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Volume Pembuangan Lumpur dalam Pengolahan Limbah Cair di IPAL PT 
SIER. SKRIPSI 
Dosen Pembimbing: 1. Dr.Ir.Wignyanto,MS 
            2. Mas’ud Effendi,STP,MP 
 
 

RINGKASAN 
 

Pengolahan limbah cair di PT SIER menggunakan sistem lumpur aktif 
(activated sludge). Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah menghasilkan 
lumpur yang cukup banyak dan diperlukan pengelolaan lebih lanjut. Permasalahan 
yang masih dihadapi PT SIER dalam pengolahan limbah cair industri salah 
satunya adalah pengaturan jumlah padatan yang masuk dan keluar dalam proses 
pengolahan secara biologis, akibatnya perbandingan jumlah makanan dan 
mikroorganisme menjadi tidak seimbang.  

Hasil analisis laboratorium terhadap hasil akhir (effluent) dari pengolahan 
limbah cair di PT SIER memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dan 
belum termanfaatkan secara optimal. Hasil akhir limbah cair PT SIER dapat 
dikategorikan dalam golongan 1 (diperuntukkan kebutuhan rumah tangga). 
Namun, hasil analisis yang fluktuatif  khususnya nilai TSS pada effluent 
menyebabkan effluent dari pengolahan limbah cair di PT SIER belum dapat 
dikategorikan dalam golongan 1.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengamati berapa 
frekuensi dan volume lumpur yang dibuang dalam proses pengolahan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses pengolahan limbah dengan metode 
lumpur aktif di IPAL PT SIER mampu menurunkan nilai COD hingga 88% dan 
memenuhi baku mutu golongan 1 (<  80 mg/L), akan  tetapi nilai TSS pada hasil 
akhir (rata-rata 148 mg/L) tidak mampu  memenuhi baku mutu golongan 1(100 
mg/L). Besarnya perbandingan jumlah makanan dan konsentrasi mikroorganisme 
(rasio F/M) sebesar 0,038. Nilai tersebut tidak sesuai dengan standar rasio F/M  
yaitu 0,2 - 0,3.  

Berdasarkan hasil perhitungan konsentrasi mikroorganisme (MLSS) 
menggunakan F/M rasio didapatkan hasil konsentrasi mikroorganisme pada bak 
aerasi (MLSSOD) = 695,196 mg/L sampai 1042,794 mg/L dan rata-rata kebutuhan 
lumpur aktif yang dikembalikan (MLSSRS) = 2514,45 mg/L, sehingga besarnya 
Volume kelebihan lumpur atau Sewage Activated Sludge (SAS) diketahui. Besar 
SAS dari perhitungan dengan keseimbangan massa dihasilkan volume awal 
pembuangan sebesar 2.639.840,85 L dengan frekuensi pembuangan per hari atau 
8jam/hari sampai nilai MLSS memenuhi standar dan dilakukan perhitungan 
volume secara bertahap.  

 
Kata Kunci : Limbah cair, effluent, Lumpur aktif, MLSS 
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Settings Sludge Disposal in Wastewater Treatment at the IPAL PT SIER. 
MINOR THESIS. 
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    2. Mas’ud Effendi,STP,MP 
 
 

 
SUMMARY 

 
Wastewater treatment in PT SIER using activated sludge system. One 

disadvantage of this system is to produce a lot of mud and needed further 
management. The problems still faced by PT SIER in liquid waste processing 
industry one of which is setting the amount of solids that enter and exit in the 
biological treatment processes, resulting in the ratio of food and microorganisms 
become unbalanced.  

Results of laboratory analysis effluent from wastewater treatment in PT 
SIER has the potential of water resources is quite large and has not been 
optimally. The final result of PT SIER liquid waste can be categorized in group 1 
(allocated household / water supply). However, the analysis of volatile especially 
in the effluent TSS values cause the effluent of wastewater treatment in PT SIER 
not be categorized in group 1.  

This research uses descriptive method by observing how the frequency and 
volume of sludge disposed in the processing. Based on the research, known waste 
treatment process using activated sludge in the PT SIER can reduce the COD 
value to 88% and meet the quality standard of class 1 (<80 mg / L), but the value 
of TSS on the final result (average of 148 mg / L) was not able to meet the quality 
standard of class 1 (100 mg / L). The amount of food and concentration ratio of 
the number of microorganisms (ratio F / M) equal to 0.038. This value is below 
the standard ratio of F / M is 0.2 to 0.3.  

