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RINGKASAN 

 

Perkembangan industri dan pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahun 

menunjukkan adanya suatu peningkatan. Berbagai aktifitas yang dilakukannya 

pun sudah tentu menghasilkan produk samping atau limbah yang dapat 

mencemari lingkungan. Terutama pada industri kecil, hotel  dan rumah makan 

yang bukan skala besar memiliki satu permasalahan klasik yaitu dalam hal 

penanganan limbah. Limbah yang dihasilkan umumnya mengandung konsentrasi 

bahan organik yang sangat tinggi berupa lipida dan bahan lain seperti detergen. 

Padahal kedua jenis polutan ini banyak terdapat pada limbah cair hotel dan rumah 

makan yang umumnya belum memiliki unit  pengolahan limbah secara khusus. 

Oleh sebab itu adanya mikrobia yang memiliki kemampuan mendegradasi lipida 

dan surfaktan perlu dicari agar pencemaran kedua senyawa tersebut dapat 

ditangani dalam satu sistem bersamaan dengan penurunan kadar BOD dan COD. 

Pengolahan limbah cair secara biologis menggunakan trickling filter merupakan 

salah satu metode yang bisa dijadikan alternatif.  

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan kombinasi yang paling tepat 

antara penggunaan inokulum dengan laju aliran pada trickling filter sehingga 

nantinya dapat diketahui tingkat penurunan kadar COD dan BOD pada substrat 

artificial yang mengandung deterjen dan lipida. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam Metode Respon Permukaan 

adalah Rancangan Komposit Terpusat (Central Composit Design) dengan 

menggunakan 2 faktor perlakuan yaitu penambahan jumlah inokulum dan laju 

aliran limbah. Faktor penambahan jumlah inokulum (F) dengan level faktor : 

jumlah inokulum 2% ( Kode X1 = -1 ) dan jumlah inokulum 8% (Kode X1 = 1). 

Sedangkan faktor penentuan laju aliran limbah (Q) dengan level faktor : laju 

aliran limbah 1440 mL/hari (Kode X2 = -1) dan laju aliran limbah 7200 mL/hari 

(Kode X2 = 1). Analisa yang dilakukan adalah analisa kadar BOD dan COD. Pada 

penggunaan metode permukaan respon didapatkan hasil solusi optimal terpilih 

pada kombinasi faktor penambahan jumlah inokulum 2% dan laju aliran 1440 

mL/hari. Pada perlakuan tersebut bakteri Bacilllus cereus yang digunakan mampu 

menurunkan nilai kadar BOD dari 2157 mg/L menjadi 100,39 mg/L (efektifitas 

penurunannya sebesar 93,35%). Sedangkan untuk nilai kadar COD mengalami 

penurunan dari 6438,1 mg/L menjadi 272,366 mg/L (efektifitas penurunannya 

sebesar 95,77%).   

 

Kata kunci : Inokulum, LAS, Optimasi, Trickling Filter. 



ii 
 

Achmad Hanafi. 0611030001. Optimization of Inoculum and Flow Rate 

Addition Against of BOD and COD Reduction Artificial Substrates that 

Contains of Lipid and LAS Using the Trickling Filter. MINOR THESIS. 

Lectors : 

1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 

2. Dr. Ir. Wignyanto, MS 

 

 

SUMARRY 

 

Industrial and tourism development in Indonesia from year to year indicate 

an increase. Various activities certainly does generate byproducts or waste that 

can pollute the environment. Especially in small industries, hotels and restaurants 

are not a large scale has one of the classic problems in terms of waste handling. 

Waste produced generally contain concentrations of organic material a very high 

form of lipids and other materials such as detergents. Though both types of 

pollutants are found in many wastewater hotels and restaurants that generally do 

not have a waste treatment facility specifically. Therefore the existence of 

microbes that have the ability to degrade lipids and surfactants is necessary to find 

that pollution two compounds can be handled in one system together with 

decreased levels of BOD and COD. Biological waste water treatment using a 

trickling filter is one method that can be used as an alternative.  

The research objective is to obtain the most appropriate combination 

between the use of inoculum with a flow rate of the trickling filter so it can later 

be known to the decreased levels of COD and BOD on artificial substrates 

containing of detergents and lipids.  

The study design used in the Response Surface Method is Composites 

Centered Design  by using the two treatment factors that the amount of inoculum 

and the rate of waste flow addition. Addition factor of inoculum (F) with levels of 

factors: the amount of inoculum of 2% (Code X1 = -1) and the amount of 

inoculum 8% (Code X1 = 1). While the factors determining the rate of waste flow 

(Q) with the level of factor: the flow rate of 1440 mL of waste / day (Code X2 = -

1) and the rate of waste flow 7200 ml / day (X2 = Code 1). The analysis 

performed is the analysis of BOD and COD levels. On the use of response surface 

method results obtained optimal solution was selected on a combination of factors 

addition the amount of inoculum of 2% and the flow rate of 1440 mL/day. In this 

treatment Bacilllus cereus bacteria used can reduce levels of BOD value of 2157 

mg/L to 100.39 mg/L (effectiveness decline of 93.35%). As for the value of COD 

levels decreased from 6438.1 mg/L to 272.366 mg / L (effectiveness decline of 

95.77%).  

 

Keywords: inoculum, LAS, optimization, trickling filters. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berbagai aktifitas yang dilakukan dengan berdirinya suatu industri dan 

pariwisata sudah tentu menghasilkan produk samping atau limbah yang dapat 

mencemari lingkungan. Terutama pada industri kecil, hotel dan rumah makan 

yang bukan skala besar memiliki satu permasalahan klasik yaitu dalam hal 

penanganan limbah. Limbah yang dihasilkan umumnya mengandung konsentrasi 

bahan organik yang sangat tinggi berupa lipida dan bahan lain seperti detergen. 

Padahal kedua jenis polutan ini banyak terdapat pada limbah cair hotel dan rumah 

makan yang umumnya belum memiliki unit  pengolahan limbah secara khusus.  

Salah satu beban pencemaran yang menjadi masalah besar terhadap 

keseimbangan lingkungan adalah limbah yang disebabkan oleh lipida dan limbah 

lain yang juga merupakan turunan dari minyak bumi. Pada kondisi anaerob, lemak 

dan lipida sering menyebabkan korosi pipa. Lapisan lipida yang ada pada 

permukaan perairan akan menghalangi masuknya cahaya dalam badan air 

sehingga proses fotosintesis berlangsung terhambat dengan demikian kadar air 

oksigen akan rendah yang akan menyebabkan matinya organisme aerobik (Tresna, 

1991). Untuk organisme dewasa efek letal terjadi antara 1-10 mg/l. Untuk tahap 

jentik dan larva efek letal terjadi pada 0,1-1 mg/l (Bishop, 1983 dalam 

Rahmawaty, 2009).  

Permasalahan lain yang ditimbulkan pada limbah terutama pada 

perhotelan adalah penggunaan deterjen yang sering tidak dipantau keberadaanya, 
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padahal deterjen memiliki andil yang cukup besar dalam mencemari lingkungan. 

Deterjen yang dipakai umumnya mengandung bahan surfaktan yang berasal dari 

olahan lipida nabati dan dapat pula dari produk sintesis seperti LAS (Linier 

Alkybenzene Sulfonate). Kadar deterjen (LAS) yang tinggi di perairan dapat 

mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya karena dapat bersifat toksik pada 

beberapa organisme aquatik dalam konsentrasi tertentu (Taufik, 2007). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Halang (2004), bahwa deterjen (LAS) mempunyai 

sifat sebagai toksikan terhadap ikan mas pada konsentrasi di atas 36 mg/L dan 

meningkatkan agnormalitas embrio dan berudu katak (Fejervorya cancrivora) jika 

konsentrasi diatas 3,2 mg/L (Abdulgani, 2002). 

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan limbah cair telah dicoba 

dan dikembangkan. Pengolahan limbah cair secara biologis menggunakan 

trickling filter merupakan salah satu metode yang bisa dijadikan alternatif. 

Trickling filter merupakan sistem pengolahan limbah cair secara biologi yang 

menggunakan bantuan media seperti batu kali atau kerikil, plastik, kayu dan 

sebagainya sebagai tempat tumbuhnya mikroorganisme. Limbah cair akan 

mengalir melalui media tersebut, dalam beberapa hari akan timbul lapisan lendir 

yang menyelimutinya. Lapisan lendir inilah yang mengandung mikroorganisme 

yang akan mendegradasi limbah tersebut (Santoso dan Zulfiyandi, 2000). Oleh 

sebab itu adanya mikroba yang memiliki kemampuan mendegradasi substrat 

sintesis yang mengandung lipida dan deterjen (LAS) perlu dicari agar pencemaran 

kedua senyawa tersebut dapat ditangani dalam satu sistem bersamaan dengan 

penurunan kadar BOD dan COD.  
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Pengolahan limbah dengan cara biologi memanfaatkan mikroorganisme 

dalam menguraikan senyawa yang terkandung dalam air limbah. Hasil isolasi 

yang dilakukan Darmayasa (2008), pada tempat pembuangan limbah hotel di Bali 

mengidentifikasi adanya bakteri pendegradasi lipida berupa Bacillus sp, 

Klebsiella sp, dan Staphylococcus sp. Sedangkan bakteri pengguna surfaktan yang 

diisolasi dari kolam pengolah limbah umumnya berupa bakteri Gram negatif 

seperti Vibrio, Klebsiella, Flavobacterium, Shigella, Proteus, Pseudomonas, 

Enterobacter, Bacillus, dan Citrobacter (Amund et al, 1997).  

Namun demikian, belum dilaporkan kemampuan suatu bakteri secara 

simultan untuk kedua jenis substrat ini yaitu yang mengandung lipida dan 

deterjen. Berdasarkan penelitian Darmayasa (2008) dan Amund et al (1997) yang 

bertujuan untuk mengisolasi bakteri yang berpotensi dalam biodegradasi limbah, 

maka spesies yang terpilih sebagai inokulum pendegradasi lipida dan deterjen 

(LAS) adalah dari jenis Bacillus sp. Bacillus cereus diketahui memiliki kedua 

kemampuan ini namun belum pernah diteliti untuk substrat yang ada secara 

bersamaan.  

Pada penelitian ini akan dilakukan proses biofiltrasi pada kolom trickling 

filter menggunakan media batu kerikil yang diisi sampai penuh. Laju aliran yang 

digunakan secara kontinu dengan penambahan jumlah inokulum berasal dari 

bakteri Bacillus cereus. Salah satu metode untuk mencari titik optimal dengan 

menggunakan metode respon permukaan (Respon Surface Method) dan analisis 

dilakukan terhadap kadar BOD dan COD. Perlakuan yang menunjukkan stabilitas 
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paling baik yang dipilih untuk digunakan sebagai rekomendasi untuk aplikasi 

dalam pengolahan limbah cair. 

   

1.2 Perumusan masalah  

Berapakah jumlah inokulum dan laju aliran berdasarkan rancangan 

percobaan yang digunakan yang paling optimal dalam penurunan BOD dan COD 

substrat artificial yang mengandung lipida dan LAS menggunakan trickling filter? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan kombinasi yang paling baik antara penggunaan inokulum 

dan laju aliran terhadap penurunan nilai BOD dan COD substrat artificial 

yang mengandung lipida dan LAS menggunakan trickling filter.  

2. Mendapatkan rancangan model yang berpengaruh terhadap penurunan 

nilai BOD dan COD substrat artificial yang mengandung lipida dan LAS 

menggunakan trickling filter.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam membantu 

masyarakat dan industri kecil menggunakan metode trickling filter untuk 

mengurangi tingkat pencemaran akibat limbah cair yang dihasilkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Limbah Cair  

Limbah merupakan kotoran atau buangan yang merupakan komponen 

penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan 

lagi bagi masyarakat (Agustina dkk, 2008). Dengan konsentrasi dan kuantitas 

tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama 

bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. 

Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis 

dan karakteristik limbah tersebut (Darsono, 1995).  

Berdasarkan sifatnya limbah digolongkan menjadi 3 bagian yaitu limbah 

cair, limbah padat, dan limbah gas dari industri maupun rumah tangga. Limbah 

cair merupakan campuran atau gabungan dari air dan bahan-bahan pencemar yang 

terbawa oleh air baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi  yang terbuang 

dari sumber domestik (perkantoran, perumahan dan perdagangan), sumber 

industri dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan atau air 

hujan (Soeparman dan Suparmin, 2001).  

Limbah cair yang dihasilkan dari berbagai aktifitas seperti agroindustri, 

pariwisata, rumah makan, ataupun  peternakan umumnya mengandung 

konsentrasi bahan organik seperti karbohidrat, protein, selulosa, lemak (lipida) 

maupun deterjen yang cukup tinggi (Darmayasa, 2008; Fatima, 2010). Limbah 

cair tersebut dalam jumlah yang besar akan menyebabkan pencemaran pada 

wilayah perairan dan mengganggu lingkungan sekitar secara langsung.  



6 
 

2.1.1 Lipida dalam Limbah Cair 

Salah satu beban pencemaran yang menjadi masalah besar terhadap 

keseimbangan lingkungan adalah limbah yang disebabkan oleh lipida dan limbah 

lain yang juga merupakan turunan dari minyak bumi. Secara umum lipida 

merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan baik secara aktual 

maupun potensial dengan asam lemak (Darmayasa, 2008). Ciri khusus dari 

senyawa lipida adalah tidak larut dalam air, tetapi larut di dalam pelarut – pelarut 

lemak yaitu cairan nonpolar seperti alkohol, khloroform, eter, aseton, dan 

sebagainya (Hawab, 2005). 

Lipida dari limbah rumah makan dapat berasal dari tumbuhan dan hewan 

terutama ikan. Pada limbah ikan seperti ikan lemuru bagian yang dibuang adalah 

kepala yang mengandung lipida sekitar 5,67 % dan  bagian pencernaan dan hati 

yang mengandung lipida sekitar 5,80 %. Komposisi asam lemak limbah ikan 

lemuru umunya adalah asam lemak jenuh, monounsaturated dan polyunsaturated 

fatty acid (PUFA) dengan asam lemak seperti palmitat, stearat, oleat, arakhidonat, 

eikosapentanoat dan dokosaheksaenoat. Total kandungan asam lemak jenuhnya 

paling tinggi pada hati  (42,70 – 50,37 %) dan paling rendah pada kepala 

(Khoddami et al, 2009).  

Salah satu permasalahan dalam pengolahan limbah padat atau cair adalah 

adanya limbah yang disebabkan oleh lipida karena sifatnya yang tidak larut dalam 

air. Dalam sistem penampungan limbah cair, lipida sering menyebabkan 

penyumbatan pipa saluran limbah dan menghasilkan bau yang mengganggu. Pada 

kondisi anaerob, lemak dan lipida sering menyebabkan korosi pipa. Lapisan lipida 
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yang ada pada permukaan perairan akan menghalangi masuknya cahaya dalam 

badan air sehingga proses fotosintesis berlangsung terhambat dengan demikian 

kadar air oksigen akan rendah yang akan menyebabkan matinya organisme 

aerobik (Tresna, 1991). Untuk organisme dewasa efek letal terjadi antara 1-10 

mg/L. Untuk tahap jentik dan larva efek letal terjadi pada 0,1-1 mg/L (Bishop, 

1983 dalam Rahmawaty, 2009).  

2.1.2 Deterjen dalam Limbah Cair 

Deterjen merupakan bahan pembersih yang sudah umum digunakan dalam 

kehidupan sehari – hari, terutama untuk keperluan rumah tangga, perhotelan, 

rumah makan, dan industri. Deterjen mengandung bahan aktif pada permukaanya 

berupa surfaktan yaitu bahan yang dapat menurunkan tegangan permukaan suatu 

cairan dan bahan tambahan lain berupa zat pembangun, zat pengisi, dan zat 

pendorong seperti garam dodesilbenzena sulfonat, natrium lauril eter sulfat, 

kokonum sitrat, dan metil paraben (Fatima, 2010). 

Surfaktan yang banyak digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan 

deterjen adalah alkylbenzena. Alkylbenzena sulfonat merupakan senyawa kationik 

yang terbagi menjadi dua jenis yaitu ABS (branched-alkilbenzen sulfonat) dan 

LAS (linier-alkilbenzen sulfonat). Surfaktan ABS dengan rantai alkil yang 

bercabang bersifat tidak terbiodegradasi yaitu tidak dapat diurai oleh 

mikroorganisme dan menyebabkan polusi pada perairan di lingkungan (Ady, 

2009). Sedangkan LAS  yang berantai lurus lebih ramah lingkungan karena 

bakteri dapat cepat menguraikan molekul LAS sehingga tidak menimbulkan 

limbah busa (Chokee, 2009). 
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 Deterjen dari limbah rumah makan berasal dari peralatan yang digunakan 

untuk mencuci tangan, mencuci piring dan peralatan produksi. Deterjen sering 

dianggap bukan sebagai bahan yang berbahaya bagi lingkungan maka sebagian 

limbah deterjen sering dibuang ke dalam perairan sehingga berpotensi 

mengakibatkan pencemaran. Rerata kadar deterjen pada Kali Mas di Surabaya 

tahun 1995 sebesar 1,91 mg/L (Retnaningdyah dkk, 1999). Hasil ini masih lebih 

tinggi dari negara – negara lain sebelum dikenalnya surfaktan LAS pada tahun 

1964. Menurut Richard (2003) beberapa data kasus penggunaan LAS di beberapa 

sungai di luar negeri menunjukkan bahwa Sungai Illionis di Peoria rata-rata 

mengandung surfaktan anionik sebesar 0,54 mg/L pada tahun 1959 – 1964 dan 

konsentrasi ini turun menjadi 0,22 mg/L pada  tahun 1965 dan 0,05 mg/L pada 

tahun  1968, lebih dari 90 % sungai di Amerika Serikat mengandung LAS kurang 

dari  4 µg/L dan di Sungai Tama Jepang konsentrasi surfaktan sebesar 2,5 mg/L 

pada tahun 1968 dan turun menjadi 0,3 mg/L pada tahun 1981.  

