Effluent 

Influent 

� 60 cm  

30 cm 

25 cm 

30 cm 
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Plate” seperti yang tertera pada Lampiran 2. Total bakteri pada EM tersebut 

diketahui adalah 1,5 x106 cfu/ml. Setiap 5 hari sekali dilakukan pengambilan 

sampel sebanyak 1 liter, kemudian dilakukan analisis terhadap perubahan pH, 

penurunan COD, BOD, dan TSS. Berikut ini adalah diagram alir proses 

pengolahan limbah cair tapioka secara aerob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pengukuran Parameter 

Pengamatan terhadap limbah cair tapioka dilakukan pada sebelum proses 

perlakuan dan setelah proses pengolahan secara anaerob, parameter-parameter 

yang diamati meliputi nilai TSS, BOD, COD dan pH.  

Limbah cair tapioka 

Dimasukkan ke dalam bak fermentasi  
(dengan media penyangga L1,L2, L3, L4 dan L5) 

Inokulum 
EM4 

(I1,I2, I3) 
 

Analisa : 
1. TSS 
2. BOD 
3. COD 
4. pH 

Diinkubasi secara aerob 
(pengamatan selama 15 hari) 

Effluent Limbah Cair Tapioka 

Analisa : 
1. TSS 
2. BOD 
3. COD 
4. pH 

 
 

Gambar 5. Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah Cair Tapioka Secara Aerob 

EM 

Pembuatan inokulum 

Limbah cair 
tapioka  

2 liter/hari 
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Fungsi dari analisa parameter-parameter tersebut antara lain adalah, uji 

TSS yaitu berfungsi untuk mengetahui jumlah padatan tersuspensi yang terdapat 

dalam limbah cair. Uji BOD yaitu untuk mengukur banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik yang ada di 

air limbah, uji COD yaitu untuk mengetahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan 

dalam kondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara kimiawi, dan uji 

pH berfungsi untuk mengukur seberapa besar asam atau basa air limbah tersebut. 

Prosedur analisa karakteristik limbah cair tapioka dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.6.4 Analisa Data Hasil Penelitian 

Data hasil pengukuran nilai BOD, COD, TSS, dan pH dianalisa 

menggunakan analisa ragam (ANOVA) untuk  mengetahui apakah faktor yang 

dikaji (jumlah inokulum pada berbagai bahan penyangga) memberikan pengaruh 

nyata terhadap parameter-parameter tersebut. Apabila jumlah inokulum pada 

berbagai bahan penyangga memberikan pengaruh nyata terhadap parameter, maka 

dilanjutkan dengan uji jarak Duncan dengan taraf 5% untuk mengetahui adanya 

perbedaan antar perlakuan yang diberikan terhadap kualitas air limbah. Data yang 

diperoleh dari hasil analisa ini selanjutnya digunakan untuk menentukan 

perlakuan terbaik. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Limbah Cair Tapioka Sebelum Pengolahan 

Limbah cair tapioka sebelum dilakukan pengolahan memiliki karakteristik 

yang tidak layak untuk dibuang di lingkungan. Karakteristiknya antara lain seperti 

mempunyai kenampakan keruh, berwarna putih keruh, berbau menyengat dan 

sedikit berbusa pada permukaannya. Kekeruhan pada limbah cair tapioka tersebut 

disebabkan oleh adanya benda tercampur di dalam air yang berasal dari buangan 

organik seperti sisa-sisa produksi tapioka. Buangan organik yang tercampur dala 

air limbah cair tapioka ini apabila diukur berdasarkan total padatan tersuspensi 

(TSS), jumlahnya cukup besar, yaitu mencapai 206,6 mg/L. Hal ini 

mengindikasikan tingginya tingkat pencemaran, terutama terhadap sungai yang 

dibuangi langsung oleh limbah tersebut atanpa adanya pengolahan terlebih 

dahulu. Tingginya padatan tersuspensi di dalam air meningkatkan densitas dari air 

tersebut. Hal ini mempengaruhi regulasi udara organisme yang hidup di dalam air 

dan menurunkan kelarutan gas, seperti O2 yang keberadaannya sangat vital bagi 

berlangsungnya kehidupan organisme (Radojevic et al, 1999). Kekeruhan juga 

akan mengakibatkan terbatasnya cahaya yang masuk ke dalam air (Sugiharto, 

1987), sehingga dapat menghambat proses fotosintesis. Hal ini menyebabkan 

terhambatnya metabolisme organisme autrotof dan menganggu keseimbangan 

ekosistem di lingkungan sungai. 

Warna putih keruh pada limbah cair tapioka berasal dari pembuangan air 

rendaman singkong yang masih banyak mengandung pati, dapat juga berasal dari 
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air bekas pencucian peralatan proses produksi, peralatan dapur dan peralatan 

lainnya. Bau busuk pada limbah timbul akibat adanya pembusukan bahan cemaran 

organik oleh mikroorganisme. Bau disebabkan karena zat-zat organik yang telah 

berurai dalam limbah mengeluarkan gas-gas seperti sulfida atau amoniak yang 

menimbulkan penciuman tidak enak  yang disebabkan adanya pencampuran dari 

nitrogen, sulfur dan fosfor yang berasal dari pembusukan protein yang dikandung 

limbah (Ginting, 2007).  

Limbah cair tapioka mempunyai pH berkisar antara 5,8 hal ini 

menunjukkan bahwa limbah bersifat asam. Dengan kandungan oksigen terlarut 

yang rendah, yaitu berkisar 0-1mg/L, hal ini menurut (Radojevic et al, 1999), 

memungkinkan tumbuhnya bakteri anaerob yang dalam metabolismenya 

menghasilkan asam, sehingga menurunkan derajat keasaman (pH) limbah menjadi 

kecil, yang menyebabkan limbah menjadi asam. Banyaknya cemaran organik 

yang terdapat di dalam limbah ini juga dapat dilihat dari konsentrasi BOD limbah 

awal yang diukur, yaitu mencapai 1702,1 mg/L dan COD yang mencapai 6370,4 

mg/L, dimana nilainya msih berada di atas ambang batas yang diperbolehkan 

untuk dibuang ke lingkungan, yaitu sebesar 150 mg/L untuk BOD dan 300 mg/L 

untuk COD. Perbandingan nilai limbah cair tapioka dengan parameter kualitas 

limbah cair tapioka ini dengan parameter kualitas limbah cair tapioka berdasarkan 

keputusan Gubernur Jawa Timur No. 4a tahun 2002 tentang baku mutu limbah 

cair bagi industri tapioka tersaji dalam Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Perbandingan Kualitas Limbah Cair Tapioka Segar dengan Baku 
Mutu Limbah Cair Industri Tapioka. 

Parameter Kadar Limbah Cair 
Tapioka (mg/L) 

Kadar Maksimum 
Baku Mutu Limbah 

Cair Industri 
Tapioka (mg/L) 

BOD5 1702,10 150 
COD 6370,4 300 
TSS 206,6 100 
pH 5,8 6 - 9 

 Dengan karakteristik limbah seperti tersebut diatas limbah cair tapioka 

mempunyai kualitas rendah dan tidak layak untuk dibuang langsung ke 

lingkungan akan tetapi pada kenyataannya selama ini masih banyak limbah yang 

langsung dibuang ke sungai yang akan menyebabkan pencemaran.  

 

4.2. Karakteristik Limbah Cair Tapioka Setelah Perlakuan 

Limbah cair tapioka setelah perlakuan memiliki kenampakan yang jauh 

berbeda dengan sebelum perlakuan. Dari masing-masing perlakuan memiliki 

kenampakan limbah yang berbeda-beda akan tetapi bisa dikatakan hampir semua 

memiliki kenampakan lebih jernih dari sebelum perlakuan. Perbedaan 

karakteristik limbah cair sebelum perlakuan dan setelah perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 6. berikut. 

Tabel 6. Perbandingan Karakteristik Fisik Limbah Cair Tapioka Sebelum 
dan Sesudah Perlakuan. 

Parameter Sebelum 
Sesudah Perlakuan 

Kerikil Tanah Pasir Ijuk Anyaman 
bambu 

Kenampakan Keruh Sedikit 
keruh 

Jernih Sedikit 
keruh 

Jernih Keruh 

Warna Putih keruh Putih Bening Putih Hijau Hijau 

Bau Menyengat Tidak 
berbau 

Tidak 
berbau 

Tidak 
berbau 

Menye- 
ngat 

Menye- 
ngat 
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 Kenampakan yang lebih jernih dan tidak berbau ini disebabkan karena 

senyawa organik di dalam limbah akan didegradasi oleh bakteri yang 

mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis senyawa organik kompleks (pati, 

protein, lemak) menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga pada tahap-tahap 

pertama, senyawa-senyawa kompleks tersebut akan diubah menjadi senyawa-

senyawa yang lebih sederhana seperti gula, gliserol, dan asam lemak serta asam-

asam amino yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses lain baik secara 

aerobik maupun anaerobik sehingga terbentuk CO2 dan H2O sebagai hasil akhir 

(Suriawiria, 1996). Tereduksinya bahan cemaran organik didalam limbah oleh 

bakteri pendegrdasi dapat diamati melalui indikator parameter kualitas limbah cair 

diantaranya adalah BOD, COD, TSS dan pH. 