Based on the calculation of microorganism concentration (MLSS) using the 
F/M ratio is obtained MLSSOD = 695.196 mg/L to 1042.794 mg/L and the average 
MLSSRS = 2514.45 mg/L, so the volume of Sewage Activated Sludge (SAS) is 
known. Great SAS from mass balance calculations with initial volume of waste 
generated amounted to 2,639,840.85 L with a frequency of discharge per day to 
meet the standard MLSS value and volume calculation in stages. Calculation of 
the sewage activated sludge from wastewater disposal by the formula PT SIER 
generated waste volume amounted to 4500.52 m3 with the frequency of discharge 
per day to meet the standard value of MLSS.  
 
Keywords: Wastewater, Effluent, Activated Sludge, MLSS 
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I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT SIER (Persero) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

penyediaan lahan industri di sekitar Surabaya dan menerapkan manajemen limbah 

terhadap industri – industri yang berada di bawah naungannya. Pengolahan limbah 

yang dilakukan oleh PT SIER (Persero) merupakan pengolahan limbah cair 

dengan cara mengumpulkan limbah cair tersebut dalam suatu unit pengolahan. 

Pengolahan limbah cair di IPAL PT SIER menghasilkan hasil akhir yang mampu 

memenuhi standart golongan 2 (diperuntukkan perikanan dan peternakan). 

Diketahui hasil analisis laboratorium terhadap hasil akhir dari 

pengolahan limbah cair (effluent) di PT SIER memiliki potensi sumber daya air 

yang cukup besar dan belum termanfaatkan secara optimal. Effluent limbah cair 

PT SIER dapat dikategorikan dalam golongan 1 (diperuntukkan kebutuhan rumah 

tangga/ air bersih). Namun, nilai TSS effluent yang fluktuatif menyebabkan 

effluent dari pengolahan limbah cair di PT SIER belum dapat dikategorikan dalam 

golongan 1.  

Diketahui bahwa pengolahan limbah cair di IPAL PT SIER 

menggunakan sistem lumpur aktif (activated sludge). Menurut Widjaja, dkk 

(2008), salah satu kelemahan dari sistem ini adalah menghasilkan lumpur yang 

cukup banyak. Secara umum dapat dikatakan bahwa lumpur aktif mengandung 

mikroorganisme yang bekerja untuk mengurai komponen organik dalam sistem 

pengolahan air limbah. Lumpur akan selalu diproduksi sebagai hasil dari 
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pertumbuhan bakteri/ mikroorganisme pengurai selama proses berlangsung. 

Jumlah lumpur akan selalu meningkat sejalan dengan peningkatan beban cemaran 

yang terolah. 

Besarnya lumpur ini menjadi penyebab nilai TSS effluent menjadi 

fluktuatif. Lumpur yang masih pekat terbawa pada proses pengendapan kedua di 

bak clarifier sehingga pengendapan tidak maksimal karena tingginya konsentrasi 

lumpur yang terbawa. Hal tersebut menyebabkan kualitas effluent yang dihasilkan 

tidak memenuhi baku mutu golongan 1.  

Diperlukan pengaturan jumlah padatan yang masuk dan keluar dalam 

proses pengolahan secara biologis. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah 

adanya kelebihan jumlah lumpur (sewage activated sludge). Konsentrasi activated 

sludge yang berlebihan dapat mengakibatkan perbandingan jumlah makanan dan 

mikroorganisme menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara jumlah 

makanan dan mikroorganisme, selain dapat menyebabkan nilai TSS yang 

fluktuatif juga dapat menyebabkan bulking sludge yang akan menimbulkan 

masalah dalam kinerja lumpur aktif (Trisnawati, 2000). 

Diperlukan adanya penelitian perhitungan besarnya kelebihan lumpur 

(sewage activated sludge) yang harus dibuang. Perhitungan jumlah pembuangan 

sewage activated sludge dilakukan untuk mencegah terjadi fase – fase di mana 

lumpur aktif terlalu pekat dan mengganggu proses pengolahan limbah cair di 

IPAL PT SIER. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan 

frekuensi dan volume pembuangan sewage activated sludge.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan adalah berapakah tingkat frekuensi 

dan volume lumpur yang harus dibuang untuk meningkatkan kualitas effluent di 

IPAL PT SIER. 

 

1.3 Tujuan 

Menentukan frekuensi dan volume pembuangan yang tepat untuk 

menghasilkan kualitas effluent yang stabil guna mengarah pada pemenuhan syarat 

baku mutu golongan 1. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

• Hasil perhitungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk upaya 

pemanfaatan kembali limbah cair di kawasan industri PT SIER menjadi 

sumber air bersih. 