 Kadar deterjen yang tinggi di perairan dapat mengganggu keseimbangan 

ekosistem di dalamnya karena dapat bersifat toksik pada beberapa organisme aquatik 

dalam konsentrasi tertentu. Pengaruh lanjut deterjen terhadap organisme perairan 

adalah berupa penghambatan pertumbuhan dan menyebabkan degradasi fungsi organ 

tubuh pada berbagai organ tubuh dari organisme lain (Taufik, 2007). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Halang (2004) bahwa deterjen mempunyai sifat sebagai toksikan 

terhadap ikan mas pada konsentrasi di atas 36 mg/L dan meningkatkan agnormalitas 

embrio dan berudu katak (Fejervorya cancrivora) jika konsentrasi diatas 3,2 mg/L 

(Abdulgani, 2002). 
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LAS selain menyebabkan pencemaran badan air dapat pula merusak 

bangunan. Adanya LAS dalam air yang digunakan dalam pembuatan beton akan 

menurunkan kuat tekan beton. Dengan kandungan LAS 0,3 % mendapatkan kuat 

tekan beton sebesar 23,578 Mpa pada umur 7 hari dan 28,654 Mpa pada umur 28 

hari sesuai persyaratan minimal SNI dengan presentase sebesar 90,24 % dan 

89,67 % sedang pada konsentrasi 5% terjadi penurunan kuat tekan beton sebesar 

12,963 Mpa pada umur 28 hari (Tapayasa dkk, 2008). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Biodegradasi  

Biodegradasi merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks 

menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh aktifitas mikroorganisme (Arsil dan 

Supriyanto, 2010). Senyawa sederhana yang dihasilkan seperti asam-asam organik 

dan asam-asam amino diuraikan lebih lanjut menjadi gas metana (CH4), karbon 

dioksida (CO2) dan sejumlah kecil H2, hidrogen sulfida (H2S) dan nitrogen serta 

biomassa (Balch et al, 1977; Speece, 1983 dalam Husin, 2008).  

Banyak peneliti melaporkan parameter utama yang mempengaruhi proses 

degradasi, yaitu fenomena kompetisi, predator, komposisi medium, parameter 

fisik seperti suhu dan jumlah oksigen (Goldstein et al, 1985 dalam Budiawan dkk, 

2009). Dalam hal ini, kemampuan mikroorganisme untuk hidup dan tumbuh 

tergantung pada fisiologi mereka, toleransi terhadap kondisi lingkungan, dan 

kapasitas untuk bersaing dengan organisme lain. Sedangkan untuk kecepatan 

degradasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran populasi, daya adaptasi 
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dari mikroba dalam hal ini jenis bakteri yang digunakan dan jumlah konsentrasi 

senyawa kimia yang didegradasi (Budiawan dkk, 2009). 

Proses transformasi secara kimia dan pembentukan energi untuk kehidupan 

mikroorganisme dan berkembang biak tersebut disebut metabolisme. Proses 

metabolisme yang terjadi adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi 

bentuk lebih sederhana, antara lain hidrolisis protein, karbohidrat, lemak, dan 

deterjen. Terjadi proses transformasi dalam air limbah tersebut adalah akibat 

terselenggaranya reaksi enzimatis yang diproduksi oleh bakteri pengurai secara 

hidrolisis (Bradshaw, 1992).  

 

2.3 Optimasi Proses Degradasi 

Aktivitas degradasi yang dilakukan oleh mikroba memerlukan kondisi 

lingkungan dan nutrisi yang optimal agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa 

faktor tersebut dipengaruhi juga oleh faktor internal dan eksternal. Bagi 

mikroorganisme pendegradasi surfaktan dan lipida, keberadaan surfaktan dan 

lipida itu sendiri dapat menjadi pemacu ataupun penghambat jika konsentrasinya 

tidak sesuai. Beberapa  faktor yang mempengaruhi kondisi optimum degredasi 

surfaktan dan lipida meliputi : 

A. pH   dan Suhu 

pH alkali dan suhu ruang merupakan kondisi yang baik bagi populasi 

mikroba pengguna deterjen (Ojo and Oso, 2008). Isolasi termofilik Bacillus sp 

menunjukkan aktivitas maksimum lipase terjadi pada pH 8 dan mencapai keadaan 

yang stabil pada pH 7 – 8,5 dengan kondisi optimal pada pH 8. Pada pH ini enzim 
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memiliki daya tahan mencapai 170 jam (Nawani and Kaur, 2007). Kondisi terbaik 

yang ditunjukkan oleh aktivitas lipase bakteri Bacillus sp DH4 terjadi pada pH 9. 

Enzim tersebut masih stabil pada pH alkali dan kemungkinan adanya aktivitas 

masih bisa diamati pada pH 10 (Bora and Kalota, 2008). 

Aktivitas lipase yang ditunjukkan oleh bakteri Bacillus sp pada suhu 

inkubasi 60
0
 C selama 20 jam terjadi kehilangan sebesar 23% (Handelsman and 

Shomam, 1994). Pada suhu 50
0
 C kondisi terbaik didapat dari lipase Bacillus sp 

DH4 dan tetap 93% dari aktivitas yang tertinggal pada suhu 60
0
 C (Bora and 

Kalota, 2008). 

B. Konsentrasi Surfaktan  

Konsentrasi surfaktan akan mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan 

degradasi. Bacillus cereus mampu tumbuh pada medium yang mengandung 

deterjen SDS 10 mg/mL. Pertumbuhan akan meningkat dengan adanya glukosa 

dalam medium. Namun demikian, fase adaptasi menjadi lebih panjang jika kadar 

deterjen di atas 5 mg/mL (Singh et al, 1998). Bacillus cereus juga dapat bertahan 

sampai pada konsentrasi 1500 ppm untuk mendegradasi LAS meskipun kurang 

efisien dalam mengurangi kadar cemaran COD dalam limbah (Wulan et al, 2006). 

C. Jumlah Inokulum  

Inokulum merupakan produk yang mengandung spora-spora 

mikroorganisme yang telah dinonaktifkan. Inokulum dipengaruhi oleh kondisi 

media karena spora yang telah mengalami dormant (keadaan tidur) tidak langsung 

tumbuh dan memerlukan waktu adaptasi. Inokulum juga disebut starter yaitu 

sejumlah komponen hidup yang diberikan untuk menjadi mikroba perombakan 
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suatu bahan dalam proses fermentasi. Banyaknya starter yang ditambahkan pada 

umunya antara 3-10% dari total volume media air (Rahman, 1992). Wibowo 

(1990) juga menyatakan proporsi inokulum yang ditambahkan pada umumnya 

antara 2-10% dari total media. 

Besarnya konsentrasi inokulum yang ditambahkan secara tepat perlu 

diketahui, karena dalam hal ini besarnya konsentrasi akan mempengaruhi aktivitas 

mikroorganisme. Penambahan inokulum sampai batas tertentu akan mempercepat 

pendegradasian limbah cair. Namun jika terlalu banyak justru akan meningkatkan 

nilai pencemar limbah cair (Wardhana, 2001; Rahman, 1992). Inokulum dapat 

berisi satu jenis mikrobia ataupun lebih tergantung keperluannya. Adanya 

pengaruh negatif hasil metabolisme satu jasad terhadap jasad yang lain perlu 

diperhatikan. Sifat antagonis antar jasad harus diketahui untuk mencegah adanya 

penghambatan pertumbuhan salah satu organisme yang dikembangkan (Hidayat 

dkk, 2006). 

D. Sumber Karbon 

Untuk mendapatkan mikroba yang memiliki kemampuan lebih cepat dalam 

mendegradasi limbah minyak atau deterjen perlu ditambahkan nutrisi sebagai 

sumber karbon. Mengingat unsur karbon merupakan unsur utama yang berperan 

dalam penyusunan sel-sel bakteri (Utami dkk, 2008). Penggunaan minyak alami 

sebagai sumber karbon memiliki pengaruh pada produksi lipase. Produksi lipase 

paling tinggi diperoleh dengan menggunakan minyak biji rami diikuti minyak 

bunga matahari dan yang paling rendah dari minyak kedelai dan mnyak lobak 

(Dheeman et al, 2007).  
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Pengaruh sumber karbon tidak dapat digeneralisir dan tergantung dari strain 

yang digunakan. Pada Thermus Thermophilus, penambahan sumber karbon mono 

dan disakarida pada konsentrasi rendah (kurang dari 1,5 g/L) menghasilkan 

peningkatan biomassa 20-50% sedangkan pada konsentrasi yang tinggi tidak 

menunjukkan peningkatan yang berarti (Dominguez et al, 2007). Produksi lipase 

dari dua strain yang berbeda menunjukkan hasil dengan nilai maksimal 251,78 

U/ml pada bakteri Bacillus licheniformis B-42 menggunakan medium fruktosa 

sedangkan glukosa merupakan sumber karbon terbaik yang digunakan pada 

Geobacillus stearothermophilus B-27 dengan nilai maksimal sebesar 251,78 

U/mL (Bayoumi et al, 2007). 

 

2.4 Peranan Mikroba dalam Degradasi Limbah Cair 

Menurut Pelezar (1998), bakteri merupakan suatu kelompok 

mikroorganisme prokariotik bersel tunggal yang sangat beragam dan terdapat 

dimana-mana. Dalam pertumbuhannya, mikroba memerlukan adanya suatu 

substrat dan nutrien serta faktor pendukung yang lain. Keberadaan substrat dan 

nutrien sangat mempengaruhi laju pertumbuhan tersebut. Menurut Sugiharto 

(1987), kebutuhan substrat dan nutrien ini dapat dipenuhi dari bahan organik yang 

banyak terkandung dalam limbah domestik maupun industri. Semakin banyak 

kadar bahan organik terdegradasi yang terkandung dalam limbah semakin banyak 

pula kadar substrat dan nutrien yang tersedia, sehingga hal ini menyebabkan 

komposisi biomassa dan jumlah sel mikroba semakin meningkat. Hal ini dijadikan 

acuan efektif tidaknya suatu sistem pengolahan limbah.  
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Beberapa bakteri pendegradasi limbah cair terutama yang mengandung 

surfaktan dan lipida telah banyak diisolasi dan digunakan untuk mengurangi kadar 

cemaran yang ada di lingkungan. Bakteri pengguna surfaktan yang diisolasi dari 

kolam pengolah limbah umumnya berupa bakteri Gram negatif seperti Vibrio, 

Klebsiella, Flavobacterium, Shigella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, 

Bacillus, dan Citrobacter (Amund et al, 1997). Hasil isolasi yang dilakukan 

Darmayasa (2008), pada tempat pembuangan limbah hotel di Bali 

mengidentifikasi adanya bakteri pendegradasi lipida berupa Bacillus sp, 

Klebsiella sp, dan Staphylococcus sp. 

2.4.1 Bakteri Bacillus cereus 

Bacillus sp termasuk dalam termasuk dalam famili Bacillaceae. Beberapa 

spesies Bacillus bersifat kemoheterotrop yang respirasinya menggunakan 

bermacam-macam komposisi organik sederhana seperti di antaranya gula, asam 

amino dan asam organik. Pada kondisi dibawah optimal, Bacillus sp menunjukkan 

dapat tumbuh dengan waktu generasi 25 menit (Kenneth, 2005). 

 Bacillus cereus merupakan bakteri gram positif, bersifat aerobik, dan 

mampu membentuk spora yang dapat ditemukan di tanah, pada sayuran maupun 

produk pangan (Tay et al, 1982). Spora dari jenis bakteri ini tahan terhadap panas 

dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan mampu membentuk 

kecambah dalam larutan yang mengandung NaOH dan HCL (Vecci dan Drago, 

2006).  

Bakteri Bacillus cereus memiliki nilai waktu generasi dan konstanta laju 

pertumbuhan sebesar 18 menit dan 2,27 jam
-1

 yang diidentifikasi pada lumpur 
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hasil pengolahan limbah cat (Dwipayana dan Ariesyady, 2009). Hasil penelitian 

uji kemampuan bakteri ini dapat menurunkan kadar ion sulfida dalam limbah cair 

setelah IPAL dengan metode turbidimetri dan gravimetri yaitu sebesar 39,39% 

dan 33,23% (Yuliatiningsih, 2009).  

Strain dari bakteri Bacillus cereus dapat digunakan untuk mendegradsai 

deterjen seperti SDS (sodium dodecyl sulfate) menjadi dodecan-1-ol dan 

menunjukkan kemampuan yang cukup besar (43%) pada medium yang diperkaya 

dengan SDS 10 mg/ml (Singh et al, 1998). Penelitian yang dilakukan Wulan et al 

(2006) pada sejumlah bakteri pendegradasi surfaktan yaitu Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis, Bacillus aglomerans, Bacillus alva, dan Pseudomonas 

aeroginosa  dapat bertahan sampai konsentrasi 1500 ppm di dalam LAS. 

Konsentrasi LAS diatas 513,98 ppm menunjukkan tegangan permukaan telah 

mencapai titik minimum dan mulai stabil.   

 

2.5 Sistem Pengolahan Air Limbah  

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan limbah cair telah dicoba dan 

dikembangkan. Secara umum, metode pengolahan yang dikembangkan tersebut 

dapat digolongkan atas 3 jenis metode pengolahan yaitu secara fisika, kimia, dan 

biologis. Pengolahan limbah cair secara fisika, proses yang dapat digunakan 

adalah filtrasi dan pengendapan (sedimentasi) (Husin, 2008). Filtrasi 

menggunakan media penyaring terutama untuk menjernihkan dan memisahkan 

partikel-partikel kasar dan padatan tersuspensi dari limbah cair. Dalam 
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sedimentasi, flok-flok padatan dipisahkan dari aliran dengan memanfaatkan gaya 

gravitasi.  

Metode fisika memiliki beberapa kelemahan dalam penggunaannya seperti 

tersumbatnya filter bed pada proses filtrasi dan membentuk penghalang yang 

menghalangi keluarnya air limbah melalui filter (Anggun dan Setyo, 2008), 

banyaknya tenaga manusia yang dibutuhkan untuk membuang limbah terutama 

minyak secara manual (Hozumi et al, 2000) atau pembakaran polutan yang 

menyebabkan polusi udara (Gogoi et al, 2003).  

Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk 

menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap (koloid) , logam-

logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun; dengan membubuhkan 

bahan kimia tertentu yang diperlukan (Anonymous, 2011). Beberapa proses yang 

dapat diterapkan dalam pengolahan limbah cair industri diantaranya termasuk 

proses koagulasi-flokulasi dan netralisasi. Proses netralisasi biasanya diterapkan 

dengan cara penambahan asam atau basa guna menetralisir ion-ion terlarut dalam 

limbah cair sehingga memudahkan pengolahan selanjutnya (Husin, 2008). 

Secara umum proses koagulasi-flokulasi merupakan proses pengumpulan 

partikel-partikel halus yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi 

partikel yang lebih besar. Proses kimia seringkali kurang efektif dikarenakan 

biaya untuk pembelian bahan kimianya cukup tinggi dan pada umumnya 

pengolahan air limbah secara kimia akan menghasilkan sludge yang cukup 

banyak, sehingga industri harus menyediakan prasarana untuk penanganan sludge 

(Agustina dkk, 2008). 
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Pengolahan limbah secara biologi pada dasarnya adalah pemutusan molekul 

kompleks menjadi molekul sederhana dengan memanfaatkan mikroorganisme 

atau tumbuhan air. Proses ini sangat peka terhadap faktor suhu, pH, oksigen 

terlarut (DO), dan zat-zat inhibitor terutama zat-zat beracun (Husin, 2008). 

Menurut Feliatra dalam Dharmawibawa (2004), metode biologi oleh 

mikroorganisme merupakan salah satu cara yang tepat, efektif dan hampir tidak 

ada pengaruh sampingnya pada lingkungan karena tidak menghasilkan racun atau 

blooming karena mikroba ini akan mati seiring dengan habisnya minyak.  

Proses pengolahan secara biologis ini meliputi penggunaan lumpur aktif dan 

trickling filter atau biofilter (Anonymous, 2011; Santoso dan Zulfiyandi, 2000). 

Pengolahan limbah dengan lumpur aktif dipengaruhi oleh beberapa jenis mikroba 

aerobik yang tersuspensi dalam cairan dengan konsetrasi yang sangat tinggi, 

memerlukan aerasi aktif untuk menjamin mikrobanya tetap hidup. Keadaan cairan 

harus dikontrol dengan ketat, biasanya dengan mengeluarkan lumpur aktif 

beberapa jam atau akan terjadi kejenuhan dalam sistem. Karakteristik inilah yang 

menyebabkan sistem ini tidak stabil, memerlukan input energi secara konstan 

serta perhatian penuh untuk menjaga parameter operasi tetap sesuai yang 

disyaratkan (Anggun dan Setyo, 2008).  

Salah satu pengolahan biologis yang paling sering digunakan adalah sistem 

biofilter yang memberikan porositas yang tinggi, ketersediaan nutrisi yang tinggi, 

kapasitas retensi dengan kelembaban yang tinggi dan kapasitas buffering yang 

tinggi guna mempertahankan pertumbuhan mikrobial pada matriks support yang 

diinginkan (Devinny et al, 1999; Kennes dan Veiga, 2001; Dastous et al, 2005; 
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dalam Utami dkk, 2009). Selain itu, desain biofilter yang sederhana juga 

merupakan alasan mengapa biofilter sering digunakan, biaya investasi dan biaya 

operasional biofiltrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan proses termal dan 

oksidasi kimia.  