 

4.2.1 BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 

menguraikan senyawa organik secara biologi. Pada dasarnya kebutuhan oksigen 

sejalan dengan jumlah bahan organik yang diuraikan oleh mikroorganisme (Rao, 

1992). Limbah cair tapioka sebelum perlakuan mempunyai nilai BOD mencapai 

1702,1 mg/L. Nilai ini melebihi ambang batas kualitas limbah cair tapioka yang 

diperbolehkan dibuang langsung ke lingkungan dimana nilai BOD nya tidak boleh 

lebih dari 150 mg/L. Rerata kandungan BOD pada limbah cair tapioka setelah 

dilakukan perlakuan cenderung mengalami penurunan tetapi ada juga yang justru 

mengalami kenaikan. Rerata kandungan BOD pada tiap-tiap perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 7 berikut ini : 
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Tabel 7. Rerata Kandungan BOD Limbah Cair Tapioka pada Tiap 
Perlakuan  

Perlakuan Rerata Kandungan 
BOD (mg/L) 

% Removal 
Effectiviness Bahan Penyangga Inokulum (%, v/v) 

Kerikil  0 2872,17 -68,70 
Kerikil  1  537,40 31,40 
Kerikil  2  1508,67 11,36 
Tanah  0  2665,17 -56,50 
Tanah  1  127,50 92,50 
Tanah  2  670,83 60,50 
Pasir  0  5167,50 -203,50 
Pasir  1  211,83 87,50 
Pasir  2  1318,67 22,50 
Ijuk  0  2066,33 21,30 
Ijuk  1  18,05 98,90 
Ijuk  2  1723,67 -1,26 
Anyaman Bambu  0  2250,00 -32,18 
Anyaman Bambu  1  1406,05 17,36 
Anyaman Bambu  2  1527,00 10,28 

 
Rerata nilai BOD pada tiap perlakuan juga dapat dilihat pada Gambar 6.  

 
Gambar 6. Grafik Nilai BOD (mg/L) Limbah Cair Tapioka 
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Persentase Removal Effectiviness dapat dilihat pada Gambar 7. berikut. 

 
Gambar 7. Removal Effectiveness Nilai BOD (mg/L) Limbah Cair Tapioka 

Pada Gambar 6 diatas nilai rerata BOD terkecil dapat dilihat pada 

perlakuan penambahan  inokulum EM dengan konsentrasi penambahan 1%, 

dengan menggunakan bahan penyangga ijuk yaitu sebesar 18,05 mg/L, sedangkan  

rerata terbesar terdapat pada konsentrasi inokulum 0% (tidak menggunakan 

inokulum) dengan menggunakan bahan penyangga pasir yaitu sebesar 5167,50 

mg/L. Gambar 7. menunjukkan grafik nilai Removal Effetiviness kandungan 

limbah cair tapioka. Removal Effetiveness adalah efektivitas pengurangan 

konsentrasi kandungan parameter yang terdapat dalam limbah cair tapioka 

(Ritmann and McCarty, 2001). Rumus perhitungan Removal Effetiviness  dapat 

dilihat pada Lampiran 7. Pada Gambar 7 diatas dapat dilihat bahwa terjadi 

pengurangan kandungan BOD sebesar 98% pada perlakuan penambahan 

inokulum 1% dengan menggunakan bahan penyangga ijuk, sedangkan 



 
�

�

�

penambahan kosentrasi kandungan BOD terbesar terdapat pada perlakuan 

penambahan inokulum 0% (tanpa inoukulum) dengan menggunakan bahan 

penyangga pasir dimana terjadi penambahan konsentrasi sebesar sebesar 203,5%. 

Penurunan nilai BOD limbah cair tapioka yang mencapai 98,9% sudah memenuhi 

syarat baku mutu bahwa penurunan nilai kandungan BOD yang baik pada limbah 

adalah mencapai 95% (Ginting, 2007). 

Hasil pada analisa ragam  dan Uji Duncan (Lampiran 3) menunjukkan 

bahwa penambahan konsentrasi inokulum EM memberikan beda nyata yang 

sangat signifikan terhadap kandungan BOD limbah cair tapioka pada masing-

masing faktor tetapi tidak pada interaksi kedua faktor. Sedangkan faktor bahan 

penyangga tidak memberikan  pengaruh nyata baik pada masing masing faktor 

maupun pada interaksi antar keduanya. . Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 

dengan menggunakan bahan penyangga apapun tidak memberikan pengaruh 

secara nyata terhadap nilai kandungan BOD pada effluent limbah cair tapioka. 

Interaksi antara faktor penambahan konsentrasi inokulum dengan faktor bahan 

penyangga juga tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada masing-

masing perlakuan akan tetapi secara umum nilai BOD pada effluent limbah cair 

tapioka sudah mengalami penurunan pada beberapa perlakuannya. 

Tabel 8. Rerata Kandungan BOD Limbah Cair Tapioka pada Perlakuan 
Penambahan Jumlah Inokulum EM. 

Inokulum (%, v/v) Rata-rata Nilai 
BOD (mg/L) Notasi DMRT 5% 

1 575,21 a  

2 1687,21 b 1789.47 

0 3755,29 b 1875.86 
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar 

perlakuan 
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Berdasarkan Tabel 8. diketahui bahwa  nilai rerata BOD terkecil adalah 

pada perlakuan penambahan konsentrasi inokulum 1 %, yaitu sebesar 575, 21 

mg/L (terjadi penurunan sebesar 66,2 %). Nilai rerata BOD limbah cair tapioka 

setelah perlakuan yang lebih kecil daripada nilai rerata BOD limbah sebelum 

perlakuan menunjukkan terjadinya reduksi bahan cemaran organik yang ada 

didalam limbah oleh bakteri pendegradasi yang terdapat pada inokulum EM. 

Semakin berkurang bahan cemaran organik akan akan ditunjukkan oleh nilai BOD 

yang semakin kecil dan semakin kecil nilai BOD maka menunjukkan proses 

degradasi bahan cemaran organik semakin efektif (Suarsini, 2007). BOD 

merupakan parameter yang mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk 

menguraikan bahan cemaran organik di dalam limbah oleh karena itu bahan 

cemaran organik yang memiliki jumlah yang sedikit akan  membutuhkan oksigen 

yang semakin sedikit sehingga nilai BOD nya kecil. Sesuai dengan pernyataan 

Sugiharto (1987), bahwa penurunan senyawa organik dalam air limbah 

menyebabkan nilai BOD semakin menurun,  karena semakin rendah kandungan 

bahan organik dalam limbah cair, maka kebutuhan oksigen oleh mikroba untuk 

mendegradasi bahan organik tersebut juga akan semakin kecil. Untuk itulah, 

makin kecil nilai BOD menunjukkan kualitas limbah cair hasil pengolahan limbah 

semakin baik. 

 

4.2.2 COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD adalah banyaknya oksigen dalam ppm alau miligram per liter yang 

dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara 
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kimiawi (Suhigarto, 1987).  Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air 

oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses 

mikrobiologis, dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air 

(Alaerts dan Santika, 1987). 

Kadar COD dalam limbah cair tapioka sebelum perlakuan cukup tinggi, 

yaitu mencapai  6370,4 mg/L. Kondisi ini masih berada diatas ambang batas 

kualitas limbah cair bagi industri tapioka, yaitu sebesar 300 mg/L. Setelah 

mengalami perlakuan dalam pengolahan limbah, nilai COD berhasil mengalami 

penurunan pada beberapa perlakuannya. Rerata kandungan COD pada tiap-tiap 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini : 

Tabel 9. Rerata Kandungan COD Limbah Cair Tapioka pada Tiap 
Perlakuan  

Perlakuan Rerata Kandungan 
COD (mg/L) 

% Removal 
Effectiviness Bahan Penyangga Inokulum (%, v/v) 

Kerikil  0  9568,42 -50,20 
Kerikil  1  966,46 84,82 
Kerikil  2  5813,83 8,73 
Tanah  0  7875,27 23,62 
Tanah  1 323,28 94,92 
Tanah  2  2204,17 65,39 
Pasir  0  6542,60 -2,70 
Pasir  1  1326,94 79,17 
Pasir  2  5129,63 19,47 
Ijuk  0  8173,18 -28,29 
Ijuk  1  1155,33 81,86 
Ijuk  2  6927,77 -8,74 
Anyaman Bambu  0  7634,73 -19,84 
Anyaman Bambu  1  5093,52 20,04 
Anyaman Bambu  2  6149,47 -3,46 
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Rerata nilai COD pada tiap perlakuan juga dapat dilihat pada Gambar 8. 

berikut ini : 

 
Gambar 8. Grafik Nilai COD (mg/L) Limbah Cair Tapioka 
 

Persentase Removal Effectiviness dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Removal Effectiveness Nilai COD (mg/L) Limbah Cair Tapioka 
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Pada Tabel 9 dan Gambar 8 diatas nilai rerata COD terkecil dapat dilihat 

pada perlakuan penambahan  inokulum EM dengan konsentrasi penambahan 1 %, 

dengan menggunakan bahan penyangga tanah yaitu sebesar 323,28                                                                                                                                           

mg/L , sedangkan rerata terbesar terdapat pada konsentrasi inokulum 0% (tidak 

menggunakan inokulum) dengan menggunakan bahan penyangga  kerikil yaitu 

sebesar 9568,42 mg/L. Gambar 9 menunjukkan nilai removal effectiviness 

kosentrasi kandungan COD, terjadi pengurangan kosentrasi  sebesar 94 % pada 

perlakuan penambahan inokulum 1% dengan bahan penyangga tanah dan terjadi 

penambahan kosentrasi sebesar 33 % pada perlakuan bahan penyangga kerikil 

dengan penambahan inokulum 0%. 