• Membantu IPAL PT SIER meningkatkan kualitas effluent mengarah pada 

pemenuhan syarat baku mutu golongan 1. 
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II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 IPAL PT SIER 

Sistem pengolahan air limbah di PT. SIER (Persero) menggunakan 

sistem pengolahan secara fisika-biologis. Dalam hal ini tanpa menggunakan atau 

menambahkan bahan kimia. Pembuangan air limbah industri (waste water 

disposal) dialirkan melalui pipa dari pabrik ke saluran pipa bawah tanah yang 

dipasang sepanjang jalan di depan kavling pabrik yang terletak di  Kawasan 

Industri Rungkut. Volume limbah yang masuk ke IPAL PT. SIER berkisar 7000-

8000 m3/hari dari 350 pabrik (Zaenab, 2009). 

Pengolahan pertama yang dilakukan yaitu proses pengendapan yang 

terjadi secara gravitasi pada bak equalisasi atau sumur pengumpul dengan 

ketinggian 9 meter dari permukaan tanah dan diameter 5 meter. Proses ini disebut 

primary treatment dengan tujuan untuk mengurangi jumlah padatan. Dalam 

proses ini diperkirakan penurunan BOD-COD 20-45 % dan padatan 50-60 % 

dengan waktu tinggal 2-5 jam. Limbah kemudian dialirkan masuk ke dalam kolam 

oksidasi yang disebut pengolahan kedua. Proses biologis yang terjadi bertujuan 

untuk mengurangi bahan-bahan organik melalui mikroorganisme yang ada di 

dalamnya. Pada proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor  antara lain jumlah air 

limbah, tingkat kekotoran dan jenis kotoran yang ada (Zaenab, 2009). 

Menurut Zaenab (2009), sistem IPAL PT. SIER memiliki kelebihan dari 

segi pengolahan yang dilakukan dengan proses fisika-biologi. Sistem ini tidak 

membutuhkan biaya operasional yang mahal karena pengolahannya terjadi secara 
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alami dengan menggunakan bakteri dan gerak gravitasi dan hasil pengolahannya 

pun tidak membahayakan lingkungan karena dalam pengolahannya tidak 

menggunakan bahan kimia. Namum kekurangan IPAL PT. SIER yaitu masih 

menimbulkan bau pada bak penampungan awal. Hal ini terjadi karena belum 

terjadi pengolahan.  

 

2.2 Limbah 

Air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga 

yang berasal  dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya, dengan  

demikian air buangan  ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum (Santi, 

2004). Pengertian limbah industri menurut Hendrikus (1997) adalah produk suatu 

proses industri yang belum memiliki nilai guna ekonomis, dibatasi oleh ruang dan 

waktu. Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan sisa dari suatu sumber hasil 

aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai 

nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Menurut 

Kristanto (2002), limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat 

beracun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai 

bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tapi berpotensi untuk merusak lingkungan 

hidup dan sumber daya. Bila ditinjau secara kimiawi bahan – bahan ini terdiri dari 

bahan kimia organik dan anorganik. 

Sesuai  dengan batasan, air limbah  yang merupakan benda sisa 

merupakan benda yang umumnya tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi tidak 

berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengelolaan, karena 
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apabila limbah tersebut tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan 

gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada (Santi, 

2004). Berbagai kuman penyebab penyakit pada makhluk hidup seperti bakteri 

virus, protozoa, dan parasit sering mencemari air. Kuman yang masuk ke dalam 

air tersebut berasal dari buangan limbah rumah tangga maupun buangan dari hasil 

industri peternakan, rumah sakit, tanah pertanian, dan sebagainya. Pencemaran 

dari kuman penyakit ini merupakan penyebab utama terjadinya penyakit pada 

orang yang terinfeksi. Penyakit yang disebarkan oleh pencemaran air ini disebut 

Water-borne disease dan sering ditemukan pada penyakit tifus, kolera, dan 

disentri (Darmono, 2001). 

 

2.3 Karakteristik Limbah Cair 

Karakteristik limbah cair dapat diketahui menurut sifat-sifat dan 

karakteristik kimia, fisika, dan biologis. Studi karakteristik limbah perlu dilakukan 

agar dapat dipahami sifat – sifat tersebut serta konsentrasinya dan sejauh mana 

tingkat pencemaran dapat ditimbulkan limbah terhadap lingkungan. Dalam 

menentukan karakteristik limbah maka ada tiga jenis sifat yang harus diketahui 

yaitu (Ginting, 2007): 

1. Sifat Fisik 

Sifat fisik suatu limbah ditentukan berdasarkan jumlah padatan terlarut, 

tersuspensi, dan total padatan, alkalinitas, kekeruhan, warna, salinitas, daya 

hantar listrik, bau, dan temperatur. Sifat fisik ini beberapa diantaranya dapat 
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dikenali secara visual tapi untuk mengetahui lebih pasti maka digunakan 

analisis laboratorium. 