2.5.1 Penggunaan Metode Trickling Filter 

Pengolahan limbah cair untuk menurunkan kandungan bahan organik telah 

banyak dilakukan secara biologis baik dengan cara aerob atau anaerob. Salah satu 

sistem pengolahan biologis yang sering digunakan adalah sistem biofilter atau 

trickling filter. Trickling filter merupakan filter dari media kerikil, batu apung, 

karbon aktif, plastik, dan sebagainya diharapkan dapat melakukan proses 

pengolahan atau penyisihan bahan organik kompleks terlarut atau tersuspensi 

dalam limbah cair (Husin, 2008). Dalam beberapa hari pada media biofilter akan 

terbentuk lapisan lendir (biofilm) yang digunakan sebagai tempat pertumbuhan 

mikroorganisme dalam mendegradasi limbah yang diolah (Santoso dan 

Zulfiyandi, 2000).    

Media filter sangat penting dalam proses penyaringan karena hal ini akan 

berdampak pada hasil effluent yang dihasilkan. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses filtrasi seperti kekeruhan dari buangan, tinggi lapisan 

penyaringan, kemudahan pencucian kembali, dan ketinggian resistensi (Anggun 

dan Setyo, 2008). Beberapa faktor dalam biofiltrasi dikontrol sehingga 

mikroorganisme dapat mengabsorbs dan terdekomposisi secara efisien. Lama 

waktu tinggal, laju alir, komposisi media filter, jenis mikroorganisme yang 
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digunakan, temperatur, dan kandungan kelembaban merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi efisiensi dari proses biofiltrasi (Krishnayya et al, 1999).  

Anggun dan Setyo (2008) yang meneliti proses pengolahan limbah cair 

menggunakan media filter pasir selama satu minggu dengan variasi tinggi pasir 10 

cm dan 15 cm pada laju alir kecil 750 ml/menit didapatkan penurunan kadar COD 

masing-masing sebesar 97,55% dan 98,67%.  Sedangkan pada laju aliran besar 

1600 ml/menit didapatkan penurunan kadar COD masing-masing sebesar 99,08% 

dan 98,88%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi pasir yang 

digunakan maka semakin besar persen penurunan COD yang didapat dan semakin 

besar laju alir yang digunakan maka persen penurunan COD yang didapat akan 

semakin besar pula. 

Hasil penelitian Uotomo (2010) didapatkan waktu tinggal terpendek 

adalah 6 jam dengan  nilai efisiensi COD sebesar 74,42%, BOD sebesar 70,41%, 

amonia sebesar 61,41%, TSS sebesar 82,06% pada pengolahan limbah 

menggunakan media biofilter bioball secara aerob. Pada pengolahan limbah tahu 

menggunakan komposisi enceng gondok secara biofiltrasi dalam waktu tinggal 6 

hari menunjukkan penurunan nilai BOD sebesar 68,06%, dan nilai COD sebesar 

72,6% serta mengalami peningkatan nilai TSS sebesar 7,29% dan nilai pH sebesar 

47,56%  (Arsil dan Supriyanto, 2010).  

Uji coba penggunaan biofilter untuk mendegradasi bahan-bahan organik 

polutan dalam limbah cair telah dilakukan oleh Herlambang dan Idaman (2010) 

menggunakan media plastik sarang tawon. Percobaan tersebut dilakukan dengan 

memvariasikan waktu tinggal 1-4 jam. Hasil yang dicapai menunjukkan rata-rata 
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beban organik semakin menurun yaitu 1,378; 0,6306; 0,3856; dan 0,2784 kg/m
3
 

media/hari dengan efisiensi rata-rata yang semakin besar yaitu masing-masing 

30,92%, 45,7%, 53,89%, dan 64,28% 

Adhitiastuti dan Hastuti (2008) juga meneliti pengolahan limbah deterjen 

sintetik dengan trickling filter menggunakan pecahan genting. Penelitian 

dilakukan pada merek deterjen Rinso Anti Noda, Daia, dan Attack Softener 

dengan variabel berubah waktu yaitu 0-5 jam. Hasil yang diperoleh berupa 

penurunan kadar LAS per jam, yaitu pada deterjen Rinso Anti Noda, dc/dt = 

0,0228; Attack Softener, dc/dt = 0,0254; Daia, dc/dt = 0,0394. Dapat disimpulkan 

bahwa pada kosentrasi yang sama deterjen Daia paling mudah terurai. 

Studi kemampuan yang biofilter anaerob untuk menurunkan kadar BOD 

dan COD dalam air sungai yang kotor juga telah dilakukan oleh Laura (1995) 

dalam Husin (2008), menggunakan media kerikil dengan diameter media 9 mm – 

25 mm, variasi HRT 8 dan 12 jam. Hasil yang dicapai menunjukkan Bahwa air 

baku dengan kadar 25 – 1000 mg/L setelah dilewatkan reaktor pada kecepatan 

filtrasi 1 – 10 m/jam diperoleh efisiensi pemisahan yang bervariasi antara 90 - 

99%. Filter kerikil dengan diamater  2 – 3 cm mampu menguraikan sebagian 

minyak pada limbah di pantai Kuwait (Radwan and Al-Hasan, 2001). 

Santoso dan Zulfiyandi (2000) yang mengolah limbah binatu nuklir 

dengan proses trickling filter pada variasi diameter media kerikil kecil (1″-2,5″) 

dan besar (4″-5″) serta pH 6-10, mendapatkan bahwa efiensi penurunan kadar 

COD optimum pada pH = 7 dengan diameter media kerikil kecil (1″-2,5″) sebesar 

90%. Sedangkan untuk media kerikil besar (4″-5″) penurunan kadar COD hanya 
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sebesar 80%. Apabila ditinjau dari media yang digunakan, maka dalam media 

kerikil kecil penurunan COD lebih besar daripada media kerikil besar. Hal ini 

disebabkan oleh karena dalam media kerikil kecil kontak air limbah dengan media 

lebih luas dan lebih lama sehingga penurunan COD lebih besar.  

2.5.2 Pembentukan Biofilm 

Biofilm terbentuk dari sekumpulan mikroorganisme beserta produk 

ekstraselluler yang dihasilkannya dan melekat pada substrat biologi seperti sel, 

jaringan dan matrik polimer maupun substrat non biologi termasuk substrat 

sintetik (Palmer dan White, 1999 dalam Damayanti, 2001). Biofilm berkembang 

pada permukaan yang terbilas dalam lingkungan berair, baik permukaan biotik 

(tanaman air, binatang), maupun abiotik (batu, logam, dan tembok). Biofilm 

terbentuk sangat cepat dalam sistem yang mengalir dimana suplai makanan yang 

teratur cukup tersedia (Jamilah dkk, 2004).  

Mekanisme pembentukan biofilm diawali ketika sel melekat pada sel 

lainnya atau padatan organik inert. Beberapa faktor yang berperan dalam proses 

pelekatan sel pada permukaan suatu media antara lain, yaitu transportasi sel, 

adsorpsi reversibel, adhesi irreversibel dan penggadaan sel (Schmindt dan 

Ahring, dalam Agustian, 2003). Proses pelekatan sel mikroorganisme diawali dari 

terbentuknya butiran perintis berupa satuan sel yang sangat kecil dan selanjutnya 

tumbuh menjadi sekumpulan mikroorganisme (Callander dan Barford, 1983 

dalam Agustian, 2003). Sel yang tumbuh pada permukaan media belum 

permanen, masih dapat lepas dan bergerak. Setelah menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya sel melekat pada permukaan media dan berkembang membentuk 
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koloni. Kecepatan pelekatan sel pada permukaan media tidak selalu sama 

tergantung pada struktur media dan daya rekatnya (Marshall, 1992 dalam Jamilah 

et al, 1998).  

 

2.6 Baku Mutu Air Limbah 

Baku mutu air limbah merupakan batas kadar dan jumlah unsur pencemar 

yang ditenggang keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas 

ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan tertentu (Dharma, 2006). 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 

03/MENLH/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri tanggal 

15 Januari 1998 bahwa parameter TSS, BOD, COD, DO, dan pH harus dipenuhi 

oleh limbah cair sebelum dibuang ke dalam air atau sungai. Sedangkan baku mutu 

limbah cair untuk kegiatan perhotelan dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Perhotelan 

Sumber :  (*) SK. Gubernur No. 60/1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

Kegiatan Usaha Perhotelan di Jawa Timur 

 

 

 

No. Karakteristik 
Standar Baku Mutu Limbah Cair 

Hotel (*) 

1. pH 6 - 9 

2. BOD 100 mg/L 

3. COD 200 mg/L 

4. TSS 80  mg/L 

5. Minyak & Lemak 20  mg/L 

6. Deterjen 15  mg/L  
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2.7 Parameter Kualitas Air Limbah 

A. BOD (Biologycal Oxygen Demand) 

BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 

menguraikan hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat-zat organik 

yang tersuspensi dalam air (Fatha, 2007). BOD juga merupakan petunjuk dari 

pengaruh yang diperkirakan terjadi pada badan air penerima berkaitan dengan 

pengurangan kandungan oksigennya (Nurhasanah, 2009). Dengan habisnya 

oksigen terkonsumsi membuat biota lainnya yang memerlukan oksigen ini tidak 

dapat hidup. Semakin tinggi kadar BOD semakin sulit bagi mikroorganisme 

aquatik yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup (Ginting, 2007).  

B. COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-

zat organik yang ada dalam satu liter sampel cairan dengan sumber oksigen 

berasal dari zat kimia (Fatha, 2007). COD merupakan ukuran kuantitatif 

banyaknya oksigen yang digunakan untuk oksidasi kimiawi bahan organik karbon 

dalam air limbah menggunakan garam dikromat anorganik atau sebagai oksidator 

dalam waktu uji 2 jam (Hamid dan Pramudyanto, 2007). Pengukuran ini 

menekankan kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa-senyawa yang 

diukur adalah bahan-bahan yang tidak dipecah secara biokimia (Ginting, 2007).  

C. DO (Dissolved Oxygen) 

DO merupakan keadaan oksigen terlarut yang berlawanan dengan keadaan 

BOD yaitu semakin tinggi BOD semakin rendah oksigen terlarutnya. Keadaan 

oksigen yang terlarut dalam air dapat menunjukkan tanda kehidupan ikan dan 
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biota dalam perairan. Angka oksigen terlarut yang tinggi menunjukkan keadaan 

air semakin baik dan pada temepratur dan tekanan udara alami kandungan oksigen 

dalam air alami bisa mencapai 8 mg/L (Ginting, 2007).  

D. pH 

pH limbah cair merupakan ukuran keasaman (acidity) atau kebasaan 

(alkalinity) limbah cair. pH menunjukkan perlu atau tidaknya pengolahan 

pendahuluan (pretreatment) untuk mencegah terjadinya gangguan pada proses 

pengolahan limbah cair secara konvensional. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa pH limbah cair domestik adalah mendekati pH netral (Soeparman dan 

Suparmin, 2001).  pH yang lebih kecil dari 6 dan lebih besar dari 9 akan dapat 

menyebabkan korosi pada pipa air dan mengakibatkan beberapa senyawa kimia 

berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan (Sutrisno dan Suciastuti, 

2004).  

E. TSS (Total Suspended Solid) 

Bahan padat terlarut merupakan bahan padat yang terdapat dalam filtrat 

yang diperoleh setelelah penghilangan bahan padat tersuspensi. Bahan ini 

mewakili garam-garam dalam larutan termasuk garam-garam mineral dari 

penyediaan air. Bahan padat terlarut penting terutama apabila limbah cair akan 

digunakan kembali setelah pengolahan. Bahan padat terlarut tidak dapat 

dihilangkan melalui pengolahan konvensional (Soeparman dan Suparmin, 2001).  

Air di alam mengandung zat padat terlarut yang berasal dari minera-

mineral dan garam-garam yang terlarut pada saat air mengalir di bawah tanah atau 

di permukaan. Air dianggap bersih jika jmlah zat padat terlarut dalam air 
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maksimum 1000 mg per liter dengan tingkat DO yang tinggi (Aliya, 2004). Pada 

semua bahan cair, jumlah yang tidak terlarut dan bahan yang tersuspensi akan 

meningkat sesuai derajat dari pencemaran (Sutrisno dan Suciastuti, 2004). 

 

2.8 Optimasi dengan Metode Permukaan Respon 

2.8.1 Metode Permukaan Respon 

 Metode permukaan respon merupakan suatu kumpulan dari teknik-teknik 

statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan tentang beberapa 

variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas atau respon, serta bertujuan 

untuk mengoptimalkan respon itu. Jadi, dengan demikian metode permukaan 

respon dapat dipergunakan oleh peneliti untuk : 

1. Mencari suatu fungsi pendekatan yang cocok untuk meramalkan respon 

yang akan datang.  

2. Menentukan nilai-nilai dari variabel bebas yang mengoptimalkan respon 

yang dipelajari (Gasperz, 1992). 

 Pada dasarnya analisis metode permukaan respon serupa dengan analisis 

regresi, yaitu menggunakan prosedur pendugaan parameter fungsi respon 

berdasarkan metode kuadrat terkecil (least squares method), namun dalam metode 

permukaan respon diperluas dengan menerapkan teknik-teknik matematika untuk 

menentukan titik-titik optimal agar dapat ditemukan respon yang optimal 

(maksimal/minimal). Menurut Gasperz (1992), kelemahan dari penggunaan 

metode prmukaan respon yaitu timbulnya kesulitan bagi penelitiuntuk 

menetapkan daerah percubaannya karena dapat saja terjadi bahwa percobaan yang 
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dilakukan tidak berhasil menemukan titik optimum karena memang titik optimum 

berada jauh di luar daerah percobaannya. 

Pembahasan dalam metode permukaan respon, variabel bebas akan 

didefinisikan sebagai x, dimana variabel bebas itu diasumsikan merupakan 

variabel kontinyu dan dapat dikendalikan oleh peneliti tanpa kesalahan, 

diasumsikan merupakan variabel acak (random variable). Variabel bebas bisa 

terdiri dari  

x1, x2, ..., xk, dengan Y sebagai varibel tak bebas / variabel respon yang diduga 

sebagian atau seluruhnya merupakan respon dari y1, y2,..., yk (Gasperz, 1992). 

Kebanyakan masalah metode permukaan respon menggunakan salah satu 

model polinominal dari fungsi Y = β0 + β1 X1+ β2X2+ ...+ βkXk + Є  yang 

merupakan model polinomial ordo satu sebagai tahap awal. Bila terdapat 

lengkungan dalam sistem maka dapat dirumuskan dengan model polinomial ordo 

kedua dengan fungsi Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X1
2
 + β4X2

2
 + β5X1X2 + Є. 

Pada kebanyakan permasalahan Metode Permukaan Respon, hubungan 

matematika menggambarkan respon percobaan yang dianggap tidak diketahui 

sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan perkiraan 

yang sesuai untuk hubungan matematika tersebut. Jika suatu hubungan 

matematika diketahui maka hubungan tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan kondisi operasi paling efisien dari sistem yang dipelajari (Garcia dan 

Philips, 1995). Penggunaan rancangan komposit pusat akan menghemat bahan 

percobaan karena banyaknya data yang diperlukan dalam membangun ordo kedua 

lebih sedikit, selain itu fungsi persamaan matematika dari ordo kedua dapat 
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dijadikan sebagai salah satu kelebihan dalam penggunaan Metode Respon 

Permukaan karena dapat mempermudah peneliti dalam meramalkan respon yang 

akan datang.  

2.8.2 Rancangan Komposit Pusat 

Suatu rancangan percobaan untuk membangun model polinomial ordo 

kedua harus memiliki paling sedikit 3 taraf dari setiap faktor yang dicobakan agar 

parameter model dapat diduga. Rancangan percobaan itu dipilih berdasarkan 

pertimbangan:  

1. Ketelitian relatif dalam menduga koefisien parameter model 

2. Banyaknya pengamatan yang dibutuhkan 

Salah satu bentuk rancangan permukaan respon ordo kedua yang 

diterapkan secara luas adalah rancangan komposit terpusat (Central Composite 

Design). Pada dasarnya rancangan komposit terpusat adalah rancangan faktorial 

ordo pertama (2
k
) yang diperluas melalui panambahan titik-titik pengamatan pada 

pusat agar memungkinkan pendugaan koefisien parameter permukaan respon ordo 

kedua. Rancangan komposit pusat didefinisikan sebagai suatu rancangan 

percobaan faktorial 2k atau faktorial sebagian (biasanya diberi kode +1 dan -1) 

ditambah dengan titik sumbu ( 1, 0, 0,...0), (0, 1, 0,..., 0), (0, 0, 1,...0), (0, 0, ... 

1) (Gaspersz, 1992). 

2.8.3 Penentuan Kondisi Operasi Optimum  

Kriteria utama ketepatan model adalah berdasarkan uji simpangan dari 

model, dimana suatu model dianggap tepat atau cocok dengan permasalahan  

apabila uji simpangan dari model bersifat tidak nyata secara statistik, meskipun 
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mungkin kriteria yang lain cukup memuaskan (Gaspersz, 1992). Kondisi optimum 

akan diperoleh apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Syarat perlu 

 dŶ =  0    dan     dŶ  =  0   

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

 dX1                                dX2 

2. Syarat cukup 

 Determinan minor utama D matrik Hessan (H) bersifat definit negatif 

dimana matrik H didefinisikan sebagai berikut: 

                      d
2
Ŷ               d

2
Ŷ          

 H  =              dX
2
            dX1dX2 

                                   d2Ŷ             d
2
Ŷ 

                     dX2dX1               dX2             ..........................................................(2) 

 

2.9 Hipotesis 

Diduga penentuan jumlah inokulum dan laju aliran yang tepat akan 

berpengaruh terhadap stabilitas terbaik dalam menurunkan kadar COD dan BOD 

dari limbah cair yang diamati. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

 Penelitian penurunan kadar BOD dan COD limbah cair pada sistem 

trickling filter dilaksanakan pada bulan November 2010 sampai Januari 2011 di 

Laboratorium Rekayasa Proses dan Sistem Produksi, Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Selain 

itu penelitian juga akan dilakukan di Laboratorium Perusahaan Jasa Tirta Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi tangki biofilter, 

bak pengumpan, bak penampung, erlenmeyer, gelas ukur, beaker glass, 

termometer, jarum ose, stirer, saringan, timbangan digital, pipet, labu takar, 

pengaduk, buret, inkubator, panci, autoclave, dan kompor elektrik.  