Tabel 10. Rerata Kandungan COD Limbah Cair Tapioka pada Perlakuan 
Penambahan Jumlah Inokulum EM. 

Inokulum (%, v/v) Rata-rata Nilai 
COD (mg/L) Notasi DMRT 5% 

1 2216,38 a  

2 6556,22 b 4784.74 
0 9948,55 b 5015.73 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar 
perlakuan 

 
Hasil pada analisa ragam dan Uji Duncan (Lampiran 4) menunjukkan 

bahwa penambahan konsentrasi inokulum EM memberikan beda nyata yang 

sangat signifikan terhadap kandungan COD limbah cair tapioka pada masing-

masing faktor tetapi tidak pada kombinasi kedua faktor . Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 10. Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa  nilai rerata COD terkecil adalah 

pada perlakuan penambahan konsentrasi inokulum 1 %, yaitu sebesar 2216,38 

mg/L (terjadi penurunan sebesar 65,2 %). Pada perlakuan dengan penambahan 

inokulum 0% atau tanpa inokulum (Tabel 10)  nilai COD nya adalah yang paling 



 
�

�

�

besar, yaitu 9948,55 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perlakuan tanpa 

penambahan inokulum membuat nilai COD justru semakin meningkat karena 

tidak ada bakteri pendegradasi yang mampu menguraikan bahan organik dalam 

limbah. Faktor bahan penyangga tidak memberikan  pengaruh nyata baik pada 

masing masing faktor maupun pada kombinasi kedua faktor. Begitu juga dengan 

interaksi antara kedua faktor yaitu penambahan konsentrasi inokulum dan bahan 

penyangga, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kualitas COD 

pada effluent limbah yang dihasilkan. Makin kecil nilai COD menunjukkan 

kualitas limbah cair tapioka yang semakin baik. Penurunan nilai COD limbah cair 

tapioka yang mencapai 94,92% sudah memenuhi syarat baku mutu bahwa 

penurunan nilai kandungan BOD yang baik pada limbah adalah mencapai 80% 

(Ginting, 2007).  Nilai COD yang kecil menunjukkan residu zat organik sedikit.  

 

4.2.3 TSS (Total Suspended Solid) 

TSS merupakan jumlah berat dalam mg/l kering lumpur yang ada di dalam 

air limbah setelah mengalami penyaringan (Sugiharto, 1987). TSS dapat 

diklasifikasikan menjadi zat padat terapung yang selalu bersifat organis dan zat 

padat terendap yang dapat bersifat organis dan anorganis (Alaerts dan Santika, 

1987).  

Menurut Murphy (2005), limbah yang mengandung TSS tinggi dapat 

merusak ekosistem perairan sebagai badan air penerima. Material TSS dapat 

menghalangi sinar matahari menembus lapisan perairan, sehingga proses 

fotosintesis menurun yang menyebabkan konsentrasi oksigen menurun pula. 
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Konsentrasi oksigen yang menurun mengakibatkan kematian pada makhluk hidup 

perairan tersebut dan hal ini akat meningkatkan proses eutrofikasi. (Alaerts dan 

Santika, 1987).    

Nilai TSS dalam limbah cair tapioka sebelum perlakuan mencapai 206,6 

mg/L. kondisi ini masih termasuk diatas ambang batas kualitas limbah cair 

tapioka yang hanya sebesar 100 mg/L. Setelah mengalami perlakuan dalam sistem 

pengolahan limbah secara aerob, nilai TSS cenderung mengalami penurunan yang 

sangat baik. Rerata kandungan TSS  pada tiap tiap perlakuan dapat dilihat pada 

tabel 11 berikut ini : 

Tabel 11. Rerata Kandungan TSS Limbah Cair Tapioka pada Tiap 
Perlakuan  

Perlakuan Kandungan TSS 
(mg/L) 

% Removal 
Effectiviness Bahan Penyangga Inokulum (%, v/v) 

Kerikil  0 65,63 68,20 
Kerikil  1 135,43 34,44 
Kerikil  2 124,53 39,72 
Tanah  0 101,03 50,96 
Tanah  1 59,60 71,15 
Tanah  2 36,00 82,50 
Pasir  0 120,33 41,75 
Pasir  1 112,60 45,49 
Pasir  2 64,53 68,76 
Ijuk  0 79,37 61,58 
Ijuk  1 166,33 19,49 
Ijuk  2 244,50 -18,34 
Anyaman Bambu  0 73,53 64,40 
Anyaman Bambu  1 236,70 -14,56 
Anyaman Bambu  2 373,60 -80,80 

 
Rerata nilai TSS pada tiap-tiap perlakuan juga dapat dilihat pada Gambar 

10. di bawah ini. 
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Gambar 10. Grafik Nilai TSS (mg/L) Limbah Cair Tapioka 

 

Persentase Removal Effectiviness dapat dilihat pada Gambar 11. berikut. 

 
Gambar 11. Removal Effectiveness Nilai TSS (mg/L) Limbah Cair Tapioka 
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Nilai rerata TSS terkecil berdasarkan Tabel 11 dan Gambar 10 di atas 

adalah pada perlakuan dengan menggunakan bahan penyangga tanah dan 

penambahan konsentrasi inokulum 2% yaitu sebesar 36 mg/L, terjadi 

pengurangan kandungan TSS sebesar 82 % seperti yang terdapat pada Gambar 11, 

sedangkan rerata terbesar adalah pada perlakuan yang menggunakan bahan 

penyangga anyaman bambu dengan konsentrasi penambahan inokulum sebesar 

2%, yaitu sebesar 2486,57 mg/L (terjadi penambahan kandungan sebesar 97 %).  

Berdasarkan analisa ragam  dan uji duncan (Lampiran 5) dapat diketahui 

bahwa faktor penambahan konsentrasi inokulum, faktor bahan penyangga dan 

interaksi antara keduanya  memberikan pengaruh beda nyata yang signifikan 

terhadap nilai TSS limbah cair tapioka setelah perlakuan. Nilai rerata TSS limbah 

cair tapioka pada perlakuan penambahan jumlah inokulum dapat dilihat pada 

Tabel 12 berikut. 

Tabel 12. Rerata Kandungan TSS Limbah Cair Tapioka pada Perlakuan 
Penambahan Jumlah Inokulum EM. 

Inokulum (%, v/v) Rata-rata Nilai  
TSS (mg/L) Notasi DMRT 5% 

0 109,98 a  

1 177,67 b 62.29 

2 210,79 b 65.30 
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar 

perlakuan 
 

Nilai rerata TSS terkecil berdasarkan penambahan jumlah inokulum yang 

ditunjukkan pada Tabel 12 adalah perlakuan penambahan konsentrasi inokulum 

0% atau tidak menggunakan inokulum yaitu sebesar 109,98 mg/L (terjadi 

penurunan sebesar 46,7 %), sedangkan rerata terbesar adalah pada penambahan 
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jumlah inokulum 2 % yaitu sebesar 210,79 (terjadi kenaikan sebesar 2.02 %).  

Selain faktor penambahan konsentrasi inokulum, perbedaan penggunaan bahan 

penyangga juga berpengaruh sangat nyata pada kualitas effluent limbah cair 

tapioka yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rerata TSS limbah 

cair tapioka pada perlakuan bahan penyangga yang dapat dilihat pada Tabel 13 

berikut ini. 

Tabel 13. Rerata Kandungan TSS Limbah Cair Tapioka pada Perlakuan 
Bahan Penyangga. 

Bahan Penyangga Rata-rata Nilai  TSS 
(mg/L) Notasi DMRT 5% 

Tanah 73,74 a  

Pasir 111,55 ab 601.787 

Kerikil 122,10 ab 630.839 

Ijuk 183,83 ab 649.515 

Anyaman Bambu 256,44 b 664.041 
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar 

perlakuan 
 

Nilai rerata TSS terkecil berdasarkan penggunaan bahan penyangga yang 

ditunjukkan pada Tabel 13 adalah perlakuan menggunakan bahan penyangga 

tanah yaitu sebesar 73,74 mg/L (terjadi penurunan sebesar 64,43 %), sedangkan 

rerata terbesar adalah pada bahan penyangga anyaman bambu yaitu sebesar 

256,44 (terjadi kenaikan sebesar 24,12 %).  Berdasarkan analisa ragam (Lampiran 

5) dan uji duncan 5% menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan bahan 

penyangga menunjukkan pengaruh beda nyata yang sangat signifikan terhadap 

kualitas effluent limbah cair tapioka. 
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Tabel 14. Rerata Kandungan TSS Limbah Cair Tapioka pada Kombinasi 

Perlakuan Penambahan Jumlah Inokulum dan Bahan 
Penyangga. 

Bahan Penyangga Rata-rata Nilai  
TSS (mg/L) Notasi DMRT 5% 

Tanah 2 % 36,00 a 196.98 
Anyaman Bambu 0 % 59,60 a 206.49 
Tanah 1 % 64,53 a 212.60 
Pasir 2 % 65,63 a 217.36 
Kerikil 0 % 73,53 a 221.43 
Ijuk 0 % 79,37 a 224.15 
Tanah 0 % 101,03 ab 226.19 
Pasir 1 % 112,60 ab 227.55 
Pasir 0 % 120,33 ab 228.91 
Kerikil 2 % 124,53 ab 261.51 
Kerikil 1 % 135,43 ab 230.94 
Ijuk 1 % 166,33 ab 231.96 
Anyaman Bambu 1 % 236,70 ab 232.98 
Ijuk 2 % 244,50 ab 233.66 
Anyaman Bambu 2 % 373,60 b 196.98 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar 
perlakuan 

 
Interaksi antara faktor penambahan konsentrasi jumlah inokulum dengan 

faktor bahan penyangga juga memiliki pengaruh nyata pada kualitas effluent 

limbah cair tapioka yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat pada kombinasi 

perlakuan penambahan inokulum dan faktor bahan penyangga pada Tabel 14. 