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri 

Bacillus cereus, kuah mie instan merek ”A”, deterjen bubuk merek ”B” (kadar 

LAS 10%), minyak sawit merek ”C”, kapas, batu kerikil, aquades, Nutrient Broth, 

Nutrient Agar. 
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3.3 Metode Penelitian 

3.3.1  Prosedur Penelitian 

Alur kerja pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan 

yang tercantum pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerja Pelaksanaan Penelitian 
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3.3.2  Batasan Masalah  

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi : 

1. Substrat artificial yang digunakan mengandung lipida dan deterjen (LAS) 

yaitu sebagai pendekatan air limbah hotel.  

2. Jenis bakteri yang digunakan adalah Bacillus cereus yang didapat dari 

Laboratorium Mikrobiologi di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 

3. Inokulum yang digunakan memiliki umur antara 24 - 72 jam setelah masa 

inkubasi dan batu kerikil jenis koral yang digunakan sebagai filter memiliki 

diameter ukuran 1 – 2,5 cm. 

3.3.3  Penentuan Rancangan Percobaan  

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam Metode Respon Permukaan 

adalah Rancangan Komposit Terpusat (Central Composit Design) dengan 

menggunakan 2 faktor perlakuan yaitu jumlah inokulum dan laju aliran. Sesuai 

dengan Metode Respon Permukaan 2 faktor maka pengulangan dilakukan pada 

titik tengah (X=0) sebanyak 5 kali dan akan diperoleh 13 satuan percobaan. 

Penentuan titik tengah percobaan yaitu pada penentuan jumlah inokulum 5% dan 

laju alir 4320 mL/hari. Nilai α dipilih k = 2 adalah 2
k/4

 = 2
2/4

 = 1,414. Selanjutnya 

tahapan untuk menentukan level dari masing – masing faktor dalam percobaan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Menentukan rancangan faktorial 2
2
 (pengaruh dari 2 faktor) sebagai ordo 

pertama dan ditetapkan level – level yang akan diteliti sebagai berikut : 
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a. Faktor jumlah inokulum (F) dengan level faktor : 

 Jumlah inokulum 2% ( kode X1 = -1 ) 

 Jumlah inokulum 8% ( kode X1 =  1 ) 

b. Faktor laju aliran (Q) dengan level faktor : 

 Laju aliran 1440  mL/hari ( kode X2 = -1 ) 

 Laju aliran 7200 mL/hari  ( kode X2 =  1 ) 

2. Setelah menetapkan level – level faktor yang sesuai dengan rancangan 

faktorial 2
2
, maka ditetapkan level – level faktor yang sesuai dengan titik 

pusat X1 = 0 dan X2 = 0. Pada penentuan jumlah inokulum diketahui levelnya 

berturut – turut yaitu 2% (X1 = -1), 8%  (X1 = 1) dan 5% (X1 = 0) sebagai 

titik tengahnya dengan jarak level antara faktor adalah 3%, sehingga 

hubungan antara variabel X1 dengan variabel asli dapat dinyatakan seperti 

berikut : 

    ,  K = 3% X1 + 5%   .........................................................(1) 

Pada faktor laju aliran, hubungan variabel X2 dengan variabel asli dapat 

diketahui dengan cara yang sama sehingga dapat dinyatakan seperti berikut : 

, T = 2880 X2 + 4320 ........................................................(2) 

 

3. Menentukan level – level faktor yang bersesuaian dengan nilai – α = -1,414 

dan  α = 1,414 dengan perhitungan melalui hubungan variabel X1 dan X2 

dengan variabel asli dalam persamaan (1) dan (2).  

Dari persamaan (1) diketahui bahwa : 

X1 = K – 5 % 

 3% 

X2 = T – 4320 

           2880 
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 Untuk X1 = -1,414, maka K = 3% (-1,414) + 5% = 0,758% 

 Untuk X1 =  1,414, maka K = 3% ( 1,414) + 5% = 9,242% 

Dari persamaan (2) diketahui bahwa : 

 Untuk X2 = -1,414, maka K = 2880 (-1,414) + 4320 = 247,68 mL/hari 

 Untuk X2 =  1,414, maka K = 2880 ( 1,414) + 4320 = 8392,32 mL/hari 

Pengkodean dan level asli (variabel bebas) ditunjukkan pada tabel 2 

berikut : 

Tabel 2. Rancangan Percobaan Komposit Terpusat 

 

3.3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Proses penurunan kadar BOD dan COD substrat artificial pada sistem 

trickling filter ini meliputi beberapa tahap yaitu : 

 

 

No. 

Variabel Kode Variabel Asli Respon 

X1 X2 

F: Jumlah 

Inokulum  

(%) 

Q : Laju 

Aliran 

(mL/hari) 

Y1 : Kadar 

COD 

(mg/L) 

Y2 : Kadar 

BOD 

(mg/L) 

1 –1 –1 2 1440   

2 –1 1 2 7200   

3 1 –1 8 1440   

4 1 1 8 7200   

5 0 0 5 4320   

6 0 0 5 4320   

7 0 0 5 4320   

8 0 0 5 4320   

9 0 0 5 4320   

10 -1,414 0 0,758 4320   

11 1,414 0 9,242 4320   

12 0 -1,414 5 247,68   

13 0 1,414 5 8392,32   
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a. Persiapan Bahan Baku Substrat Artificial 

Substrat artificial yang digunakan adalah kuah dari mie instan (sebagai 

pendekatan air limbah hotel). Adapun cara pembuatannya yaitu mie kuah merek 

“A” dimasak menggunakan air 400 mL sampai mendidih. Kemudian mie 

dimasukkan selama 3 menit, lalu api dimatikan dan dicampur dengan bumbu. 

Untuk setiap 100 mL kuah yang dihasilkan dilakukan pengenceran sampai 10 kali 

dengan pendekatan sisa kuah yang terbuang. Selanjutnya ditambah deterjen merek 

“B” sebanyak 0,1 g/L atau 0,01 g/100 ml dan minyak sawit merek “C” sebanyak 1 

mL/L atau 0,1 mL/100 mL. Media substrat artificial ini kemudian dianalisis kadar 

lipida, minyak, TSS, BOD dan COD yang nantinya digunakan sebagai parameter 

pembanding dengan hasil penelitian yang didapatkan. Diagram alir proses 

pembuatan limbah cair dengan pendekatan kuah mie dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Substrat Artificial 

 

 

Dimasak dalam air mendidih selama 3 menit 

Air 400 mL 

Kuah Mie 

Diencerkan 10 kali 

Substrat Artificial yang 
Mengandung Lipida dan 

Deterjen  

Deterjen merek “B” 

0,1 gr/L, Minyak sawit  

merek “C” 1 mL/L 

Analisa :  

1. COD 

2. BOD 

3. Minyak 

4. Deterjen  

5. TSS 

 

Mie Kuah merek “A” 

Diambil sisa kuahnya 10 mL 
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b. Peremajaan Bakteri dan Pembuatan Inokulum 

Pertama kali yang harus disiapkan sebelum mikroorganisme ditumbuhkan 

adalah membuat medium bagi mikroorganisme tersebut dan biasanya berupa 

media padat agar miring. Untuk membuat medium padat agar miring yaitu 

sebanyak 1,5 gr nutrient agar dilarutkan dalam 50 mL aquades. Suspensi yang 

dihasilkan dipanaskan sampai mendidih selama 10 menit, kemudian dimasukkan 

ke dalam beberapa tabung reaksi masing–masing 5 mL dan ditutup dengan kapas. 

Tabung-tabung tersebut disterilkan dalam autoclave pada suhu 121
0
 C selama 15 

menit. Kemudian diletakkan dalam posisi miring selama 24 jam pada suhu ruang.  

Biakan Bacillus cereus diremajakan pada media padat agar miring yang 

telah dipersiapkan, dengan cara menggoreskan jarum ose yang mengandung 

bakteri Bacillus cereus secara aseptik yaitu dengan mendekatkan mulut tabung 

pada nyala api saat menggoreskan jarum ose, lalu tabung reaksi ditutup kembali 

dengan kapas steril dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30
0
 C. Diagram alir 

proses pembuatan stok kultur biakan agar miring dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar3. Diagram Alir Proses Pembuatan Stok Kultur Biakan B. cereuss 

5 mL medium Nutrient Agar steril 

Digores 1 ose (aseptis) 

Diinkubasi 37
0
 C selama 24 jam 

Stok kultur biakan B. cereus 

1 tabung kultur agar 

miring B. cereus 
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Selanjutnya dilakukan pembuatan medium pertumbuhan bagi 

mikroorganisme yang akan diuji yaitu Bacillus cereus. Medium pertumbuhan 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah media cair berupa Nutrient Broth (NB). 

Media cair biasanya terbuat dari kaldu nutrient atau kaldu glukosa dan digunakan 

untuk pembiakan mikroorganisme dalam jumlah yang cukup besar, penelaahan 

fermentasi dan berbagai macam uji. Pembuatan medium cair dapat dilakukan 

dengan menambahkan 5,2 gram nutrient broth ke dalam 400 ml aquades 

kemudian dipanaskan dan diaduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah 

larut dituang ke dalam tabung erlenmeyer 400 ml dan ditutup dengan kapas. 

Selanjutnya disterilkan dalam autoclave pada suhu 121
0
 C dan tekanan 15 psi 

selama 15 menit. Media pertumbuhan yang telah jadi dapat disimpan pada lemari 

suhu ruang. 

Untuk membuat 400 mL inokulum sebanyak 4 mL media pertumbuhan 

ditambahkan 3 ose biakan agar miring Bacillus cereus umur 24 jam, kemudian 

dibuat suspensi biakan dan diinkubasi selama 24 jam. Selanjutnya suspensi 

dituang ke dalam tabung erlenmeyer yang berisi 40 mL media pertumbuhan 

secara aseptik, dan diinkubasi lagi dalam inkubator selama 24 jam. Kemudian 

suspensi yang telah jadi dimasukkan ke dalam tabung erlenmeyer yang berisi 356 

mL media pertumbuhan dan diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam. Diagram 

alir proses pembuatan inokulum dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Inokulum 

 

c. Persiapan Bahan Penyangga dan Bak Fermentasi 

Adapun bahan penyangga yang digunakan sebagai filter dalam penelitian 

ini adalah kerikil jenis koral dengan ukuran diameter 1 – 2,5 cm. Pada saat jumlah 

kebutuhan seluruh media yang akan digunakan telah siap, maka dilakukan 

pencucian media yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel 

pada media dan selanjutnya dilakukan pengeringan. Untuk tinggi bahan 

penyangga yang digunakan dalam penelitian ini sekitar 30 cm.  

Penelitian dilakukan dalam bak pengolahan dengan ukuran 30 x 60 x 30 

cm
3
 dan dilakukan pada kondisi aerob dengan aliran limbah secara kontinyu. 

Sedangkan bak influent dan bak effluent yang digunakan untuk menampung 

jumlah masukan limbah cair harian dan hasil yang digunakan untuk proses uji 

memiliki kapasitas 10 Liter. Gambaran model bak pengolahan yang digunakan 

dalam penelitian terlihat pada gambar 5.  

 

Diinokulasi (aseptis) 

Diinkubasi 37
0
 C selama 24 jam 

Starter Inokulum Siap Pakai 

3 ose biakan agar 

miring Bacillus 

cereuss 

4 mL media tumbuh Nutrient 

Broth  
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A 

C 

B 

60 cm 

10 cm 

30 cm 

40 cm 10 cm 

Keterangan : 

A = Bak Influent 

B = Bak Fermentasi 

C = Bak Effluent 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Model Bak Fermentasi Secara Aerob 

 

d. Perlakuan Substrat Artificial dalam Trickling Filter 

Susbtrat artificial berupa kuah mie instan yang telah diencerkan 

dimasukkan ke dalam tangki umpan kapasitas 10 L lalu ditambahkan starter 

sesuai perlakuan yaitu sebanyak 2%, 5%, atau 8% volume yang telah disiapkan 

terlebih dahulu. Campuran tersebut kemudian dialirkan ke dalam kolom trickling 

filter yang telah terisi air penuh (ditandai dengan cairan mulai keluar dari lubang 

pembuangan atas). Pada tangki trickling filter telah diisi dengan batu kerikil 

sampai penuh yang nantinya berfungsi sebagai media tumbuh mikroba. Proses 

pengaliran ke tangki trickling filter berlangsung secara kontinu, dan dijaga supaya 

campuran larutan antara substrat artificial dengan biakan inokulum dari tangki 

pengumpan tidak habis. Penambahan substrat artificial dilakukan dengan waktu 

yang sama pada setiap perlakuan yaitu sehari sekali untuk menjaga keseragaman 

limbah yang diberikan. Proses ini berlangsung selama 14 hari dan pengambilan 

sample pada bak penampung untuk mengamati perubahan pada kadar lipida, 
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deterjen, COD dan BOD pada substrat artificial tersebut. Diagram alir proses 

pengolahan substrat artificial dalam trickling filter dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Pengolahan substrat artificial Pada Trickling Filter 

 

3.4  Prosedur Kualitas 

 Parameter yang diamati selama percobaan adalah kadar BOD dan COD 

dengan pengambilan sample dilakukan pada hari ke 14. COD (Chemical Oxygen 

Demand) merupakan parameter yang menunjukkan jumlah oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi zat – zat organik yang ada dalam 1 liter sample 

air, dimana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber oksigen. Sedangkan 

pengukuran BOD (Biological Oxygen Demand) dilakukan untuk mengetahui 

jumlah oksigen yang diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan atau 

mengoksidasi hampir semua senyawa organik yang terlarut dan sebagian senyawa 

organik yang tersuspensi dalam air.  Setelah didapatkan nilai kadar BOD dan 

Substrat Artificial 

Dimasukkan kedalam bak influent 

Dialirkan ke dalam bak fermentasi 

Starter Inokulum 

(2%, 5%, 8%) (v/v) 

 

Effluent Substrat Artificial 

Analisa :  

1. COD 

2. BOD 

3. Lipida 

4. Deterjen 

 

Diinkubasi secara aerob  

(pengamatan selama14  hari) 
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COD dilakukan perhitungan terhadap nilai efektifitas penurunannya. Nilai ini 

diperoleh untuk mengetahui berapa tingkat penurunan kadar pencemar dalam hal 

ini BOD dan COD dari proses pengolahan yang telah dilakukan dalam penelitian.  

Nilai Penurunan Kadar BOD/COD (%)  = \ 

 

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

 Ce = Hasil analisis kandungan pencemar ahkir (mg/L) 

 

3.5  Analisis Statistik 

Pengolahan data menggunakan program Design-Expert DX7 yang 

diperoleh dari download dengan alamat www.Statease.com dengan Trial version. 

Data dimasukkan dalam rancangan komposit terpusat dengan 2 faktor dan 5 

pengulangan pada titik tengah respon. Data diolah sesuai dengan prosedur dalam 

program Design-Expert DX7. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data 

dengan program Design-Expert DX7 antara lain: 

1. Pilih metode yang digunakan yaitu permukaan respon (respon surface) dan 

pilih desain model untuk rancangan percobaan yaitu desain komposit pusat 

(central composite). 

2. Tetapkan banyaknya faktor perlakuan. 

3. Tuliskan nama dan satuan dari masing-masing faktor perlakuan yang 

dilakukan dalam penelitian serta masukkan batasan minimal dan maksimal 

dari masing-masing faktor perlakuan. 

4. Tetapkan banyaknya respon, dilengkapi dengan nama maupun satuan dari 

masing-masing respon. 

Co – Ce  x 100% 

 

 

  Co 
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5. Masukkan data dari hasil penelitian pada masing-masing kolom respon. 

6. Tekan masing-masing analisis dari setiap respon untuk mengetahui hasil 

perhitungan analisis ragam (ANOVA).  

7. Tekan  menu view untuk melihat bentuk kurva 3 dimensi hubungan antara 

faktor perlakuan masing-masing respon. 

8. Tekan menu numerical optimation dan memilih Solution untuk melihat hasil 

solusi optimal dari hasil komputasi menggunakan Desain Expert DX7. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Substrat Artificial Sebelum Perlakuan 

 Adapun karakteristik awal parameter substrat artificial yang mengandung 

lipida dan  LAS  dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3. Perbandingan Kadar  substrat artificial dengan Baku Mutu Limbah 

Cair Hotel 

Sumber : (*) SK. Gubernur No. 60/1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

Kegiatan Usaha Perhotelan di Jawa Timur 

 

 Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa secara umum 

karakteristik substrat artificial masih belum memenuhi standar baku mutu yang 

dianjurkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak diolah 

terlebih dahulu. Untuk kadar Biological Oxygen Demand (BOD) awal substrat 

artificial cukup besar sekitar 2157  mg/L. Tingginya kandungan BOD disebabkan 

kandungan bahan organik terutama minyak dan deterjen pada substrat artificial 

tersebut belum mengalami pengolahan. Keberadaan BOD dengan kadar yang 

tinggi menunjukkan defisiensi oksigen sehingga tidak mampu mendukung 

kehidupan organisme yang membutuhkan oksigen. Semakin tinggi kadar BOD 

Karakteristik 
Kadar Substrat Artificial 

Sebelum Perlakuan 

Standar Baku Mutu 

Limbah Cair Hotel (*) 

pH 6,6 6 - 9 

BOD 2157 mg/L 100 mg/L 

COD 6438,1 mg/L 200 mg/L 

TSS 1021 mg/L 80  mg/L 

Minyak & Lemak 6,5 mg/L 20  mg/L 

Deterjen 5,83 mg/L 15  mg/L  
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semakin sulit bagi mikroorganisme aquatik yang membutuhkan oksigen untuk 

bertahan hidup (Ginting, 2007). 

 Kadar awal Chemical Oxygen Demand (COD) substrat artificial yaitu 

sebesar 6438,1 mg/L. Hal ini juga disebabkan adanya kandungan bahan organik 

terutama minyak dan deterjen pada substrat artificial yang belum mengalami 

pengolahan. Keberadaan COD dengan kadar yang tinggi juga menunjukkan 

adanya defisiensi oksigen sehingga tidak mampu mendukung kehidupan 

organisme yang membutuhkan oksigen. Nilai COD merupakan ukuran kuantitatif 

banyaknya oksigen yang digunakan untuk oksidasi kimiawi bahan organik karbon 

dalam air limbah menggunakan garam dikromat anorganik atau sebagai oksidator 

dalam waktu uji 2 jam (Hamid dan Pramudyanto, 2007).  

 Nilai Total Suspended Solid (TSS) awal dari substrat artificial sebesar 

1021 mg/L melebihi  nilai standar baku mutunya yaitu sebesar 80 mg/L. 

Tingginya nilai tersebut disebabkan substrat artificial belum mengalami 

pengolahan sehingga kandungan organiknya cukup tinggi, hal ini akan 

mempengaruhi tingginya kadar TSS yang dihasilkan. Kadar TSS yang tinggi di 

lingkungan menyebabkan terjadinya kekeruhan pada air dan akan mengurangi 

penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga dapat mempengaruhi regenerasi 

oksigen secara fotosintesa oleh mikroorganisme di dalam badan air. Pada semua 

bahan cair, jumlah yang tidak terlarut dan bahan yang tersuspensi akan meningkat 

sesuai derajat dari pencemaran (Sutrisno dan Suciastuti, 2004).  

 Kadar pH menunjukkan ukuran derajat keasaman (acidity) atau kebasaan 

(alkalinity) dalam suatu limbah cair. Secara umum dapat dikatakan bahwa pH 
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limbah cair domestik adalah mendekati pH netral (Soeparman dan Suparmin, 

2001).  Substrat artificial memiliki nilai pH yang mendekati netral yaitu 6,6. Nilai 

pH ini masih berada pada  standar baku mutu limbah cair perhotelan yang berkisar 

6 – 9. Hal ini disebabkan substrat artificial yang ditambahkan tidak bersifat asam 

sehingga tidak menurunkan nilai pHnya. pH yang lebih kecil dari 6 dan lebih 

besar dari 9 akan dapat menyebabkan korosi pada pipa air dan mengakibatkan 

beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan 

(Sutrisno dan Suciastuti, 2004).  

 Pada limbah cair yang berasal dari perhotelan sebagian besar limbah yang 

dihasilkan mengandung lemak, baik yang berasal dari sisa makanan berlemak 

maupun sisa minyak yang digunakan untuk proses penggorengan. Keberadaan 

minyak dalam substrat artificial digunakan sebagai pendekatan dalam kegiatan 

tersebut. Substrat artificial ini memiliki kandungan minyak sebesar 6,5 mg/L, 

lebih rendah dibandingkan standar baku mutu limbah cair perhotelan yang ada 

yaitu sebesar 20 mg/L. Hal ini disebabkan penambahan minyak pada substrat 

artificial konsentrasinya masih kecil.  

 Keberadaan deterjen dalam substrat artificial digunakan sebagai 

pendekatan dalam kegiatan pencucian di perhotelan. Hasil uji menunjukkan 

bahwa kadar deterjen   awal memiliki nilai LAS sebesar 5,83 mg/L, lebih rendah 

dibandingkan standar baku mutu limbah cair perhotelan yaitu sebesar 15 mg/L. 

Hal ini disebabkan penambahan deterjen pada susbtrat artificial konsentrasinya 

masih kecil. Kadar deterjen yang tinggi di perairan akan dapat menggangu 
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keseimbangan ekosistem di dalamnya karena bersifat toksik pada beberapa 

organisme aquatik dalam ekosistem tertentu (Taufik, 2007).  

 

4.2 Reduksi Kadar LAS  

 LAS merupakan salah satu jenis surfaktan yang sering digunakan dalam 

pembuatan deterjen. Hasil uji pada pada kadar LAS menunjukkan effluent yang 

dihasilkan memiliki stabilitas yang cukup baik dan masih dibawah standar baku 

mutu yang ditetapkan. Hasil perlakuan terhadap hasil perlakuan kadar LAS dapat 

dilihat pada tabel 4 sebagai berikut. 

Tabel 4. Data Hasil Perlakuan Terhadap Kadar LAS 

 

 Berdasarkan tabel 4 didapatkan kadar LAS paling rendah dicapai pada 

penambahan inokulum 5% dan laju aliran 247,68 mL/hari yaitu sebesar 0,163 

mg/L (efektifitas penurunan kadar LAS sebesar 97,20%). Penurunan ini terjadi 

No. 

Variabel 

Kode 
Variabel Asli Pengamatan 

X1 X2 

F: Jumlah 

Inokulum 

      (%) 

Q : Laju 

 Aliran 

(mL/hari) 

Kadar LAS 

(mg/L) 

1 –1 –1 2 1440 1,174 

2 –1 1 2 7200 1,348 

3 1 –1        8 1440 0,830 

4 1 1 8 7200 1,600 

5 0 0 5 4320 1,245 

6 0 0 5 4320 1,091 

7 0 0 5 4320 1,134 

8 0 0 5 4320 1,410 

9 0 0 5 4320 1,389 

10 -1,414 0     0,758 4320 1,830 

11 1,414 0 9,242 4320 2,470 

12 0 -1,414 5 247,68 0,163 

13 0 1,414 5 8392,32 1,385 
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disebabkan bakteri Bacillus cereus yang memakan zat yang terkandung dalam 

deterjen setelah melewati trickling filter. Hal ini mengindikasikan bahwa mikroba 

yang ditambahkan mampu mendegradasi surfaktan dengan memanfaatkan LAS 

sebagai sumber karbonnya. Sumber karbon ini akan digunakan oleh bakteri untuk 

melakukan metabolisme dan sebagai sumber energi. Disamping itu hasil degradasi 

tersebut lebih baik daripada penggunaan bakteri Pseudomonas aeruginosa dan 

Klebsiella oxytoca  dalam mendegradasi limbah surfaktan yaitu sebesar 90% 

dalam 15 hari (Ojo and Oso, 2009).  

 Degradasi LAS oleh bakteri Bacillus cereus diawali dengan pemecahan 

rantai panjang alkil linier oleh beta oksida. Menurut Budiawan dkk (2009), bahwa 

degradasi oleh LAS secara aerobik melewati degradasi secara umum pada 

kelompok rantai alkil linier panjang terminal asam karboksil selanjutnya beta 

oksidasi pada siklus asam lemak menghasilkan CO2, H2O, dan SO4
2-

. Kemampuan 

bakteri mendegradasi LAS berpengaruh pada nilai BOD dan COD karena setelah 

didegradasi kandungan LAS menurun yang ditunjukkan dengan penurunan nilai 

BOD dan COD.  

 Nilai LAS yang semakin meningkat disebabkan pada jumlah tertentu 

deterjen yang ditambahkan justru menjadi faktor pembatas bagi aktifitas bakteri 

Bacillus cereus. Hal ini disebabkan pada kondisi tersebut bakteri Bacillus cereus 

belum mampu mendegradasi deterjen (LAS) dalam jumlah besar karena 

lingkungan kurang mendukung bakteri tersebut dalam melakukan metabolisme 

deterjen (LAS). Budiawan dkk (2009), menyatakan bahwa keberadaan LAS 

dalam suatu medium limbah cair dapat berubah menjadi senyawa racun pada 
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konsentrasi yang tinggi sehingga dapat menghambat proses adaptasi atau 

pertumbuhan bakteri. Untuk itu perlu dilakukan penambahan inokulum ke dalam 

unit penyaring kerikil agar jumlah bakteri aktifnya meningkat kembali.  

 LAS yang terdapat dalam substrat artificial dihitung sebagai nilai COD. 

Hal ini disebabkan LAS yang tidak mengalami proses penguraian oleh bakteri 

Bacillus cereus menunjukkan bahwa proses biodegradasi terjadi namun masih 

banyak sumber karbon yang terdapat dalam substrat tersebut. Menurut Wulan et 

al (2006), bahwa deterjen (LAS) yang tidak benar – benar tereduksi menandakan 

bahwa biodegradasi oleh mikroorganisme terjadi namun masih banyak sumber 

karbon yang terdapat di dalam limbah dan bahan organik tersebut sebagai nilai 

COD.  

 

4.3 Reduksi Kadar Lipida 

 Lipida merupakan salah satu beban pencemaran yang dapat mengganggu 

keseimbangan lingkungan jika dibiarkan begitu saja dan perlu penangganan lebih 

lanjut. Hasil effluent yang didapat dari kadar lipida menunjukkan adanya 

penurunan selama proses perlakuan pada trickling filter. Meskipun substrat 

artificial yang dijadikan kontrol memiliki nilai kadar lipida dibawah standar baku 

mutu. Hasil perlakuan terhadap respon kadar lipida dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Data Hasil Perlakuan Terhadap Kadar Lipida 

 

 Berdasarkan tabel 5 didapatkan kadar lipida paling rendah memiliki nilai 

kurang dari 2,5 mg/L dan dihasilkan dari beberapa perlakuan yang berbeda 

dengan efektifitas reduksinya mencapai 61,54%. Hal ini menunjukkan bahwa 

bakteri Bacillus cereus mampu menggunakan karbon dalam minyak sebagai 

sumber nutrisi untuk proses metabolismenya. Untuk mendapatkan bakteri yang 

mempunyai kemampuan lebih cepat dalam mendegradasi minyak atau lemak 

maka dalam media perlu ditambahkan bahan pencemar (lemak atau minyak), urea, 

sebagai sumber N dan gula untuk membantu pertumbuhan mikroba sehingga 

jumlahnya cukup untuk mendegradasi lemak (Darmayasa, 2008).  

Proses degradasi lipida yang dilakukan oleh bakteri Bacillus cereus sebagai akibat 

dari enzim lipase yang dihasilkannya. Enzim lipase tersebut mampu mengkatalis 

reaksi hidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol (Gupta dkk, 

No. 

Variabel Kode Variabel Asli Pengamatan 

X1 X2 

F: Jumlah 

Inokulum 

      (%) 

Q : Laju 

 Aliran 

(mL/hari) 

Kadar Lipida 

(mg/L) 

1 –1 –1 2 1440 3,0 

2 –1 1 2 7200 2,8 

3 1 –1          8 1440 <2,5 

4 1 1 8 7200 3,2 

5 0 0 5 4320 2,5 

6 0 0 5 4320 <2,5 

7 0 0 5 4320 2,7 

8 0 0 5 4320 2,7 

9 0 0 5 4320 3,6 

10 -1,414 0     0,758 4320 3,5 

11 1,414 0 9,242 4320 4,0 

12 0 -1,414 5 247,68 <2,5 

13 0 1,414 5 8392,32 3,0 
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2003). Sintesis asam lemak berlangsung melalui tahap-tahap glikolisis 

membentuk acetyl-CoA, dan selanjutnya untuk sintesis asam lemak diperlukan 

CO2 yang membentuk malonyl-CoA, sebagai senyawa intermediate sintesis asam 

lemak (Suryatmana dkk, 2008). Selanjutnya asetil koenzim-A hasil beta oksidasi 

dibawa masuk ke siklus Krebs untuk diubah menjadi H2O dan CO2. Hal yang 

sama juga disebutkan oleh Rusdiana (2004) yang menyatakan bahwa metabolisme 

lipida berlangsung melalui tiga fase yaitu beta oksidasi, siklus Krebs, dan 

fosforilasi oksidatif. 

 Nilai lipida yang semakin meningkat dapat disebabkan berkurangnya 

kadar LAS dalam substrat artificial akibat terdegradasi sehingga kelarutan lipida 

dalam air menjadi berkurang dan lipida tidak tersedia bagi bakteri. Oleh karena itu 

adanya penambahan kembali deterjen dalam substrat artificial perlu dilakukan. 

Disamping itu dapat juga disebabkan penghambatan aktivitas lipase oleh adanya 

LAS. Hal ini disebabkan LAS lebih bersifat toksik bagi bakteri Gram positif 

seperti Bacillus daripada terhadap bakteri Gram negatif. Kemungkinan lain 

disebabkan konsentrasi minyak yang ditambahkan juga semakin tinggi. Menurut 

Atlas (1995) dalam Rahmawaty (2009) semakin tinggi konsetrasi minyak, 

semakin besar kompleksitas struktur hidrokarbon, semakin banyak cincin 

aromatik yang harus dipecah, dan semakin lambat laju biodegradasinya.  

4.4 Kadar BOD (Biological Oksigen Demand) 

 Menurut perhitungan analisis ragam (Lampiran 8), desain model yang 

terpilih pada respon kadar BOD adalah model kuadratik dengan nilai standar 

deviasi sebesar 122,23. F hitung model didapatkan nilai sebesar 4,11 dan nilai P 
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sebesar 0,0431 yang berarti nilai P<0,05 (probabilitas model kurang dari 0,05 

menunjukkan model memberikan pengaruh yang beda nyata terhadap respon 

kadar BOD). Respon nilai BOD menunjukkan tidak adanya transformasi, hal ini 

mengindikasikan bahwa rancangan percobaan yang digunakan sudah membentuk 

model kuadratik yang baik sehingga tidak perlu ditransformasikan ke desain 

model yang lain. 

 Sedangkan pengujian pada simpangan model (Lack of  Fit) menunjukkan 

bahwa nilai P sebesar 0,1237 yang berarti nilai P>0,1, sehingga kesalahan model 

tidak berpengaruh nyata karena simpangan model mempunyai nilai lebih dari 0,1. 

Uji simpangan model merupakan kriteria utama ketepatan model. Menurut 

Gasperz (1992), kriteria ketepatan model adalah berdasarkan uji simpangan 

model, dimana suatu model dianggap tepat atau cocok dengan permasalahan 

apabila uji simpangan dari model bersifat tidak nyata secara statistik.  

BOD merupakan petunjuk dari pengaruh yang diperkirakan terjadi pada badan air 

penerima berkaitan dengan pengurangan kandungan oksigennya (Nurhasanah, 

2009). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, nilai BOD pada substrat 

artificial setelah perlakuan dalam bak fermentasi mengalami penurunan 

dibandingkan sebelum perlakuan. Data respon nilai kadar BOD hasil dari setiap 

perlakuan dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Data Respon Nilai Kadar BOD 

 

Nilai BOD terkecil didapat pada penentuan penambahan inokulum 5% dan laju 

aliran 247,68 mL/hari sebesar 4,85 mg/L (efektifitas penurunan BOD 99,77%). 

Hal ini menunjukkan bahwa bakteri yang digunakan mampu mendegradasi 

substrat artificial yang ditambahkan dengan memanfaatkan substrat tersebut 

sebagai sumber nutrisinya. Proses penguraian tersebut merupakan hasil dari 

aktifitas biologis dengan kecepatan reaksi yang sangat dipengaruhi oleh populasi. 

Berkurangnya zat-zat organik dalam limbah akan menurunkan nilai - nilai BOD 

karena oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat 

organik tersebut dalam 5 hari menjadi berkurang (Fatha, 2007). 

 Sedangkan nilai BOD yang semakin meningkat kemungkinan hal ini 

dikarenakan bakteri Bacillus cereus yang digunakan belum mampu melakukan 

metabolisme terhadap bahan organik dalam substrat artificial dengan baik. Bahan 

organik yang tidak dapat teroksidasi dengan baik dapat menurunkan kandungan 

No. 

Variabel Kode Variabel Asli Respon 

X1 X2 

F: Jumlah 

Inokulum  

(%) 

Q : Laju Aliran 

(mL/hari) 

Y1 : Kadar BOD 

(mg/L) 

1 –1 –1 2 1440 11,10 

2 –1 1 2 7200 63,70 

3 1 –1 8 1440 411,8 

4 1 1 8 7200 449,3 

5 0 0 5 4320 339,2 

6 0 0 5 4320 256,7 

7 0 0 5 4320 349,4 

8 0 0 5 4320 369,4 

9 0 0 5 4320 476,9 

10 -1,414 0   0,758 4320 416,8 

11 1,414 0  9,242 4320 347,2 

12 0 -1,414 5 247,68 4,850 

13 0 1,414 5 8392,32 269,4 
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oksigen terlarut dan meningkatkan nilai BOD. Banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme pada waktu melakukan proses dekomposisi 

bahan organik yang ada di perairan akan dicatat sebagai nilai BOD.  

 Penggunaan laju aliran yang bervariasi turut mempengaruhi peningkatan 

nilai BOD. Semakin besar laju aliran maka waktu yang digunakan untuk sirkulasi 

semakin cepat dan mengakibatkan kontak antara substrat artificial dengan 

permukaan biofilm pada kerikil tidak bisa melekat dengan baik. Sehingga kadar 

BOD yang dihasilkan juga masih tinggi. Disamping itu jumlah inokulum yang 

semakin meningkat dapat mengakibatkan terjadinya fenomena kompetisi dimana 

jumlah susbtrat artificial yang ditambahkan semakin berkurang dan proses 

degradasinya tidak bisa maksimal. Besarnya konsentrasi inokulum yang 

ditambahkan secara tepat perlu diketahui karena dalam hal ini besarnya 

konsentrasi akan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme (Wardhana, 2001). 