Nilai rerata TSS terkecil berdasarkan kombinasi perlakuan pada Tabel 14 

adalah pada perlakuan penambahan inokulum 2 % dengan menggunakan bahan 

penyangga tanah, yaitu sebesar 36 mg/L (terjadi penurunan sebesar 82,5 %), 

sedangkan rerata terbesar adalah pada perlakuan yang menggunakan bahan 

penyangga anyaman bambu dengan konsentrasi penambahan inokulum sebesar 

2%, yaitu sebesar 2486,57 mg/L (terjadi kenaikan sebesar 97 %).  
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Secara umum nilai TSS effluent limbah cair industri tapioka mengalami 

penurunan, walaupun ada juga yang justru mengalami kenaikan seperti pada 

perlakuan menggunakan bahan penyangga anyaman bambu dengan inokulum 2% 

yang mengalami kenaikan mencpai 97%.  Penurunan nilai TSS effluent limbah 

cair disebabkan karena padatan tersuspensi yang sebagian besar merupakan 

padatan organik yang semakin berkurang. Berkurangnya padatan tersuspensi ini 

disebabkan oleh aktivitas pendegradasian senyawa organik oleh bakteri 

pendegradasi (Radojevic, 1999). Untuk itulah semakin kecil nilai TSS 

menunjukkan kualitas limbah cair hasil pengolahan semakin baik.  

 

4.2.4 pH 

pH adalah konsentrasi ion hidrogen yaitu kualitas dari air maupun dari air 

limbah. Adapun kadar yang baik adalah kadar dimana masih memungkinkan 

kehidupan biologis di dalam air berjalan dengan baik. Air limbah dengan 

konsentrasi air limbah yang tidak netral akan menyulitkan proses biologis, 

sehingga mengganggu proses penjernihannya. pH yang baik bagi air minum dan 

air limbah adalah netral  (7). Semakin kecil nilai pHnya, maka akan menyebabkan 

air tersebut berupa asam. Kondisi air limbah dikatakan bersifat asam apabila 

konsentrasi ion hidrogen lebih besar dari pada ion hidroksil, biasanya dinyatakan 

dengan nilai satuan pH 1-7. Air limbah bersifat katalis apabila konsentrasi ion 

hidroksil lebih besar dari pada ion hidrogennya dan dinyatakan dengan nilai 

satuan pH 7-14 dan bersifat netral apabila kadar ion hidrogen dan ion hidroksilnya 

relatif sama dengan nilai pH sekitar 7 (Widyaningtyas,  2006). 
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Kandungan pH dalam limbah cair tapioka sebelum perlakuan cukup 

rendah  dan  mencapai  kondisi asam  yaitu 5,8. Kondisi yang sesuai dengan baku 

mutu adalah seharusnya pH berada pada konsisi basa yaitu antara 6-9. Setelah 

mengalami perlakuan dalam pengolahan limbah, nilai pH berhasil mengalami 

kenaikan yang signifikan pada beberapa perlakuannya.  

Rerata nilai pH pada perlakuan penambahan konsentrasi inokulum dapat 

dilihat pada Tabel 9 berikut ini : 

Tabel 15. Rerata Nilai pH Limbah Cair Tapioka pada Tiap Perlakuan  
Perlakuan 

Nilai pH 
Bahan Penyangga Inokulum (%, v/v) 

Kerikil  0 6,47 
Kerikil  1 6,53 
Kerikil  2 6,50 
Tanah  0 7,20 
Tanah  1 6,40 
Tanah  2 6,83 
Pasir  0 6,10 
Pasir  1 6,50 
Pasir  2 5,73 
Ijuk  0 5,43 
Ijuk  1 5,87 
Ijuk  2 5,20 
Anyaman Bambu  0 5,67 
Anyaman Bambu  1 5,23 
Anyaman Bambu  2 5,47 
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Rerata nilai pH pada tiap-tiap perlakuan juga dapat dilihat pada Gambar 

12. di bawah ini. 

 
Gambar 12. Grafik Nilai pH Limbah Cair Tapioka 
 
 

Nilai pH limbah cair tapioka yang ditunjukkan pada Tabel 15 dan Gambar 

12.  menunjukkan  nilai pH yang mengalami kenaikan cukup stabil.  Nilai rerata 

pH terkecil berdasarkan Tabel 15 di atas adalah perlakuan dengan menggunakan 

bahan penyangga ijuk dan penambahan konsentrasi inokulum  2% yaitu sebesar  

5,2. Nilai ini masih menunjukkan kondisi asam pada limbah cair tapioka setelah 

perlakuan, dan juga msih tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan yaitu 

nilai pH harus mencapai 6-9. Sedangkan rerata terbesar adalah pada perlakuan 

yang menggunakan bahan penyangga tanah dengan konsentrasi penambahan 

inokulum sebesar 0%, yaitu sebesar 7,2. Pada perlakuan menggunakan tanah 

dengan inokulum 0% ini pH pada limbah cair tapioka berhasil memenuhi standart 



 
�

�

�

baku mutu yang ditetapkan. Sebagian besar perlakuan sudah berhasil menaikkan 

nilai pH yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan analisa ragam  dan uji duncan (Lampiran 6) dapat diketahui 

bahwa faktor bahan penyangga memberikan pengaruh beda nyata yang signifikan  

pada masing masing perlakuan terhadap nilai pH limbah cair tapioka setelah 

perlakuan. Sedangkan jumlah inokulum EM tidak memberikan beda nyata pada 

tiap perlakuan. Interaksi antara faktor bahan penyangga dan penambahan 

konsentrasi inokulum juga tidak berpengaruh secara nyata pada setiap perlakuan 

terhadap nilai pH limbah cair tapioka.  Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rerata 

pH limbah cair tapioka pada perlakuan bahan penyangga yang dapat dilihat pada 

Tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16. Rerata Kandungan pH Limbah Cair Tapioka pada Perlakuan 
Bahan Penyangga. 

Bahan Penyangga Rata-rata Nilai  pH 
(mg/L) Notasi DMRT 5% 

Anyaman Bambu 6,14 a 4.07 
Ijuk 6,19 a 4.27 
Pasir 6,88 ab 4.39 

Kerikil 7,31 b 4.49 
Tanah 7,66 b 4.07 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar 
perlakuan 

 
Nilai rerata pH terendah berdasarkan penggunaan bahan penyangga yang 

ditunjukkan pada Tabel 16 adalah perlakuan menggunakan bahan penyangga 

anyaman bambu yaitu sebesar 6,14 sedangkan rerata tertinggi adalah pada bahan 

penyangga tanah yaitu sebesar 7,66 Berdasarkan analisa ragam (Lampiran 6) dan 

uji duncan 5% menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan bahan penyangga 
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menunjukkan pengaruh beda nyata yang sangat signifikan terhadap kualitas 

effluent limbah cair tapioka. 

Dari Gambar 8 dapat dilihat bahwa pH dari effluent limbah cair tapioka 

mengalami perubahan setelah mengalami proses degradasi oleh mikroba yang 

berasal dari inokulum EM. Selain itu terlihat juga bahwa selama penelitian dari 

awal hingga akhir pada beberapa perlakuan menghasilkan pH yang berada diatas 

pH limbah sebelum dilakukan perlakuan. Hasil dari proses degradasi dan 

penggunaan bahan penyangga pada perlakuan terhadap limbah cair tapioka yang 

memiliki inffluent dengan pH 5,8 menghasilkan pH effluent yang mendekati pH 

yang netral dengan rentang pH 5,2 – 7,2. Hal ini telah mendekati standar baku 

mutu buangan limbah cair tapioka yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 6 – 9. 

Nilai pH limbah yang memenuhi syarat baku mutu limbah cair tapioka, karena 

bakteri dalam limbah menghasilkan amoniak yang dapat menaikkan pH. Selama 

pengolahan bakteri asam laktat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam 

laktat digunakan oleh ragi dan jamur membentuk alkohol dan ester, sehingga pH 

naik turun (Hanifah, 2001). 

 

4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik berdasarkan nilai BOD, COD, TSS dan pH dipilih dari 

perlakuan yang memenuhi atau yang paling mendekati standar baku mutu limbah 

cair untuk industri tapioka berdasarkan keputusan  SK Gubernur Jawa Timur No. 

4a No.2002. Pada beberapa perlakuan pada tiap tiap parameter, effluent limbah 

cair tapioka ini memiliki nilai yang belum memenuhi bahkan nilainya masih jauh 
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dari baku mutu yang sudah ditentukan, akan tetapi pada dasarnya mereka sudah 

menunjukkan adanya perubahan nilai daripada sebelum dilakukan perlakuan. 

Menurut Suarsini (2007) semakin lama waktu tinggal / waktu kontak bakteri 

dengan medium limbah, dapat memberikan kesempatan pada bakteri untuk 

mereduksi lebih banyak bahan cemaran organik. Selain itu juga memberikan 

kesempatan bakteri untuk beradaptasi dan melalui tahap aklimatisasi (tahap 

dimana bakteri beradaptasi dengan lingkungan limbah) sehingga bakteri bisa eksis 

dan jumlah bakteri pendregadasi menjadi dominan sehingga akan memperbesar 

jumlah bahan cemaran organik yang tereduksi. Oleh karena itu jika masih terdapat 

nilai parameter yang belum memenuhi baku mutu limbah cair, hal tersebut 

dikarenakan kurangnya waktu tinggal pada perlakuan limbah cair tapioka ini. 

Perlakuan yang memenuhi atau mendekati standar baku mutu tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 17. berikut : 
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Tabel 17. Perlakuan yang Memenuhi atau Mendekati Standar Baku Mutu 
Limbah Cair Industri Tapioka 

Inokulum 
(%, v/v) Bahan Penyangga 

Parameter 
BOD 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 
TSS 

(mg/L) pH 

0 

Kerikil 2.872,17 9.568,42 65,63* 6,47* 
Tanah 2.665,17 7.875,27 101,03** 7,20* 
Pasir 5.167,50 6.542,60 120,33** 6,10* 
Ijuk 2.066,33 8.137,18 79,37* 5,43 

Anyaman Bambu 2.250,00 7.634,73 73,53* 5,67 

1 

Kerikil 537,40 966,46 135,43 6,53* 
Tanah 127,50* 323,28** 59,60* 6,40* 
Pasir 211,83 1.362,94 112,60** 6,50* 
Ijuk 18,05* 1.155,33 166,33 5,87** 

Anyaman Bambu 1.406,50 5.093,52 236,70 5,23 

2 

Kerikil 1.508,67 5.813,83 124,53** 6,50* 
Tanah 670,83 2.204,17 36,00* 6,83* 
Pasir 1.318,67 5.129,63 64,53* 5,73 
Ijuk 1.723,67 6.927,77 244,50 5,20 

Anyaman Bambu 1.527,00 6.149,47 373,60 5,47 
Baku Mutu 150 300 100 6 - 9 

Keterangan : 
* Perlakuan yang nilainya memenuhi standar baku mutu limbah cair industri tapioka 
** Perlakuan yang nilainya mendekati standar baku mutu limbah cair industri tapioka 
 

Berdasarkan Tabel 17 diatas terdapat 2 nilai BOD yang memenuhi baku 

mutu kualitas limbah cair industri tapioka, yaitu pada perlakuan penambahan 

inokulum sebesar 1 % dengan menggunakan bahan penyangga tanah dan 

penambahan inokulum 1 % dengan menggunakan bahan penyangga ijuk.  

Diantara kedua perlakuan tersebut yang yang merupakan perlakuan terbaik adalah 

pada perlakuan penambahan inokulum sebesar 1 % dengan menggunakan bahan 

penyangga ijuk, karena memiliki nilai BOD terkecil dengan nilai 18,05 mg/L 

(terjadi penurunan sebesar 98,9%) dibandingkan dengan perlakuan menggunakan 
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bahan penyangga tanah yang berarti semakin kecil nilai BOD semakin baik 

kualitas limbah yang dihasilkan. 

Pada Tabel 17 dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai COD yang 

memenuhi baku mutu kualitas limbah cair industri tapioka yang memiliki nilai 

300 mg/L, akan tetapi terdapat nilai COD yang mendekati nilai COD yang sesuai 

dengan baku mutu, yaitu pada perlakuan penambahan inokulum sebesar 1 % 

dengan menggunakan bahan penyangga tanah yaitu sebesar 323,28 mg/L (terjadi 

penurunan sebesar 94,92%).  

Berdasarkan Tabel 17 diatas hampir semua perlakuan memiliki nilai TSS  

yang mendekati dan memenuhi baku mutu kualitas limbah cair industri tapioka. 

Perlakuan yang nilai TSS nya mendekati nilai TSS baku mutu diantaranya adalah 

pada perlakuan  menggunakan bahan penyangga tanah dan pasir dengan inokulum 

0 % atau tidak menggunakan inokulum, kemudian pada perlakuan penambahan 

inokulum 1 % dengan menggunakan bahan penyangga pasir dan pada perlakuan 

penambahan inokulum sebesar 2 % dengan bahan penyangga kerikil. Pada Tabel 

6 juga dapat diketahui bahwa terdapat perlakuan yang memiliki nilai TSS 

memenuhi baku mutu limbah cair tapioka. Perlakuan yang memenuhi baku mutu 

diantaranya adalah pada perlakuan penambahan inokulum 0 % atau tanpa 

inokulum dengan menggunakan bahan penyangga kerikil, ijuk dan anyaman 

bambu, kemudian pada penambahan inokulum 1 % dengan bahan penyangga 

tanah, selanjutnya penambahan inokulum sebanyak 2 % dengan bahan penyangga 

tanah dan pasir.  
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Diantara kelima perlakuan yang memenuhi nilai baku mutu limbah cair 

tapioka yang merupakan perlakuan terbaik adalah pada perlakuan penambahan 

inokulum 2 % dengan menggunakan bahan penyangga tanah, karena memiliki 

nilai TSS terkecil sebesar 36 mg/L dan nilai removal effectiviness sebesar 82,5% 

yang berarti semakin kecil nilai TSS maka semakin baik kualitas limbah yang 

dihasilkan.  

Nilai pH yang dihasilkan  perlakuan pada Tabel 17 beberapa diantaranya 

ada yang mendekati nilai baku mutu limbah cair tapioka dan ada yang memenuhi 

nilai baku mutu. Perlakuan yang nilai pH nya mendekati nilai pH baku mutu 

adalah pada perlakuan  menggunakan bahan penyangga ijuk  dengan inokulum 1 

%. Perlakuan yang memenuhi baku mutu diantaranya adalah pada perlakuan 

penambahan inokulum 0 % atau tanpa inokulum dengan menggunakan bahan 

penyangga kerikil, tanah, dan pasir, kemudian pada penambahan inokulum 1 % 

dengan bahan penyangga kerikil dan tanah, selanjutnya penambahan inokulum 

sebanyak 2 % dengan bahan penyangga kerikil dan pasir. Diantara kelima 

perlakuan yang memenuhi nilai baku mutu limbah cair tapioka yang merupakan 

perlakuan terbaik adalah pada perlakuan penambahan inokulum 0 % atau tanpa 

inokulum dengan menggunakan bahan penyangga tanah, karena memiliki nilai pH 

tertinggi yang memenuhi nilai pH baku mutu limbah cair tapioka yaitu 6 – 9. 

Perlakuan terbaik yang dipilih berdasarkan nilai keseluruhan parameter 

adalah perlakuan penambahan konsentrasi inokulum EM sebanyak 1 % dengan 

menggunakan bahan penyangga tanah. Hal ini disebabkan pada perlakuan 

menggunakan bahan penyangga tanah dan inokulum 1 %  untuk keseluruhan 
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parameter pada Tabel 17. memiliki nilai yang mendekati dan memenuhi  baku 

nilai baku mutu limbah cair industri tapioka. Pernyataan tersebut juga didukung 

berdasarkan analisa ragam pada perlakuan penambahan inokulum 1 % dengan 

bahan penyangga tanah memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kualitas limbah cair tapioka yang dihasilkan. Perlakuan dengan menggunakan 

bahan penyangga tanah dan penambahan inokulum 1% ini mampu mengurangi 

konsentrasi kandungan BOD sebesar 98,90 %, COD sebesar 94,92%, TSS  

sebesar 82,50% dan menaikkan pH menjadi kondisi normal yaitu 6,4. 

 Menurut Hanifah (2001) dengan ditambahkannya mikroorganisme EM 

pada pengolahan limbah cair tapioka maka senyawa-senyawa organik akan 

terdegradasi lebih cepat daripada hanya tergantung dari mikroorganisme alami 

dalam limbah. Bahan penyangga tanah mampu menghasilkan kondisi effluent 

yang baik dikarenakan karena bahan-bahan dalam bentuk suspensi akan 

tersangkut/terpisah dilapisan saringan, sedangkan untuk dengan adanya aliran 

yang lambat dapat membantu menyaring partikel yang berukuran koloidn 

(Puspita, 2001). Selain itu juga pada penelitian Anggraeni, dkk (2009) tanah 

lempungan dan debuan merupakan tanah yang bertekstur halus dan mempunyai 

kemampuan yang tinggi sebagai penyaring. Fungsi menyaring dijalankan tanah 

dengan tubuhnya yang berbentuk jaringan (berstruktur). Dengan perlakuan 

menggunakan bahan penyangga tanah yang menunjukkan penurunan jumlah 

bahan cemaran organik dalam limbah yang besar (yang ditandai dengan semakin 

kecilnya nilai parameter), hal tersebut disebabkan tanah alluvial merupakan tanah 

organik yang memiliki kandungan organik lebih dari 65% sehingga yang hidup di 
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tanah seperti bakteri, jamur, akar tumbuhan dsb menjalankan perombakan bahan 

organik (Notohadiprawiro, 2006).  