4.4.1 Hubungan Jumlah Inokulum (X1) dan Laju Aliran (X2) Terhadap 

Respon Kadar BOD (Y1) 

 

 Pada analisis ragam (Lampiran 8) didapatkan nilai R
2
 sebesar 0,5780 atau 

57,80 % yang menunjukkan bahwa faktor jumlah inokulum dan laju aliran  

memberikan kontribusi dan pengaruh sebesar 57,80 % terhadap penurunan kadar 

BOD dari substrat artificial. Nilai R yang positif menunjukkan adanya korelasi 

positif antara kedua faktor yang digunakan. Persamaan model regresi kuadratik 

untuk respon kadar BOD hasil analisis ragam (ANOVA) pada Lampiran 8 dapat 

disajikan sebagai berikut :  

Y1 =  – 133,07783 + 28,66128 X1 + 0,14276 X2 – 0,000014 X2
2
 

Keterangan :  Y1 = Kadar BOD  
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  X1 = Jumlah Inokulum  

  X2 = Laju Aliran 

 Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi faktor penambahan 

jumlah inokulum dan laju aliran memberikan pengaruh terhadap respon kadar 

BOD (Lampiran 8). Hanya saja faktor jumlah inokulum memberikan pengaruh 

yang sedikit lebih kecil (nilai probabilitas p = 0,0778) dari faktor laju aliran (nilai 

probabilitas p = 0,2122). Berdasarkan persamaan Y1 di atas dapat diketahui bahwa 

hanya didapatkan koefisien X2
2
 (0,000014) dan tidak didapatkan koefisien nilai 

X1
2
. Hal ini karena faktor penambahan jumlah inokulum (X1

2
) tidak memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap respon nilai BOD dan apabila faktor jumlah 

inokulum dimasukkan ke dalam model maka akan didapatkan moel yang tidak 

signifikan terhadap respon nilai BOD. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 

kadar BOD lebih dipengaruhi oleh penentuan laju aliran (X2
2
) dibandingkan 

penambahan jumlah inokulum (X1
2
).  

 Pada penggunaan variasi jumlah inokulum bakteri Bacillus cereus dengan 

waktu tinggal selama 14 hari menggunakan saringan kerikil, terlihat bahwa 

penurunan kadar BOD optimal terjadi pada penambahan jumlah inokulum 5% dan 

laju alir 4320 mL/hari sebesar 339,2 mg/L (efektifitas penurunan BOD 84,27%). 

Kemungkinan hal ini disebabkan pada kondisi tersebut jumlah bakteri aktif dan 

kebutuhan substrat yang diberikan seimbang sehingga proses degradasi BOD 

dapat berjalan secara optimal. Meskipun hasil tersebut lebih rendah dibandingkan 

pada pengolahan limbah cair secara aerob yang mampu mendegradasi BOD 

sebesar 98,4% pada penggunaan jumlah inokulum 0% (tanpa penggunaan 
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inokulum EM4) dengan bahan penyangga kerikil (Indriana, 2010). Kurva 

permukaan respon 3 dimensi kadar BOD yang dipengaruhi oleh penambahan 

jumlah inokulum dan laju aliran dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Kurva Permukaan Respon 3 Dimensi dan Plot Kontur Hubungan 

Jumlah Inokulum dan Laju Aliran Terhadap Respon Kadar BOD 

 

 Penambahan jumlah inokulum yang semakin besar diiringi dengan 

peningkatan kadar BOD yang semakin besar pula. Kemungkinan hal ini 

disebabkan semakin besar jumlah inokulum yang tidak diikuti dengan 

peningkatan jumlah substrat artificial mengakibatkan konsumsi substrat semakin 

cepat habis. Dengan habisnya sumber nutrisi tersebut bakteri akan mati dan 

menjadi beban pencemar dalam susbtrat artificial. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Wardhana (2001), bahwa penambahan jumlah inokulum yang terlalu banyak 

justru akan meningkatkan nilai pencemar limbah cair. Bertambahnya zat-zat 

organik dalam limbah cair akan menaikkan nilai BOD karena kebutuhan oksigen 

yang digunakan mikroba untuk menguraikan zat organik tersebut meningkat. 

 Hasil yang sama juga didapat setelah laju aliran mencapai titik optimal 

yaitu terjadi peningkatan kadar BOD seiring dengan meningkatnya laju aliran 
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yang digunakan. Kemungkinan hal ini karena laju aliran yang digunakan terlalu 

cepat dan menyebabkan substrat artificial yang ditambahkan sedikit yang 

mengalami kontak dengan media filter (biofilm) sehingga proses degradasi juga 

semakin kecil. Mengingat proses degradasi substrat organik pada biakan melekat 

(biofilter) sebagian besar berlangsung pada antar-muka biofilm dengan substrat 

artificial dan sebagian kecil lagi di dalam badan biofilm tersebut. Sehingga 

semakin sedikit substrat organik yang melekat pada permukaan biofilm 

menyebabkan kadar BOD yang dihasilkan masih tinggi.  

 Setelah mencapai titik yang optimal, nilai BOD mengalami penurunan 

meskipun laju aliran yang digunakan semakin meningkat. Semakin besar laju alir 

didapatkan persentase penurunan BOD yang semakin besar dibanding laju aliran 

kecil. Hal ini disebabkan semakin besar laju aliran maka waktu yang dibutuhkan 

untuk sirkulasi limbah cair semakin cepat (Anggun dan Setyo, 2008). Oleh karena 

seringnya kontak antara mikroba dengan kerikil inilah yang mengakibatkan 

persentase penurunan kadar BOD semakin besar.  

 

4.5 Kadar COD (Chemical Oksigen Demand) 

 Menurut perhitungan analisis ragam (Lampiran 10), desain model yang 

terpilih pada respon kadar COD adalah model kuadratik dengan nilai standar 

deviasi sebesar 344,37. F hitung model didapatkan nilai sebesar 5,09 dan nilai P 

sebesar 0,0248 yang berarti nilai P<0,05 (probabilitas model kurang dari 0,05 

menunjukkan model memberikan pengaruh yang beda nyata terhadap respon 

kadar COD). Respon nilai COD menunjukkan tidak adanya transformasi, hal ini 
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mengindikasikan bahwa rancangan percobaan yang digunakan sudah membentuk 

model kuadratik yang baik sehingga tidak perlu ditransformasikan ke desain 

model yang lain.  

 Sedangkan pengujian pada simpangan model (Lack of  Fit) menunjukkan 

bahwa nilai P sebesar 0,1236 yang berarti nilai P>0,1, sehingga kesalahan model 

tidak berpengaruh nyata karena simpangan model mempunyai nilai lebih dari 0,1. 

Uji simpangan model merupakan kriteria utama ketepatan model. Menurut 

Gasperz (1992), kriteria ketepatan model adalah berdasarkan uji simpangan 

model, dimana suatu model dianggap tepat atau cocok dengan permasalahan 

apabila uji simpangan dari moel bersifat tidak nyata secara statistik.  

 Nilai COD merupakan ukuran bagi tingkat pencemaraan bahan organik 

dan banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik 

dalam limbah cair. Banyaknya kandungan zat organik ini akan mengakibatkan 

berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam perairan. Hasil penelitian terkait 

respon kadar COD dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Data Respon Nilai Kadar COD 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, nilai kadar COD terkecil 

didapat pada penentuan penambahan inokulum 5% dan laju aliran 247,68 mL/hari 

sebesar 14,850 mg/L (efektifitas penurunan COD 99,77%). Hal ini menunjukkan 

bahwa pada kondisi tersebut bakteri Bacillus cereus mampu mendegradasi 

substrat artificial yang ditambahkan dengan memanfaatkannya sebagai sumber 

nutrisi. Sumber nutrisi ini didapat dari proses pemecahan rantai alkil LAS untuk 

diambil sumber karbonnya secara kimia sehingga bahan organik di dalam susbtrat 

artificial jumlahnya menurun yang menyebabkan nilai COD menurun dalam 

jumlah yang besar.   

 Sedangkan nilai COD yang semakin meningkat kemungkinan dikarenakan 

semakin meningkatnya laju aliran yang digunakan. Semakin besar laju aliran 

maka waktu yang digunakan untuk sirkulasi semakin cepat dan mengakibatkan 

kontak antara substrat artificial dengan permukaan biofilm pada kerikil tidak bisa 

No. 

Variabel Kode Variabel Asli Respon 

X1 X2 

F: Jumlah 

Inokulum  

(%) 

Q : Laju Aliran 

(mL/hari) 

Y2 :Kadar COD 

(mg/L) 

1 –1 –1 2 1440 36,129 

2 –1 1 2 7200 196,43 

3 1 –1 8 1440 1158,8 

4 1 1 8 7200 1354,4 

5 0 0 5 4320 1005,6   

6 0 0 5 4320 862,20 

7 0 0 5 4320 981,00 

8 0 0 5 4320 1032,8 

9 0 0 5 4320 1446,1 

10 -1,414 0  0,758 4320 1279,6 

11 1,414 0 9,242 4320 1223,0 

12 0 -1,414 5 247,68 14,850 

13 0 1,414 5 8392,32 894,68 
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melekat dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan nilai COD yang dihasilkan 

masih tinggi. Kemungkinan lain adalah bakteri Bacillus cereus yang digunakan 

banyak yang sudah mulai memasuki fase kematian dalam pertumbuhannya. Hal 

ini mengakibatkan jumlah bakteri hidup yang aktif juga semakin sedikit sehingga 

kandungan bahan organik dalam substrat artificial masih tinggi. Mengingat 

medium limbah cair pada konsentrasi yang tinggi dapat menghambat proses 

adaptasi atau pertumbuhan mikroba (Budiawan dkk, 2009). Oleh sebab itu adanya 

penambahan kembali inokulum dalam substrat artificial perlu dilakukan agar 

jumlah bakteri aktifnya meningkat kembali. 

4.5.1 Hubungan Jumlah Inokulum (X1) dan Laju Aliran (X2) Terhadap 

Respon Kadar COD (Y2) 

 

 Pada analisis ragam (Lampiran 10) didapatkan nilai R
2
 sebesar 0,6292 atau 

62,92% yang menunjukkan bahwa faktor jumlah inokulum dan laju aliran 

memberikan kontribusi dan pengaruh sebesar 62,92% terhadap penurunan kadar 

COD. Nilai R yang positif menunjukkan adanya korelasi positif antara kedua 

faktor yang digunakan. Persamaan model regresi kuadratik untuk respon kadar 

COD hasil analisis ragam (ANOVA) pada Lampiran 10 dapat disajikan sebagai 

berikut:  

Y2 = – 453,17540 + 91,69152 X1 + 0,43791 X2 – 0,0000426 X2
2
  

Keterangan :  Y2 = Kadar COD  

  X1 = Jumlah Inokulum  

  X2 = Laju Aliran 

 Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi faktor penambahan 

jumlah inokulum dan laju aliran memberikan pengaruh terhadap respon kadar 
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COD (Gambar 8). Hanya saja faktor jumlah inokulum memberikan pengaruh 

yang sedikit lebih kecil (nilai probabilitas p = 0,6961) dari faktor laju aliran (nilai 

probabilitas p = 0,7121). Berdasarkan persamaan Y2 di atas dapat diketahui bahwa 

hanya didapatkan koefisien X2
2
 (0,0000426) dan tidak didapatkan koefisien nilai 

X1
2
. Hal ini karena faktor penambahan jumlah inokulum (X1

2
) tidak memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap respon nilai COD dan apabila faktor jumlah 

inokulum dimasukkan ke dalam model maka akan didapatkan moel yang tidak 

signifikan terhadap respon nilai COD. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 

kadar COD lebih dipengaruhi oleh penentuan laju aliran (X2
2
) dibandingkan 

penambahan jumlah inokulum (X1
2
).  

 Nilai COD merupakan parameter lain yang digunakan untuk membuktikan 

terjadinya proses degradasi substrat artificial pada trickling filter yang 

berlangsung selama waktu tinggal 14 hari dengan menggunakan bakteri Bacillus 

cereus. Penurunan kadar COD optimal terjadi pada penambahan jumlah inokulum 

sebesar 5% dan laju alir 4320 mL/hari sebesar 1005,6 mg/L (efektifitas penurunan 

COD sebesar 84,38%). Kemungkinan hal ini disebabkan pada kondisi tersebut 

jumlah bakteri Bacillus cereus aktif yang hidup banyak dan telah terbentuk 

lapisan biofilm pada bahan penyangga yang digunakan sehingga banyak zat-zat 

organik yang menempel pada permukaan biofilm. Semakin banyak zat-zat organik 

yang melekat pada permukaan biofilm menyebabkan kadar COD semakin rendah. 

Kurva permukaan respon 3 dimensi kadar COD yang dipengaruhi oleh 

penambahan jumlah inokulum dan laju aliran  dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8.    Kurva Permukaan Respon 3 Dimensi dan Plot Kontur Hubungan  

Jumlah  Inokulum dan Laju Aliran Terhadap Respon Kadar COD 

 

 Berdasarkan perlakuan tersebut kebutuhan oksigen yang digunakan untuk 

mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam substrat artificial menjadi 

berkurang dan penurunan COD meningkat. Meskipun nilai tersebut lebih rendah 

dibandingkan perlakuan menggunakan saringan kerikil dengan jumlah inokulum 

0% (tanpa penambahan EM4) yang mampu mengurangi konsentrasi COD sebesar 

98,6% (Indriana, 2010). Hasil ini juga masih lebih rendah dibandingkan 

penggunaan laju aliran 1600 mL/menit pada pengolahan biofilter pasir yang 

mampu menurunkan kadar COD hingga 99,08% (Anggun dan Setyo, 2008). 

 Penambahan jumlah inokulum yang semakin besar juga diiringi dengan 

peningkatan kadar COD yang semakin besar pula. Kemungkinan hal ini 

disebabkan jumlah deterjen yang ditambahkan semakin banyak dan cenderung 

membentuk busa sebelum mengalami proses degradasi. Busa yang dihasilkan 

akan menutupi lapisan biofilm sehingga oksigen yang diperlukan untuk 

mendegradasi limbah terhalang. Jumlah mikroba dalam lapisan biofilm tidak 

optimal dalam mendegradasi limbah sehingga efisiensi penurunan COD juga akan 
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berkurang. Dalam konsetrasi tertentu deterjen dalam air dapat mengganggu difusi 

oksigen dari udara ke dalam air, selain itu senyawa fosfor dan nitrogen yang 

terkandung dalam deterjen dapat mengakibatkan eutrofikasi pada perairan 

(Taufik, 2007).  

 Seiring dengan meningkatnya laju aliran yang digunakan terjadi 

peningkatan kadar COD hingga mencapai titik optimal. Kemungkinan hal ini 

disebabkan laju aliran yang digunakan masih tergolong kecil sehingga waktu yang 

digunakan untuk sirkulasi antara substrat artificial yang ditambahkan dengan 

lapisan biofilm pada media kerikil menjadi lebih lama. Sehingga semakin sedikit 

zat-zat organik yang melekat pada permukaan biofilm menyebabkan kadar COD 

yang dihasilkan masih tinggi akibat kebutuhan oksigen yang digunakan untuk 

mengoksidasi zat-zat organik tersebut masih besar.  

 Setelah mencapai titik optimal nilai COD mengalami penurunan meskipun 

laju aliran yang digunakan semakin besar. Hal ini kemungkinan disebabkan pada 

penggunaan laju aliran yang besar waktu kontak antara substrat artificial dengan 

media kerikil menjadi lebih sering. Hal ini digunakan oleh Bakteri yang ada pada 

biofilm untuk menyerap senyawa organik terutama karbon lebih banyak dan 

mengoksidasinya untuk pertumbuhan. Di dalam degradasi aerob, unsur karbon 

merupakan unsur utama dalam penyusunan sel-sel bakteri, sedangkan oksigen 

berfungsi sebagai akseptor elektron dan senyawa organik berfungsi sebagai donor 

elektron atau sumber energi (Rahmawaty, 2009; Utami dkk, 2008). Sehingga 

semakin besar laju aliran yang digunakan hampir sebagian besar substrat artificial 
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yang ditambahkan dapat terserap dan dioksidasi oleh bakteri tersebut, sehingga 

penyisihan COD menjadi tinggi. 

 

4.6 Analisis Hasil Solusi Optimal 

Berdasarkan hasil solusi optimal melalaui program Design Expert DX 7.0.0 

diperoleh hasil seperti pada pada Lampiran 11 dengan satu hasil optimal terpilih. 

Hasil solusi terpilih dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Solusi Hasil Optimal Terpilih 

 

No. Jumlah 

Inokulum 

(%) 

 

Laju 

Aliran  

(mL/hari) 

 

Kadar BOD 

(mg/L) 

 

Kadar COD  

(mg/L) 

 

Desirability Keterangan 

 

1. 

 

 

2 

 

 

1440 

 

 

100,39 

 

 

272,366 

 

0,809 

 

 

Selected 

 

  

 Pada tabel 8 ditampilkan hasil solusi optimal terpilih berdasarkan urutan 

solusi dan nilai yang paling dekat dengan solusi terpilih. Solusi yang dipilih 

adalah solusi dengan nilai desirability terbesar yaitu 0,809 atau 80,9%. Menurut 

Montgomery (2002), desirability mencerminkan bentangan yang diinginkan untuk 

masing-masing respon yang kisaran nilainya nol sampai satu. Semakin mendekati 

satu maka semakin tinggi nilai ketepatannya, sehingga bisa disimpulkan 

berdasarkan nilai desirability yang telah mencapai 80,9% kadar penurunan bahan 

organik memiliki nilai ketepatan yang cukup tinggi. 

 Solusi terpilih yaitu solusi dengan desirability paling tinggi dan nilai BOD 

dan COD paling rendah. BOD merupakan petunjuk dari pengaruh yang 

diperkirakan terjadi pada badan air penerima berkaitan dengan pengurangan 
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kandungan oksigennya (Nurhasanah, 2009). Sedangkan pengukuran COD 

menekankan kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa-senyawa yang 

diukur adalah bahan-bahan yang tidak dipecah secara biokimia (Ginting, 2007). 

Untuk itu  solusi yang terpilih yaitu pada penambahan jumlah inokulum 2% dan 

laju aliran 1440 mL/hari dengan penurunan kadar BOD mencapai 100,39 mg/L 

dan kadar COD mencapai 272,366 mg/L. Berdasarkan nilai hasil solusi optimal 

terpilih dapat diketahui tingkat efektifitas penurunan kadar BOD dan COD.  

Untuk efektifitas penurunan kadar BOD mencapai 93,35% sedangkan penurunan 

kadar CODnya mencapai 95,77%. Adapun perbandingan efektifitas penurunan 

kadar BOD dan COD berdasarkan hasil solusi optimal terpilih dapat dilihat pada 

tabel 9. 

Tabel 9. Efektifitas Reduksi BOD dan COD pada Solusi Hasil Optimal 

Terpilih 

 

No. Parameter Substrat 

Artificial 

 

Kadar Awal 

(mg/L) 

 

Kadar Ahkir 

(mg/L) 

 

Efektifitas Penurunan  

(%) 

1 BOD 2157 100,39 93,35 

2 COD 6438,1 272,366 95,77 

 

  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa bakteri 

Bacillus cereus mampu memanfaatkan lipida dan deterjen (LAS) sebagai 

nutrisinya dan berpengaruh terhadap nilai BOD dan COD dalam substrat 

artificial. Hal ini disebabkan kadar lipida dan deterjen (LAS)  yang tidak benar-

benar tereduksi menunjukkan bahwa biodegradasi oleh bakteri Bacillus cereus 

terjadi namun masih banyak sumber karbon dalam substrat artificial. Sehingga 
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semua bahan organik yang terdapat dalam substrat artificial dihitung sebagai nilai 

COD dan kebutuhan oksigen terlarut yang dibutuhkan bakteri Bacillus cereus 

untuk melekukan degradasi secara biologi dihitung sebagai nilai BOD.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Pada penggunaan metode permukaan respon didapatkan hasil solusi 

optimal terpilih pada kombinasi faktor penambahan jumlah inokulum 2% dan laju 

aliran 1440 mL/hari. Pada perlakuan tersebut bakteri Bacilllus cereus yang 

digunakan mampu menurunkan nilai kadar BOD dari 2157 mg/L menjadi 100,39 

mg/L (efektifitas penurunannya sebesar 93,35%). Sedangkan untuk nilai kadar 

COD mengalami penurunan dari 6438,1 mg/L menjadi 272,366 mg/L (efektifitas 

penurunannya sebesar 95,77%).   

2. Persamaan model regresi kuadratik untuk respon kadar BOD hasil 

penelitian  disajikan sebagai berikut : Y1 =  – 133,07783 + 28,66128 X1 + 0,14276 

X2 – 0,000014 X2
2
. Untuk persamaan model regresi kuadratik respon kadar COD 

hasil penelitian  disajikan sebagai berikut:  Y2 = – 453,17540 + 91,69152 X1 + 

0,43791 X2 – 0,0000426 X2
2
. 

 

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan waktu retensi 

yang lebih lama untuk proses pendegradasian substrat artificial sehingga 

didapatkan efektifitas penurunan bahan cemaran terutama kadar BOD dan COD 

yang lebih besar.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisa  

Beberapa proses pengujian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :  

1. Analisa Kadar COD  

Tahapan dalam pelaksanaan analisa contoh air uji dengan alat 

spektrofotometer (UV-Visible Spektrofotometer), yaitu (PERUM Jasa Tirta, 

2006): 

1. Pelaksanaan uji : 

a. Lakukan analisa contoh uji air dengan segera, kocok dengan kuat 

terutama yang mengandung suspense tinggi. 

b. Pipet contoh uji air sebanyak 2,5 mL, masukkan dalam tabung mikro 

COD, tambahkan 1,5 mL larutan K2Cr2O7-HgSO4 ± 0,02 N dan 

tambahkan 3,5 mL H2SO4(p) AgSO4 kocok. 

c. Panaskan pada reactor COD ± 150ºC dan tunggu hingga ± 2 jam. 

d. Dinginkan sampai suhu kamar dan ukur konsentrasinya pada 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 444 nm. 

2. Untuk blanko lakukan sesuai dengan prosedur masing-masing tersebut 

tersebut diatas (Langkah 1) dengan menggunakan air suling, dimana 

pelaksanaannya dilakukan sebelum analisa contoh uji. 

3. Setelah dilakukan analisa blanko, dilanjutkan dengan analisa larutan standar 

dengan langkah-langkah sesuai (Langkah 1) persyaratan cek standar 

mengacu kepada prosedur metode analisa, verifikasi, dan validasi metode 

(QP/LKA/15). 

4. Catat konsentrasi hasil analisa tersebut. 
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5. Perhitungan : 

Apabila konsentrasi tinggi maka dilakukan pengenceran dengan 

perhitungan:  

C = A x F 

Dimana : C = konsentrasi COD (mg/L) 

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

                F = faktor pengenceran 

 

 

 2. Analisa Kadar BOD  

Tahapan dalam pelaksanaan analisa contoh uji air sebagai berikut (PERUM 

Jasa Tirta, 2006) : 

1. Tanpa pengenceran: 

a. Kocok contoh uji air, masukkan contoh uji air kedalam botol inkubasi 

b. Analisa konsentrasi DO nol hari contoh uji air dengan DO meter, 

kemudian catat hasil pembacanya. 

c. Setelah selesai dianalisa tambahkan contoh uji air hingga penuh 

(meluber) kemudian tutup dengan hati-hati. 

d. Masukkan botol inkubasi kedalam inkubator pada suhu 20ºC ± 1º C 

selama 5 hari. 

e. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dari inkubator kemudian biarkan 

pada suhu kamar. 
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f. Analisa konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter, kemudian catat hasil 

pembacaannya. 

2. Menggunakan pengenceran: 

a. Masukkan sejumlah volume contoh uji air kedalam gelas ukur 250-500 

mL (volume contoh uji tergantung dari pengencerannya). 

b. Tambahkan air pengencer sampai 150 mL. 

c. Aduk hingga homogen, setelah homogen tuangkan kedalam botol 

inkubasi yang bervolume ± 150 mL sampai penuh. 

d. Analisa konsentrasi DO nol hari contoh uji air dengan DO meter, 

kemudian catat hasil pembacaannya. 

e. Setelah selesai dianalisa tambahkan contoh uji air yang telah diencerkan 

hingga penuh (meluber) kemudian tutup dengan hati-hati. 

3. Perhitungan : 

Hitung kadar BOD dengan menggunakan rumus berikut ini : 

a. Contoh uji tanpa diencerkan: 

BOD mg/L = DO0 – DO5 

b. Contoh uji yang diencerkan (mengandung seed) 

BOD mg/L =   

c. Rumus faktor (f): 

 f =   

 

Keterangan : 

DO0  = DO contoh sebelum diinkubasi (mg/L) 

DO0 –DO5 – (DO0Blk – DO5 Blk. F) 

P 

 (150 – (150:pengenceran)) 

1000 

150 

1000 
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DO5 = DO contoh setelah diinkubasi 5 hari pada suhu 20ºC (mg/L) 

DO0 Blk  = DO blanko sebelum diinkubasi (mg/L) 

DO5 Blk  = DO blanko setelah diinkubasi 5 hari pada suhu 20ºC (mg/L) 

P = Desimal faktor pengenceran (1: pengenceran) 

F         = Perbandingan volume seed dalam contoh uji dengan  volume seed 

dalam blanko. 

4. Pemilihan hasil analisa BOD 

Apabila ada hasil yang penurunannya (DO nol hari s/d DO 5 hari) 

memenuhi 40-47 % maka pilih salah satu yang penurunannya (dari DO nol 

hari s/d DO 5 hari) 40-47 %. 

 

3. Analisa Lipida 

Tahapan dalam pelaksanaan analisa kadar lipida sebagai berikut (PERUM 

Jasa Tirta, 2006) : 

1. Pelaksanaan Uji 

a. Diambil contoh uji yang tersedia dan yang sesuai dengan metode 

Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air. 

b. Diukur 200 mL sampel dan dimasukkan kealam corong pisah 250 mL, 

ditambahkan 0,2 mL HCL 1:1. 

c. Ditambahkan 6 mL n-Hexana kedalam corong pemisah dan dikocok 

kuat-kuat selma 2 menit.  

d. Dibiarkan selama ± 2 menit sampai fraksi organik terpisah dari fraksi air. 
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e. Jika terbentuk emulsi digoyangkan perlahan-lahan selama 5-10 menit 

atau sampai tidak terjadi emulsi lagi.  

f.   Dipisahkan lapisan fraksi organik dari contoh uji kedalam gelas piala 

yang bersih dengan cara buang lapisan bawah lalu disisakan lapisan atas 

(lapisan organik). 

g. Jika fraksi n-Hexane  masih mengandung air (tidak jernih/terdapat 

emulsi) ditambahkan alkohol secukupnya, labu digoyang perlahan-lahan 

dan dibuang lapisan bagian bawah. 

h. Ditampung atau dimasukkan contoh uji (lapisan atas) yang sudah 

dipersiapkan trsebut di atas dengan cara disaring memakai kertas saring 

dengan Na2SO4 kedalam labu destilasi yang sudah ditimbang berat 

tetapnya.  

i.   Dibilas corong pisah tersebut dengan 6 mL n-Hexana  dan disaring lagi 

kedalam labu destilasi yang telah terisi contoh uji tersebut diatas. 

j.   Didestilasi diatas hot plate  hingga n-Hexane menguap sempurna. Setelah 

pendestilasian selesai, diangkat labu destilasi dan dikeringkan di oven 

(untuk penguapan lebih sempurna) apabila diperlukan. 

k. Didinginkan labu destilasi dalam desikator. 

l.   Ditimbang labu destilasi yang sudah berisi contoh uji tersebut pada 

timbangan analitik. 

m. Dicatat berat yang diperoleh dan dihitung kadarnya.  
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2. Perhitungan 

Kadar Lipida (mg/L) 

  Lipida mg/L  =  (A - B) x 1000 x 1000  

           mL Contoh uji 

Keterangan : 

A =  Bobot labu + Residu dalam gram 

B =  Bobot labu kosong dalam gram 

 

4. Analisa Kadar Deterjen 

Tahapan dalam pelaksanaan analisa kadar deterjen sebagai berikut (PERUM 

Jasa Tirta, 2006) : 

1. Pelaksanaan Kalibrasi Standar 

a. Buat larutan standar seri. 

b. Dipipet larutan standar seri masing-masing 25 mL dan dimasukkan 

kedalam corong pisah 100 mL.  

c. Ditambahkan 3-5 tetes indikator fenolftalin pada blanko (CHCL3), 

masing-masing larutan standar dan juga pada contoh uji, ditambahkan 

NaOH 1 N tetes per tetes supaya larutan bersofat basa. Ditambah tetesan 

larutan H2SO4 1 N hanya untuk menghilangkan warna merah gas. 

d. Dipipet larutan Metilin Biru 6,3 mL dan 2,5 mL Klorofom (CHCL3) dan 

ditambahkan pada butir (b), kemudian dikocok ± 30 detik, sekali – kali 

tutup corong dibuka untuk mengeluarkan gas.  

e. Dibiarkan hingga terjadi pemisahan fase, digoyang-goyangkan corong 

pemisah perlahan-lahan, jika terbentuk emulsi ditambahkan 25 mL 
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Isopropil Alkohol, kemudian lapisan bawah dikeluarkan dan ditampung 

dalam corong pisah yang lain.  

f.  Diulangi ekstraksi seperti butir (d) dan (e) sebanyak 3 kali dengan 

penambahan Khloroform 2,5 mL setiap pengulangannya dan semua 

larutan ekstrak tersebut dikumpulkan.  

g. Dipipet 12,5 mL larutan Pencuci dan ditambahkan kedalam ekstrak 

tersebut dan dikocok ± 30 detik, dibiarkan terjadi pemisahan fase, 

digoyangkan perlahan-lahan, dikeluarkan lapisan bawah (Khloroform) 

dan ditampung (jaga agar lapisan air tidak terbawa). 

h. Diulangi ekstraksi sebanyak 2 kali pada butir (g) dengan penambahan 2,5 

mL Khloroform dan semua larutan ekstrak dikumpulkan.  

i.   Dimasukkan larutan ekstrak kedalam labu ukur 25 mL dan ditambahkan 

Khloroform sampai tanda batas volume. 

j.   Diukur konsentrasinya pada UV-Spektrofotometri  dengan menggunakan 

cell 10-mm  pada panjang gelombang 652 nm (pengoperasian alat UV 

Spektrofotometer mengacu pada Instruksi Kerja Pengoperasian dan 

Pemaliharaan Alat UV-Visible Spektrofotometer 1601 NO.Q1/LKA/25), 

pembacaan dilakukan tidak lebih dari 3 jam setelah ekstraksi. 

k. Dibuat kurva kalibrasinya dengan Persyaratan seperti pada Prosedur 

Metode Analisa, Verifikasi dan Validasi Metode No. Dok. QP/LKA/15.  

l.   Diulangi kalibrasinya pada waktu tertentu misalnya jika ada pembuatan 

reagen baru atau cek standar sudah tidak sesuai lagi. 
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2. Pelaksanaan Analisa 

a. Dipipet contoh uji air yang sudah disaring dengan kertas membran 

berpori 0,45 µm 25 mL kedalam corong pisah. 

b. Dilakukan secara berurutan seperti pembuatan kalibrasi standar pada 

butir (c) sampai (i). 

c. Dilakukan juga analisa larutan standar sebagai sampel untuk cek standar 

setiap analisa dan setiap 10 analisa contoh uji, disertakan juga pengujian 

duplo seperti analisa terhadap contoh uji. 

d. Diukur konsentrasinya pada UV-Visible Spektrofotometer  dengan 

panjang gelombang 652 nm (pengoperasian alat UV Spektrofotometer 

mengacu pada Instruksi Kerja Pengoperasian dan Pemaliharaan Alat UV-

Visible Spektrofotometer 1601 NO.Q1/LKA/28), dan dicatat hasilnya.  
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Lampiran 2. Efektifitas Penurunan Kadar Lipida dan LAS   

Tabel 10. Efektifitas Penurunan Kadar Lipida dan LAS 

 

 

 

 

 

 

 

No. Variabel Kode 

F: Jumlah 

Inokulum 

(%) 

Q : Laju 

Aliran 

(mL/hari) 

Kadar Lipida 

(%) 

Kadar LAS 

(%) 

1 –1 –1 2 1440 53,85 79,86 

2 –1 1 2 7200 56,92 76,88 

3 1 –1  8 1440 <61,54 85,76 

4 1 1 8 7200 50,77 72,55 

5 0 0 5 4320 61,54 78,64 

6 0 0 5 4320 <61,54 81,29 

7 0 0 5 4320 58,46 80,55 

8 0 0 5 4320 58,46 75,81 

9 0 0 5 4320 44,62 82,55 

10 -1,414 0   0,758 4320 46,15 68,61 

11 1,414 0 9,242 4320 38,46 57,63 

12 0 -1,414 5 247,68 <61,54 97,20 

13 0 1,414 5 8392,32 53,85  76,24 
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Lampiran 3. Efektifitas Penurunan Kadar BOD dan COD  

Tabel 11. Efektifitas Penurunan Kadar BOD dan COD 

 

Nilai Penurunan Kadar BOD/COD (%)  =  

 

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

 Ce = hasil analisis kandungan pencemar ahkir (mg/L) 

No. Variabel Kode 

F: Jumlah 

Inokulum 

(%) 

Q : Laju 

Aliran 

(mL/hari) 

Y1 : Kadar 

BOD 

(%) 

Y2 :Kadar 

COD 

(%) 

1 –1 –1 2 1440 99,49 99,44 

2 –1 1 2 7200 97,05 96,95 

3 1 –1  8 1440 80,91 82,00 

4 1 1 8 7200 79,17 78,96 

5 0 0 5 4320 84,27 84,38 

6 0 0 5 4320 88,10 86,60 

7 0 0 5 4320 83,80 84,76 

8 0 0 5 4320 82,87 83,96 

9 0 0 5 4320 77,89 77,54 

10 -1,414 0   0,758 4320 80,68 80,12 

11 1,414 0 9,242 4320 83,90 81,00 

12 0 -1,414 5 247,68 99,78 99,77 

13 0 1,414 5 8392,32 87,51 86,10 

Co – Ce  x 100 

       Co 
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Lampiran 4. Desain Komposit Terpusat Serta Respon Kadar BOD dan COD 

Tabel 12. Desain Komposit Terpusat Serta Respon Kadar BOD dan COD 

 

 

 

 

 

No. 

Variabel Kode Variabel Asli Respon 

X1 X2 

F: Jumlah 

Inokulum 

(%) 

Q : Laju 

Aliran 

(mL/hari) 

Y1 : Kadar 

BOD 

(mg/L) 

Y2 :Kadar 

COD 

(mg/L) 

1 –1 –1 2 1440 11,10 36,129 

2 –1 1 2 7200 63,70 196,43 

3 1 –1  8 1440 411,8 1158,8 

4 1 1 8 7200 449,3 1354,4 

5 0 0 5 4320 339,2 1005,6   

6 0 0 5 4320 256,7 862,20 

7 0 0 5 4320 349,4 981,00 

8 0 0 5 4320 369,4 1032,8 

9 0 0 5 4320 476,9 1446,1 

10 -1,414 0   0,758 4320 416,8 1279,6 

11 1,414 0 9,242 4320 347,2 1223,0 

12 0 -1,414 5 247,68 4,850 14,850 

13 0 1,414 5 8392,32 269,4 894,68 
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Lampiran 5. Ringkasan Model 

Design Summary 
 

Study Type  Response Surface  Runs 13 

Design Type  Central Composite Blocks No Blocks 

Design Model  Quadratic   
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Lampiran 6. Evaluasi Model (Design Evaluation) pada Kadar BOD dan COD 

 

2 Factors: A, B 

Design Matrix Evaluation for Response Surface Quadratic Model 

No aliases found for Quadratic Model 

 

Aliases are calculated based on your response selection, taking into account 

missing data points, if necessary. Watch for aliases among terms you need to  

estimate. 

 

Degrees of Freedom for Evaluation 
Model          5 

Residuals    7 

Lack Of Fit 3 

Pure Error  4 

Corr Total    12 

 

A recommendation is a minimum of 3 lack of fit df and 4 df for pure error. This 

ensures a valid lack of fit test. Fewer df will lead to a test that may not detect lack 

of fit. 