Untuk itulah perlakuan terbaik yang dipilih pada penelitian ini adalah 

perlakuan penambahan inokulum sebanyak 1 % dengan menggunakan bahan 

penyangga tanah, karena pada keseluruhan parameter perlakuan ini memiliki nilai 

yang mendekati dan memenuhi baku mutu limbah cair tapioka yang ditentukan.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Perlakuan  terbaik yang mampu menghasilkan kualitas effluent limbah cair 

tapioka  sesuai dengan baku mutu adalah pada perlakuan penambahan inokulum 

1% dengan menggunakan bahan penyangga tanah yang mampu mengurangi 

konsentrasi kandungan BOD sebesar 98,90 %, COD sebesar 94,92%, TSS  

sebesar 82,50% dan menaikkan pH menjadi kondisi normal yaitu 6,4. 

 

5.2 Saran  

Perlu dilakukan penelitian selanjutnya tentang waktu tinggal atau waktu 

detensi pada sistem pengolahan limbah cair tapioka untuk menentukan berapa 

waktu yang tepat dalam pengolahan limbah untuk mendapatkan kualitas limbah 

cair tapioka yang sesuai dengan baku mutu. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa Kandungan Limbah Cair Tapioka 
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1. Prosedur Analisa TSS 

• Kertas saring dipanaskan pada suhu 105°C dalam oven selama 1 jam 

kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan 

ditimbang. 

• Sampel diambil sebanyak 100 ml, dikocok merata, kemudian disaring. 

• Kertas saring yang telah digunakan untuk menyaring sampel 

dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C selama 1 jam. 

• Kertas saring yang mengandung residu  zat padat didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit dan ditimbang. 

• TSS = (B-A) x 1000 
V 

Keterangan : 

 TSS = Total padatan tersuspensi 

 A  = Berat Kertas Saring setelah Pemanasan 

 B  = Berat Kertas saring dan Residu setelah pemanasan 

 V  = Volume sampel 
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Lanjutan Lampiran 1. Prosedur Analisa Kandungan Limbah Cair Tapioka 

2. Prosedur Analisa BOD 

• Sampel contoh aquades dimasukkan ke dalam dua botol Winkler 

sampai volumenya  penuh (sebagai balangko). 

• Sampel air limbah 8 cc dimasukkan ke dalam gelas piala 1000 cc dan 

tambahkan aquades sampai 800 cc. Sampel air yang sudah diencerkan 

juga dimasukkan ke dalam dua botol Winkle (sebagai sempel). 

• Satu botol dari balangko dan sampel dimasukkan ke dalam inkubator 

gelap yang sudah diatur suhunya sekitar 20°C selama 5 hari. 

• Satu botol lagi dari blangko dan sampel ditambahkan 1cc MnSO4 dan 

1cc alkali azida kocok dan biarkan 10 menit. 

• Ditambahkan lagi 1 cc H2SO4 pekat dan masukkan ke dalam erlemeyer 

500 cc. Titrasi dengan Na2S2O3 0,025 N sampai warna kuning pucat 

dan tambahkan indikator amilum beberapa tetes hingga berwarna biru. 

Titrasi dilanjutkan lagi sampai warna biru hilang. Catat volume titrasi 

(ml Na2S2O3) dan volume contoh. 

• Setelah 5 hari contoh dalam inkubator  dikeluarkan, tambahkan 1 cc 

MnSO4 dan 1 cc alkali azida, kocok dan biarkan selama 10 menit 

kemudian lanjutkan dengan cara kerja titrasi diatas. 

Perhitungan 

ppm DO  = ( ml x N) Na2S2O3 x 8000 
             volume contoh 
 
ppm BOD = ( DOawal sampel–DOuntuk sampel) ( DOawal blangko–DOuntuk sampel) 
            derajat pengenceran 
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Lanjutan Lampiran 1. Prosedur Analisa Kandungan Limbah Cair Tapioka 

 

3. Prosedur Analisa COD  

• Diambil 2,5 ml air limbah dan dimasukkan ke dalam tabung COD, 

ditambahkan 1,5 ml larutan digestion solution (campuran K2Cr2O7, 

H2SO4, Ag2SO4, dan aquadest) dan ditambahkan 3,5 ml larutan 

sulfuric acid (campuran Hg, H2SO4, dan aquadest). 

• Ditutup rapat-rapat tabung COD dan setiap tabung dibalikkan beberapa 

kali agar tercampur sempurna. 

• Diletakkan tabung COD dalam COD rector selama 2 jam, setelah 2 

jam dikeluarkan dan didinginkan.  

• Dilakukan pengukuran dan penyerapan COD dalam spektrofotometer. 

 

4. Prosedur Analisa pH 

• PH meter dinyalakan dengan menekan tombol ON. 

• Penutup sensor dibuka dan sensor dicuci dengan aquades lalu 

dibersihkan dengan tisu. 

• PH meter dikalibrasi dengan larutan netral (pH 7). 

• Sensor dicuci dengan aquades dan dibersihkan menggunakan tisu. 

• Sensor dicelupkan ke dalam sampel dan dibiarkan sampai display 

menunjukkan angka yang tetap. 
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Lampiran 2. Prosedur Analisis Mikrobiologi 

1. Prosedur Hitungan Cawan Metode Tuang “Pour Plate” (Fardiaz, 1993) 

- Dari pengenceran yang dikehendaki sebanyak 1 ml atai 0,1 ml larutan 

tersebut dipipet ke dalam cawan petri menggunakan pipet 1 ml atau 1,1 

ml. sebaiknya waktu antara dimulainya pengenceran sampai menuangkan 

ke dalam cawan tidak lebih lama dari 30 menit 

- Kemudian dalam cawan tersebut dimasukkan agar cair steril yang telah 

didinginkan sampai 47-50°C sebanyak 15-20 ml 

- Selama penuangan medium, tutup cawan tidak boleh dibuka terlalu lebar 

untuk menghindari kontaminasi dari luar 

- Segera setelah penuangan, cawan petri digerakkan diatas meja secara hati-

hati untuk menyebarkan sel-sel mikroba secara merata, yaitu dengan 

gerakan melingkar atau seperti angka 8 

- Setelah agar memadat, cawan tersebut diinkubasikan dalam posisi terbalik 

dalam inkubator 

2. Prosedur Penghitungan Koloni Metode Standar Hitungan Cawan atau Standart 

Plate Count (SPC) (Fardiaz, 1993) 

- Cawan yang dipilih dan dihitung adalah cawan yang mengandung koloni 

antara 30 – 300 

- Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya dihitung sebagai satu koloni 

- Suatu deretan (rantai) koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal 

dihitung sebagai satu koloni 
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Lanjutan Lampiran 2. Prosedur Analisis Mikrobiologi 

 

- Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka, yaitu angka pertama 

dan kedua. Jika angka yang ketiga sama dengan atau lebih besar dari 5, 

harus dibulatkan satu angka lebih tinggi dari angka yang kedua 

- Jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemupukan menghasikan 

kurang dari 30 pada cawan, hanya jumlah koloni pada pengenceran 

terendah yang dihitung 

- Jika semua pengenceran yang dibuat menghasilkan lebih dari 300 koloni, 

maka hasil pengenceran tertinggi yang dihitung. Hasilnya dilaporkan 

sebagai >300 tetapi jumlah sebenarnya harus dicantumkan dalam tanda 

kurung 

- Jika cawan dari 2 tingkat pengenceran menghasilkan koloni dengan jumlah 

antara 30-300 da perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari 

kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau sama dengan 2 maka tentukan 

rata-rata kedua nilai tersebut dengan memperhatikan tingkat 

pengencerannya. Jika perbandingan lebih dari 2 maka yang dilaporkan 

hanya hasil yang terkecil 

- Jika digunakan 2 cawan petri (duplo) tiap pengenceran, data yang diambil 

harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil salah satunya. 
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Lampiran 3. Analisa Ragam BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

Analisa Data BOD 

Perlakuan Ulangan (mg/L) Jumlah Rata-
rata 

 
1 2 3  

L1I1 7502.00 802.00 312.50 8616.50 2872.17  
L1I2 307.10 1301.80 3.30 1612.20 537.40  
L1I3 672.00 452.00 3402.00 4526.00 1508.67  
L2I1 6802.00 612.00 581.50 7995.50 2665.17  
L2I2 24.10 356.80 1.60 382.50 127.50  
L2I3 32.50 28.00 1952.00 2012.50 670.83  
L3I1 13252.00 1652.00 598.50 15502.50 5167.50  
L3I2 342.10 291.80 1.60 635.50 211.83  
L3I3 692.00 512.00 2752.00 3956.00 1318.67  
L4I1 5327.00 632.00 240.00 6199.00 2066.33  
L4I2 21.10 31.30 1.75 54.15 18.05  
L4I3 592.00 1527.00 3052.00 5171.00 1723.67  
L5I1 4502.00 1127.00 1121.00 6750.00 2250.00  
L5I2 2289.60 1926.80 1.75 4218.15 1406.05  
L5I3 1327.00 1927.00 1327.00 4581.00 1527.00  

Jumlah 43684.50 13179.50 15348.50 72212.50 
  

Rata-rata 2912.30 878.63 1023.23 
 

1604.72  
 

�
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Lanjutan Lampiran 3. Analisa Ragam BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

 

Tabel Dua Arah 
Perlakuan L1 L2 L3 L4 L5 Jumlah Rata-

rata 
I1 8616.50 7995.50 15502.50 6199.00 6750.00 45063.50 3755.29 
I2 1612.20 382.50 635.50 54.15 4218.15 6902.50 575.21 
I3 4526.00 2012.50 3956.00 5171.00 4581.00 20246.50 1687.21 