Power at 5 % alpha level to detect signal/noise ratios of 

Term  StdErr** VIF Ri-Squared 0.5 Std. Dev. 1 Std. Dev. 2 Std. Dev. 

A 0.35 1.00 0.0000 9.4 % 23.2 % 68.1 % 

B 0.35 1.00 0.0000 9.4 % 23.2 % 68.1 % 

AB 0.50 1.00 0.0000 7.2 % 14.0 % 40.8 % 

A2 0.38 1.02 0.0170 20.8 % 62.1 % 99.4 % 

B2 0.38 1.02 0.0170 20.8 % 62.1 % 99.4 % 

 **Basis Std. Dev. = 1.0 

 

Standard errors should be similar within type of coefficient.  Smaller is better. 

Ideal VIF is 1.0.  VIF's above 10 are cause for alarm, indicating coefficients are 

poorly estimated due to multicollinearity. 

 

Ideal Ri-squared is 0.0.  High Ri-squared means terms are correlated with each 

other, possibly leading to poor models. 
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If the design has multilinear constraints multicollinearity will exist to a greater 

degree, thus increasing the VIF's and the Ri-squareds, rendering these statistics 

useless. Use FDS instead. 

 

Power is an inappropriate tool to evaluate response surface designs. Use 

precision-based metrics provided in this program via fraction of design space 

(FDS) statistics. 

Click on the Graphs button at the top of this screen, look for the [?] button on the 

FDS Tool for detailed instructions. 

Be sure to set the Model (on previous screen) to be an estimate of the terms you 

expect to be significant. 

 

 Measures Derived From the (X'X)-1 Matrix 
 

 Std Leverage Point Type 

 1 0.6250  Fact 

 2 0.6250  Fact 

 3 0.6250  Fact 

 4 0.6250  Fact 

 5 0.6250  Axial 

 6 0.6250  Axial 

 7 0.6250  Axial 

 8 0.6250  Axial 

 9 0.2000  Center 

 10 0.2000  Center 

 11 0.2000  Center 

 12 0.2000  Center 

 13 0.2000  Center 

           Average = 0.4615 
 

Watch for leverages close to 1.0.  Consider replicating these points or make sure 

they are run very carefully. 
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Lampiran 7. Hasil Analisa Model Kuadratik pada Respon Kadar  BOD 

 

Sequential Model Sum of Squares [Type I] 

        Sum of  Mean F p-value 

Source      Squares        df Square Value Prob > F 

Mean vs Total          1.091E+006    1 1.091E+006                    

 Suggested 

Linear vs Mean             86084.48    2 43042.24              1.85       0.2070 

2FI vs Linear                      57.00 1 57.00  2.207E-003       0.9636  

Quadratic vs 2FI           98252.02 2       49126.01             2.56       0.1462 Suggested 

Cubic vs Quadratic  1.079E+005 2       53963.69           10.27        0.0169 Aliased 

Residual                        26265.19 5      5253.04          

 Total                   1.0409E+006 13  1.084E+005     

 

"Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order polynomial 

where the additional terms are significant and the model is not aliased. 

 

 

Lack of Fit Tests 

  Sum of   Mean   F p-value 

Source   Squares df  Square Value Prob > F 
 Linear       2.075E+005 6  34590.97 5.54 0.0596 

 2FI       2.075E+005 5  41497.77 6.65 0.0451 

Quadratic   1.092E+005 3  36412.27 5.84 0.0607 Suggested 

 Cubic              1309.44 1    1309.44 0.21 0.6706 Aliased 

Pure Error       24955.75 4    6238.94 

 

 "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit. 

 

 

 Model Summary Statistics 

  Std.     Adjusted     Predicted 

Source Dev. R-Squared R-Squared   R-Squared PRESS 

 Linear 152.48 0.2702 0.1242 -0.4535 4.631E+005 

 2FI 160.71 0.2704 0.0272 -1.1571 6.872E+005 

Quadratic 138.46 0.5788 0.2779 -1.5607 8.158E+005 Suggested 

 Cubic 72.48 0.9176 0.8021 0.6146 1.228E+005 Aliased 

 

 "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-

Squared" 

 and the "Predicted R-Squared". 
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Lampiran 8. Hasil Perhitungan Analisis Ragam (ANOVA) pada Respon 

Kadar          BOD 

Respon 1 : Kadar BOD  

ANOVA for Response Surface Reduced Quadratic Model 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

                                 Sum of               Mean            F                p-value 

Source Squares      df     Square         Value        Prob > F 

Model  1.841E+005  3   61376.80         4.11        0.0431       

significant 

A-Jumlah Inokulum 59145.77 1 59145.77 3.96  0.0778 

B-Laju Aliran  26938.71 1 26938.71 1.80 0.2122 

B2  98045.91 1 98045.91 6.56 0.0306 

Residual 1.345E+005 9 14939.52 

Lack of Fit 1.095E+005 5 21899.99 3.51 0.1237  not 

significant 

Pure Error 24955.75 4 6238.94 

Cor Total 3.186E+005 12 

The Model F-value of  4.11 implies the model is significant.  There is only a 

4.31% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

In this case B2 are significant model terms.  Values greater than 0.1000 indicate 

the model terms are not significant.  If there are many insignificant model terms 

(not counting those required to support hierarchy), model reduction may improve 

your model. 

 

The "Lack of Fit F-value" of 3.51 implies the Lack of Fit is not significant relative 

to the pure error.  There is a 12.37% chance that a "Lack of Fit F-value" this large 

could occur due to noise.  Non-Significant lack of fit is good -- we want the model 

to fit. 

Std. Dev. 122.23      R-Squared 0.5780 

Mean  289.67      Adj R-Squared 0.4373 

C.V. % 42.19      Pred R-Squared    - 0.0143 

PRESS 3.232E+005   Adeq Precision 6.476 

A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is better predictor of  

your respone current model.  

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio. A ratio greater than 4 is 

desirable. Your ratio of 6.476 indicates an adequate signal. This model can be 

used to navigate the design space.  
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   Coefficient              Standard  95% CI      95% CI 

Factor      Estimate  df            Error Low  High      VIF  

Intercept     362.11 1 44.14 262.25  461.97 

A-Jumlah Inokulum   85.98 1 43.21 -11.77  183.74   1.00 

B-Laju Aliran      58.03 1 43.21 -39.73     155.79   1.00 

B2      -117.70 1 45.95 -221.64      -13.77 1.00  

 

Final Equation in Terms of Coded Factors: 

Kadar BOD (Y1)  = 

+362.11 

+85.98   * A 

+58.03   * B 

-117.70  * B2 

 

Final Equation in Terms of Actual Factors: 
Kadar BOD  (Y1)  = 

-133.07783 

+28.66128           *  Jumlah Inokulum  

+0.14276             *  Laju Aliran 

-1.41908E-005    *  Laju Aliran
2
 

 

 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of 

residuals. 

2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

4) Box-Cox plot for power transformations. 

 

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model 

Graphs icon. 
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Lampiran 9. Hasil Analisa Model Kuadratik pada Respon Kadar  COD 

 

Sequential Model Sum of Squares [Type I] 

        Sum of  Mean F p-value 

Source      Squares        df Square Value Prob > F 

Mean vs Total          1.015E+007    1 1.015E+007                    

 Suggested 

Linear vs Mean        9.254E+005    2 4.627E+005              2.37       0.1438 

2FI vs Linear                    311.50 1 311.50  1.436E-003       0.9706  

Quadratic vs 2FI      9.037E+005 2  4.518E+005             3.02       0.1136 Suggested 

Cubic vs Quadratic  7.953E+005 2  3.976E+005             7.84       0.0287 Aliased 

Residual                   2.535E+005 5      50698.22          

 Total                     1.303E+007 13  1.002E+006     

 

"Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order polynomial 

where the additional terms are significant and the model is not aliased. 

 

 

Lack of Fit Tests 

                Sum of   Mean            F p-value 

Source             Squares df  Square       Value Prob > F 
 Linear       1.755E+006 6  2.925E+005   5.91 0.0537 

 2FI       1.755E+006 5  3.509E+005   7.09 0.0405 

Quadratic   8.508E+005 3  2.836E+005   5.73 0.0625 Suggested 

 Cubic            55506.29 1       55506.29   1.12 0.3493 Aliased 

Pure Error  1.980E+005 4       49466.20 

 

 "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit. 

 

 

 Model Summary Statistics 

  Std.     Adjusted     Predicted 

Source Dev. R-Squared R-Squared   R-Squared PRESS 

 Linear 441.90 0.3215 0.1858 -0.3670 3.934E+006 

 2FI 465.77 0.3216 0.0955 -1.0161 5.803E+006 

Quadratic 387.07 0.6356 0.3753 -1.2095 6.359E+006 Suggested 

 Cubic 225.16 0.9119 0.7886 -0.3417 3.862E+006 Aliased 

 

 "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-

Squared" 

 and the "Predicted R-Squared". 
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Lampiran 10. Hasil Perhitungan Analisis Ragam (ANOVA) pada Respon 

Kadar     COD 

Respon 2 : Kadar COD  

ANOVA for Response Surface Reduced Quadratic Model 

 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

                                 Sum of                  Mean               F            p-value 

Source Squares        df     Square          Value       Prob > F 

Model  1.811E+006   3 6.036E+005 5.09 0.0248

 significant 

A-Jumlah Inokulum 6.053E+005 1 6.053E+005 5.10 0.0502 

B-Laju Aliran  3.021E+005 1 3.021E+005 2.70 0.1348 

B2  8.854E+005 1 8.854E+005 7.47 0.0231 

Residual 1.067E+006 9 1.186E+005 

Lack of Fit 8.693E+005 5 1.739E+005 3.51 0.1236 not 

significant 

Pure Error 1.980E+005 4 49496.20 

Cor Total 2.878E+006 12 

The Model F-value of 5.09 implies the model is significant.  There is only a 

2.48% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

In this case B2 are significant model terms.  Values greater than 0.1000 indicate 

the model terms are not significant.  If there are many insignificant model terms 

(not counting those required to support hierarchy), model reduction may improve 

your model. 

 

The "Lack of Fit F-value" of  3.51 implies the Lack of Fit is not significant 

relative to the pure error. There is only a 12.36% chance that a "Lack of Fit F-

value" this large could occur due to noise. 

Non-Significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 

Std. Dev. 344.37        R-Squared    0.6292 

Mean  883.51          Adj R-Squared    0.5056 

C.V. % 38.98        Pred R-Squared      0.0909 

PRESS 2.617E+006     Adeq Precision    7.221 

The "Pred R-Squared" of 0.0909 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.5056 

as one might normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible 

problem with your model and/or data.  Things to consider are model reduction, 

response tranformation, outliers, etc. 
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"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is 

desirable. Your ratio of 7.221 indicates an adequate signal. This model can be 

used to navigate the design space.   

    Coefficient               Standard  95% CI      95% CI 

Factor      Estimate  df            Error Low  High      VIF 

Intercept     1101.18 1  124.37 819.83  1382.53   

A-Jumlah Inokulum   275.07 1 121.75 -0.35  550.50 1.00 

B-Laju Aliran      200.02 1 121.75 -75.40    475.45 1.00 

B2     -353.72 1 129.45 -646.55  -60.88       

1.00 

Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 Kadar COD  (Y2) = 

+1101.18  

+275.07   * A 

+200.02   * B 

-353.72    * B
2
 

Final Equation in Terms of Actual Factors: 
Kadar COD (Y2)  = 

-453.17540 

+91.69152          * Jumlah Inokulum  

+0.43791            * Laju ALiran 

-4.26454E-005   * Laju ALiran
2
 

 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of 

residuals. 

2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

4) Box-Cox plot for power transformations. 

 

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model 

Graphs icon. 
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Lampiran 11. Hasil Optimasi Model Kuadratik pada Kedua Respon 

(Solution Of Numerical Optimization) 

 

Constraints 

   Lower  Upper Lower Upper 

Name Goal Limit  Limit Weight Weight  Importance 
A:Jumlah Inokulum  is in range  2 8 1 1 3 

B:Laju Aliran  is in range  1440 7200 1 1 3 

Kadar BOD minimize  4.85 476.9 1 1 3 

Kadar COD minimize 14.85 1446.1 1 1 3 

 

Solutions 
Number   Jumlah           Laju             Kadar BOD    Kadar COD     Desirability 

               Inokulum        Aliran                  

 1 2.00 1440.00 100.39 272.366 0.809 Selected 

 2 2.34 1440.00 110.083 303.376 0.788 

 3 2.00 7200.00 216.447 672.408 0.546 

  

3  Solutions found 

 

Number of Starting Points:  35 

Jumlah Inokulum    Laju Aliran 
5.00 4320.00 

8.00 7200.00 

8.00 1440.00 

2.00 7200.00 

2.00 1440.00 

5.38 1563.26 

7.83 2984.26 

2.49 4866.05 

4.94 2123.14 

7.75 5770.94 

4.64 5225.47 

3.37 2271.17 

2.61 6223.68 

3.08 1467.07 

7.77 2227.39 

7.76 4224.96 

3.93 6705.22 

3.96 4251.46 
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4.44 2271.17 

7.17 2483.14 

4.96 2500.42 

4.46 6007.10 

2.66 3297.60 

2.15 6641.86 

6.78 4764.10 

3.23 6345.22 

5.09 5081.47 

6.26 3921.98 

3.11 3316.03 

6.32 4430.59 

4.52 4845.31 

5.80 6092.93 

7.75 2942.21 

3.75 3060.86 

7.13 5110.85 
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Lampiran 12. Analisis Data Statistik 

 

1. Rangkuman Desain (Design Summary) 

Rangkuman desain pada ringkasan hasil desain model menunjukkan 

bahwa desain model yang terbentuk adalah kuadratik reduksi dengan 13 

percobaan (Lampiran 5). Pada respon kadar BOD (Y1) dan respon kadar COD 

(Y2) menunjukkan bahwa tidak adanya transformasi (Trans) pada model, hal ini 

berarti bahwa rancangan percobaan yang digunakan sudah membentuk desain 

model kuadratik reduksi yang baik, sehingga tidak perlu ditransformasikan 

(diubah) ke desain model yang lain. 

2. Hasil Evaluasi Model (Result of Model Evaluation) 

Lack of fit atau derajat bebas untuk simpangan model adalah 3 dan derajat 

bebas untuk galat murni adalah 4 (Lampiran 6). Nilai ini menunjukkan bahwa 

desain model yang didapatkan sudah baik karena desain model yang baik 

mempunyai nilai derajat bebas kesalahan permodelan minimal 3 dan derajat bebas 

untuk galat murni minimal 4. Nilai VIF yang didapatkan antara 1,00 sampai 1,02 

menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel-variabel dalam 

rancangan percobaan. Identifikasi multikolinieritas terjadi jika VIF > 10. 

3. Hasil Perhitungan Analisis Ragam (ANOVA) 

Nilai R
2
 tertinggi (Lampiran 7) yaitu 0,5780 yang menunjukkan bahwa 

faktor penambahan jumlah inokulum dan laju aliran limbah pada penelitian 

memberikan pengaruh sebesar 57,80% pada keragaman respon nilai kadar BOD. 

Sedangkan sisanya sebesar 42,20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
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dimasukkan dalam model. Nilai R sebesar 0,4373 berarti bahwa ada korelasi 

positif atau keeratan hubungan antara faktor penambahan jumlah inokulum dan 

laju aliran limbah dengan respon nilai kadar BOD sebesar 43,73% (Jika R 

bertanda minus menunjukkan adanya korelasi negatif). Korelasi positif yaitu 

apabila nilai X (faktor yang diamati) besar maka akan diikuti dengan nilai Y 

(Respon) yang besar pula, apabila nilai X kecil maka diikuti pula dengan nilai Y 

yang kecil pula. 

Nilai R
2
 yang tertinggi (Lampiran 8) yaitu 0,6292 yang menunjukkan 

bahwa faktor penambahan jumlah inokulum dan laju aliran limbah memberikan 

pengaruh sebesar 62,92% pada keragaman respon kadar COD. Sedangkan sisanya 

sebesar 37,08% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Nilai R sebesar 0,5056 berarti bahwa ada korelasi positif atau keeratan hubungan 

antara faktor penambahan jumlah inokulum dan laju aliran limbah dengan respon 

nilai kadar COD adalah sebesar 50,56%. Korelasi positif yaitu apabila nilai X 

(faktor yang diamati) besar maka akan diikuti dengan nilai Y (Respon) yang besar 

pula, apabila nilai X kecil maka diikuti pula dengan nilai Y yang kecil pula. 

Analisis ragam model untk kedua respon yang dipengaruhi faktor jumlah 

inokulum dan laju aliran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 13. Koefisien Regresi dan Analisis Ragam Model Kuadratik 

Koefisien 

Respon (Y) 

Kadar BOD Kadar COD 

Intersep    : βo – 133,07783 – 453,17540 

Linier        : β1 28,66128 91,69152 

β2 0,14276 0,43791 

Kuadratik : β11 0 0 

β22 – 0,000014  – 0,0000426 

Interaksi   : β12 0 0 

R
2
 57,80% 62,92% 

P Model 0,0431(P<0,05 : significant) 0,0248(P<0,05 : significant) 

 

Sehingga persamaan untuk respon kadar BOD adalah sebagai berikut : 

Y1 = – 133,07783 + 28,66128 X1 + 0,14276 X2 – 0,000014 X2
2
  

 Dan persamaan untuk respon kadar COD adalah sebagai berikut : 

Y2 = – 453,17540 + 91,69152 X1 + 0,43791 X2 – 0,0000426 X2
2
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Lampiran 13. Bahan yang Digunakan dalam Penelitian 

 Mie kuah merek “A” = Mie Sedap rasa kare ayam spesial 

 

 

 

 Deterjen komersial merek “B” = Deterjen Daia Putih 

 

 

 

 Minyak Sawit merek “C” = Minyak sawit Tropicana 
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