Jumlah 14754.70 10390.50 20094.00 11424.15 15549.15 
  

Rata-rata 1844.34 1298.81 2511.75 1428.02 1943.64 
  

�

Tabel Anova 

SK db JK KT F hit Notasi F TABEL 
0.05 0.01 

Kelompok 2 38626410.71 19313205.36 3.38 * 3.34 5.45 
Perlakuan 14 74567112.19 5326222.30 0.93 tn 2.06 2.79 

L 4 6532304.00 1633076.00 0.29 tn 2.71 4.07 
I 2 50004616.58 25002308.29 4.38 * 3.34 5.45 

L*I 8 18030191.61 2253773.95 0.39 tn 2.29 3.23 
Galat 28 159921331.41 5711476.12     Total 44 273114854.31      Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata) 
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Lanjutan Lampiran 3. Analisa Ragam BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

Uji Jarak Duncan (UJD)  

UJD = q�0,05(p,dbGalat)  , p = perlakuan, n = ulangan 

Pemberian Notasi 
 
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum Terhadap Nilai BOD 

 575.21 1687.21 3755.29 Duncan 5% 
575.210 0.00 tn *   617.06 
1687.210  0.00 * 2.90 1789.47 
3755.290   0.00 3.04 1875.86 

Notasi a ab ab   
Perlakuan I2 I3 I1    

UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Bahan Penyangga Terhadap Nilai BOD 
  1298.81 1428.02 1844.34 1943.64 2511.75 Duncan 5% 

1298.81  0.00 tn tn tn tn   5961.38 
1428.02    0.00 tn tn tn 2.90 17288.01 
1844.34      0.00 tn tn 3.04 18122.60 
1943.64        0.00 tn 3.13 18659.13 
2511.75          0.00 3.20 19076.42 
Notasi a ab ab ab ab 3.45 20566.77 

Perlakuan L2 L4 L1 L5 L3 
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Lanjutan Lampiran 3. Analisa Ragam BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

 
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum dan Bahan Penyangga Terhadap Nilai BOD 
 

  18.05 127.50 211.83 537.40 670.83 1318.67 1406.05 1508.67 1527.00 1723.67 2066.33 2250.00 2665.17 2872.17 5167.50 Duncan 5% 
18.05  0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn *   1951.32 
127.50    0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * 2.90 5658.83 
211.83      0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * 3.04 5932.01 
537.40        0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.13 6107.63 
670.83          0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.20 6244.22 
1318.67            0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.26 6361.30 
1406.05              0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn 3.30 6439.36 
1508.67                0.00 tn tn tn tn tn tn tn 3.33 6497.90 
1527.00                  0.00 tn tn tn tn tn tn 3.35 6536.92 
1723.67                    0.00 tn tn tn tn tn 3.37 6575.95 
2066.33                      0.00 tn tn tn tn 3.85 7512.58 
2250.00                        0.00 tn tn tn 3.40 6634.49 
2665.17                          0.00 tn tn 3.42 6663.76 
2872.17                            0.00 tn 3.43 6693.03 
5167.50                              0.00 3.44 6712.54 
Notasi a ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab b 3.45 6732.05 
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Lampiran 4. Analisa Ragam COD (Chemical Oxygen Demand) 

Analisa Data COD 

Perlakuan Ulangan (mg/L) Jumlah Rata-
rata 

 
1 2 3  

L1I1 25077.00  2689.00  939.27  28705.27  9568.42   
L1I2 2821.10  70.68  7.60  2899.38  966.46   
L1I3 1854.30  1467.20  14120.00  17441.50  5813.83   
L2I1 19654.00  2002.30  1969.50  23625.80  7875.27   
L2I2 96.20  871.03  2.61  969.84  323.28   
L2I3 88.34  88.38  6435.80  6612.52  2204.17   
L3I1 13252.00  4482.80  1893.00  19627.80  6542.60   
L3I2 3118.00  858.82  4.00  3980.82  1326.94   
L3I3 1851.90  1473.00  12064.00  15388.90  5129.63   
L4I1 21527.00  2195.30  797.24  24519.54  8173.18   
L4I2 74.12  3387.10  4.78  3466.00  1155.33   
L4I3 1834.30  4901.00  14048.00  20783.30  6927.77   
L5I1 16711.00  3253.90  2939.30  22904.20  7634.73   
L5I2 10169.40  5106.40  4.77  15280.57  5093.52   
L5I3 4618.70  6372.90  7456.80  18448.40  6149.47   

Jumlah 122747.37  39219.81  62686.67  224653.85     
Rata-rata 8183.16  2614.65  4179.11    4992.31  
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Lanjutan Lampiran 4. Analisa Ragam COD (Chemical Oxygen Demand) 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 L4 L5 Jumlah Rata-
rata 

I1 28705.27 23625.80 19627.80 24519.54 22904.20 119382.61 9948.55 
I2 2899.38 969.84 3980.82 3466.00 15280.57 26596.62 2216.38 
I3 17441.50 6612.52 15388.90 20783.30 18448.40 78674.62 6556.22 

Jumlah 49046.15 31208.16 38997.52 48768.84 56633.17     
Rata-rata 6130.77 3901.02 4874.69 6096.10 7079.15     

�

Tabel Anova 

SK db JK KT F hit Notasi F TABEL 
0.05 0.01 

Kelompok 2 247440734.36 123720367.18 3.03 tn 3.34 5.45 
Perlakuan 14 385449964.63 27532140.33 0.67 tn 2.06 2.79 

L 4 43569637.16 10892409.29 0.27 tn 2.71 4.07 
I 2 288411110.91 144205555.46 3.53 * 3.34 5.45 

L*I 8 53469216.56 6683652.07 0.16 tn 2.29 3.23 
Galat 28 1143332870.89 40833316.82         
Total 44 1776223569.89           

Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata) 
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Lanjutan Lampiran 4. Analisa Ragam COD (Chemical Oxygen Demand) 

Uji Jarak Duncan (UJD) 

UJD = q�0,05(p,dbGalat)  , p = perlakuan, n = ulangan 

Pemberian Notasi 
 
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum Terhadap Nilai COD 

 2216.38 6556.22 9948.55 Duncan 5% 
2216.38 0 tn *   1649.91 
6556.22  0 tn 2.90 4784.74 
9948.55   0 3.04 5015.73 
Notasi a a b   

Perlakuan I2 I3 I1    
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Bahan Penyangga Terhadap Nilai COD 

  3901.02 4874.69 6096.10 6130.77 7079.15 Duncan 5% 
3901.02  0.00 tn tn tn tn   15939.70 
4874.69    0.00 tn tn tn 2.90 46225.12 
6096.10      0.00 tn tn 3.04 48456.68 
6130.77        0.00 tn 3.13 49891.25 
7079.15          0.00 3.20 51007.03 

Notasi a ab ab ab ab 3.45 54991.96 
Perlakuan I2 I3 I4 I1 I5 
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Lanjutan Lampiran 4. Analisa Ragam COD (Chemical Oxygen Demand) 

 
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum dan Bahan Penyangga Terhadap Nilai COD 
 

  323.28 966.46 1155.33 1326.94 2204.17 5093.52 5129.63 5813.83 6149.47 6542.60 6927.77 7634.73 7875.18 8173.18 9568.42 Duncan 5% 
323.28  0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn   5217.49 
966.46    0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 2.90 15130.72 

1155.33      0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.04 15861.17 
1326.94        0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.13 16330.75 
2204.17          0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.20 16695.97 
5093.52            0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.26 17009.02 
5129.63              0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn 3.30 17217.72 
5813.83                0.00 tn tn tn tn tn tn tn 3.33 17374.24 
6149.47                  0.00 tn tn tn tn tn tn 3.35 17478.59 
6542.60                    0.00 tn tn tn tn tn 3.37 17582.94 
6927.77                      0.00 tn tn tn tn 3.85 20087.34 
7634.73                        0.00 tn tn tn 3.40 17739.47 
7875.18                          0.00 tn tn 3.42 17817.73 
8173.18                            0.00 tn 3.43 17895.99 
9568.42                              0.00 3.44 17948.17 
Notasi                               3.45 18000.34 
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Lampiran 5. Analisa Ragam TSS (Total Suspended Solid) 

Analisa Data TSS 

Perlakuan Ulangan (mg/L) Jumlah Rata-
rata 

 
1 2 3  

L1I1 54.90 76.60 65.40 196.90 65.63  
L1I2 114.20 130.60 161.50 406.30 135.43  
L1I3 131.80 149.70 92.10 373.60 124.53  
L2I1 137.30 96.40 69.40 303.10 101.03  
L2I2 53.10 35.70 90.00 178.80 59.60  
L2I3 24.60 41.90 41.50 108.00 36.00  
L3I1 137.90 122.30 100.80 361.00 120.33  
L3I2 114.70 69.30 153.80 337.80 112.60  
L3I3 65.00 67.10 61.50 193.60 64.53  
L4I1 59.60 76.80 101.70 238.10 79.37  
L4I2 154.10 161.90 183.00 499.00 166.33  
L4I3 291.10 209.70 232.70 733.50 244.50  
L5I1 4.10 90.60 125.90 220.60 73.53  
L5I2 300.00 176.00 234.10 710.10 236.70  
L5I3 168.10 704.30           248.40  1120.80  373.60   

Jumlah 1810.50  2208.90  1961.80  5981.20     
Rata-rata 120.70  147.26  130.79    132.92  
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Lanjutan Lampiran 5. Analisa Ragam TSS (Total Suspended Solid) 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 L4 L5 Jumlah Rata-
rata 

I1 196.90 303.10 361.00 238.10 220.60 1319.70 109.98 
I2 406.30 178.80 337.80 499.00 710.10 2132.00 177.67 
I3 373.60 108.00 193.60 733.50 1120.80 2529.50 210.79 

Jumlah 976.80 589.90 892.40 1470.60 2051.50     
Rata-rata 122.10 73.74 111.55 183.83 256.44     

 

Tabel Anova 

SK db JK KT F hit Notasi F TABEL 
0.05 0.01 

Kelompok 2 5392.73 2696.36 0.39 tn 3.34 5.45 
Perlakuan 14 342890.14 24492.15 3.54 ** 2.06 2.79 

L 4 146095.99 36524.00 5.28 ** 2.71 4.07 
I 2 50698.97 25349.48 3.66 * 3.34 5.45 

L*I 8 146095.18 18261.90 2.64 * 2.29 3.23 
Galat 28 193776.83 6920.60         
Total 44 542059.70           

Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata) 
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Lanjutan Lampiran 5. Analisa Ragam TSS (Total Suspended Solid) 

Uji Jarak Duncan (UJD) 

UJD = q�0,05(p,dbGalat)  , p = perlakuan, n = ulangan 

Pemberian Notasi 
 

UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum Terhadap Nilai TSS 
  109.98 177.67 210.79 Duncan 5% 

109.98 0 * *   21.48 

177.67   0 tn 2.90 62.29 

210.79     0 3.04 65.30 
Notasi a ab ab 

Perlakuan I1 I2 I3 
 

UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Bahan Penyangga Terhadap Nilai TSS 

 73.740 111.550 122.100 183.830 256.440 Duncan 5% 
73.74 0 tn tn * *  207.513 
111.55  0 tn tn * 2.90 601.787 
122.10   0 tn * 3.04 630.839 
183.83    0 tn 3.13 649.515 
256.44     0 3.20 664.041 
Notasi a ab ab ab b 3.45 715.919 

Perlakuan L2 L3 L1 L4 L5   
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Lanjutan Lampiran 5. Analisa Ragam TSS (Total Suspended Solid) 

 
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum dan Bahan Penyangga Terhadap Nilai TSS 
 

  36.00 59.60 64.53 65.63 73.53 79.37 101.03 112.60 120.33 124.53 135.43 166.33 236.70 244.50 373.60 Duncan 5% 
36.00  0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * * *   67.92 
59.60    0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * * * 2.90 196.98 
64.53      0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn * * * 3.04 206.49 
65.63        0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn * * * 3.13 212.60 
73.53          0.00 tn tn tn tn tn tn tn * * * 3.20 217.36 
79.37            0.00 tn tn tn tn tn tn tn * * 3.26 221.43 

101.03              0.00 tn tn tn tn tn tn tn * 3.30 224.15 
112.60                0.00 tn tn tn tn tn tn * 3.33 226.19 
120.33                  0.00 tn tn tn tn tn * 3.35 227.55 
124.53                    0.00 tn tn tn tn * 3.37 228.91 
135.43                      0.00 tn tn tn * 3.85 261.51 
166.33                        0.00 tn tn * 3.40 230.94 
236.70                          0.00 tn tn 3.42 231.96 
244.50                            0.00 tn 3.43 232.98 
373.60                              0.00 3.44 233.66 

Notasi a a a a a a ab ab ab ab ab ab ab ab b 3.45 234.34 
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Lampiran 6. Analisa Ragam pH 

Analisa Data pH 

Perlakuan Ulangan (mg/L) Jumlah Rata-
rata 1 2 3 

L1I1 6.60 6.70 6.10 19.40  6.47  
L1I2 6.50 6.00 7.10 19.60  6.53  
L1I3 5.80 6.80 6.90 19.50  6.50  
L2I1 7.20 7.40 7.00 21.60  7.20  
L2I2 5.80 6.00 7.40 19.20  6.40  
L2I3 7.10 7.60 5.80 20.50  6.83  
L3I1 6.40 6.20 5.70 18.30  6.10  
L3I2 6.60 6.40 6.50 19.50  6.50  
L3I3 5.50 6.00 5.70 17.20  5.73  
L4I1 5.80 5.50 5.00 16.30  5.43  
L4I2 5.60 5.40 6.60 17.60  5.87  
L4I3 4.80 5.50 5.30 15.60  5.20  
L5I1 6..20 5.70 5.10 17.00  5.67  
L5I2 4.90 5.00 5.80 15.70  5.23  
L5I3 4.50 6.00 5.90 16.40  5.47  

Jumlah 89.30 92.20 91.90 273.40    
Rata-rata 5.95 6.15 6.13   6.08  

 

Lanjutan Lampiran 6. Analisa Ragam pH 
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Tabel Dua Arah 
Perlakuan L1 L2 L3 L4 L5 Jumlah Rata-rata 

I1 19.400 21.60 18.30 16.30 17.00 92.60 7.717 
I2 19.600 19.20 19.50 17.60 15.70 91.60 7.633 
I3 19.500 20.50 17.20 15.60 16.40 89.20 7.433 

Jumlah 58.50 61.30 55.00 49.50 49.10     
Rata-rata 7.31 7.66 6.88 6.19 6.14     

 
 
Tabel Anova 

SK db JK KT F hit Notasi F TABEL 
0.05 0.01 

Kelompok 2 0.339 0.170 0.535788 tn 3.34 5.45 
Perlakuan 14 15.763 1.126 3.558 ** 2.06 2.79 

L 4 12.943 3.236 10.225 ** 2.71 4.07 
I 2 0.407 0.204 0.643 tn 3.34 5.45 

L*I 8 2.413 0.302 0.953 tn 2.29 3.23 
Galat 28 8.861 0.316         
Total 44 24.963           

Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata) 
 
 

Lanjutan Lampiran 4. Analisa Ragam pH(Chemical Oxygen Demand) 

Uji Jarak Duncan (UJD) 
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UJD = q�0,05(p,dbGalat)  , p = perlakuan, n = ulangan 

Pemberian Notasi 
 
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum Terhadap Nilai pH 

  7.43 7.63 7.72 Duncan 5% 
7.43 0.00 tn tn   0.15 

7.63   0.00 tn 2.90 0.44 

7.72     0.00 3.04 0.46 

Notasi a ab ab     

Perlakuan I3 I2 I1 
 
UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Bahan Penyangga Terhadap Nilai pH 

6.14 6.19 6.88 7.31 7.66 Duncan 5% 
6.14 0.00 tn * * * 1.40 
6.19 0.00 * * * 2.90 4.07 
6.88 0.00 tn * 3.04 4.27 
7.31 0.00 tn 3.13 4.39 
7.66 0.00 3.20 4.49 

Notasi a a ab b b 3.45 4.84 
Perlakuan L5 L4 L3 L1 L2 

 
 

Lanjutan Lampiran 5. Analisa Ragam pH 
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UJD 5 % Pengaruh Perlakuan Penambahan Inokulum dan Bahan Penyangga Terhadap Nilai pH 
 

  5.20 5.23 5.43 5.47 5.67 5.73 5.87 6.10 6.40 6.47 6.50 6.50 6.53 6.83 7.20 Duncan 5% 
5.20  0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * *   0.46 
5.23    0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * * 2.90 1.33 
5.43      0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * 3.04 1.40 
5.47        0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn * 3.13 1.44 
5.67          0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.20 1.47 
5.73            0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn tn 3.26 1.50 
5.87              0.00 tn tn tn tn tn tn tn tn 3.30 1.52 
6.10                0.00 tn tn tn tn tn tn tn 3.33 1.53 
6.40                  0.00 tn tn tn tn tn tn 3.35 1.54 
6.47                    0.00 tn tn tn tn tn 3.37 1.55 
6.50                      0.00 tn tn tn tn 3.85 1.77 
6.50                        0.00 tn tn tn 3.40 1.56 
6.53                          0.00 tn tn 3.42 1.57 
6.83                            0.00 tn 3.43 1.58 
7.20                              0.00 3.44 1.58 

Notasi a a ab ab abc abc abc abc abc abc abc abc abc bc c 3.45 1.58 
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Lampiran 7. Rumus Removal Effectiviness Kandungan Tiap Parameter  

 

1. BOD  

% Penurunan = � �x 100% 

2. COD 

% Penurunan = � �x 100% 

3. TSS 

% Penurunan = � �x 100% 

 

Keterangan : 

Removal Effectiviness adalah efektivitas pengurangan konsentrasi kandungan 

parameter (%) dalam limbah cair tapioka (Ritmann and McCarty, 2001) 

Co = Hasil analisis kandungan pencemar awal (mg/L) 

Ce = Hasil analisis kandungan pencemar awal (mg/L) 
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Lampiran 8. Dokumentasi Pengolahan Limbah Cair Tapioka secara Aerob 

       Gambar 13. Limbah Cair Tapioka     
 

 
Gambar 14. Alat dan Bahan 

untuk Pembuatann Inokulum 
 

        Gambar 15. Volume Bahan  

 Gambar 16.1.  Pembuatan Inokulum  
 

 
Gambar 16.2.  Pembuatan Inokulum 
 
 

 
Gambar 17. Inokulum EM 



�

�

 
Gambar 18.1.  Bak Fermentasi 
 

 
Gambar 18.2.  Bak Fermentasi 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 18.3.  Bak Fermentasi 
 

 
Gambar 19. Tempat Penelitian 

 