2. Sifat Kimia 

Karakteristik kimia air limbah ditentukan oleh biochemical oksigen demand 

(BOD), chemical oksigen demand (COD), dan logam – logam berat yang 

terkandung dalam air limbah. Uji BOD dalam air limbah merupakan salah 

satu metode yang paling banyak digunakan saat ini. Pengujian dilakukan 

pada temperatur 200C selama 5 hari. Kalau disesuaikan dengan suhu di 

Indonesia maka seharusnya pengukuran dapat dilakukan pada lebih kurang 

300C. Pengukuran dengan COD lebih singkat tapi tidak mampu mengukur 

limbah yang dioksidasi secara biologis. Nilai – nilai COD selalu lebih tinggi 

dari nilai BOD. 

3. Sifat Biologis 

Bahan – bahan organik dalam air terdiri dari berbagai macam senyawa. 

Protein adalah salah satu senyawa kimia organik yang membentuk rantai 

kompleks, mudah terurai menjadi senyawa – senyawa lain seperti asam 

amino. Sebagai bahan organik mengandung karbon, hidrogen, oksigen, 

nitrogen, sulfur, dan phospor. Penyebab bau busuk pada suatu limbah adalah 

dekomposisi dari zat – zat tersebut dalam jumlah besar. 

 

2.4 Parameter Pengukuran Kualitas Limbah Cair 

Parameter pencemaran limbah tergantung pada jenis limbahnya. Dengan 

adanya variasi nilai parameter dapat diketahui sejauh mana limbah dapat 
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memberikan dampak pencemaran terhadap komponen lingkungannya (Ginting, 

2007). Menurut Wardhana (1995), air yang telah tercemar memiliki kandungan 

oksigen yang sangat rendah karena diserap oleh mikroorganisme untuk 

mendegradasi bahan buangan organik sehingga menjadi bahan yang mudah 

menguap (ditandai dengan bau busuk). Parameter penting dalam menentukan 

kualitas effluent limbah cair, diantaranya : 

1. BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

Parameter ini menunjukan jumlah oksigen terlarut (mg/L) yang dibutuhkan 

oleh mikroorganisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan – 

bahan buangan dalam air (Fardiaz, 1992). Uji BOD penting dalam standart 

effluent, aktivitas pengendalian pencemaran aliran dan survei yang 

direncanakan untuk menilai kapasitas badan air penampung dan untuk 

desain fasilitas pengolahan. Uji BOD dilakukan selama 5 hari agar tercapai 

kebutuhan terbaik karbon sebanyak 60 – 70% dan ini dikenal dengan BOD5 

(Hidayat, 1993). 

2. COD (Chemical Oxygen Demand) 

Menunjukan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk bahan – bahan organik 

yang terdapat di dalam air. Pada dasarnya uji COD memiliki keuntungan 

karena dapat mengoksidasi beberapa komponen seperti selulosa yang tidak 

dapat dioksidasi secara biologis. Walaupun demikian uji ini tidak 

memberikan hasil yang tepat bila di dalam air ada klorida, jadi perlu 

penambahan merkuri sulfat untuk mengikatnya sehingga terbentuk senyawa 

komplek (Kumalaningsih, 1990) 
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3. TSS (Total Suspended Solid) 

Zat padat tersuspensi adalah zat padat yang terapung setelah penampisan air 

yang dapat menimbulkan minimnya oksigen dalam air. Zat – zat tersuspensi 

berdasarkan ukurannya dapat dibedakan menjadi partikel tersuspensi, 

partikel tersuspensi biasa, dan partikel koloid. Jenis partikel koloid 

menyebabkan kekeruhan, karena tidak dapat terlihat secara visual dan 

larutannya terdiri dari ion – ion dan molekul – molekul. Partikel – partikel 

tersuspensi biasa, berukuran lebih besar dari partikel koloid (Alaerts, 1997). 

 Menurut Mancl (1998), analisis total padatan terlarut perlu 

dilakukan untuk mengetahui tingkat penurunan padatan terlarut setelah limbah 

diolah dalam instalansi pengolahan limbah. Tingginya nilai COD sebagian besar 

juga disebabkan oleh peningkatan bahan padat tersuspensi. Clark dan Warrant 

(1997) menyatakan bahwa padatan tersuspensi dalam air akan mengurangi cahaya 

yang masuk ke dalam air sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen secara 

fermentasi.  

Baku mutu limbah cair di IPAL PT.SIER saat ini masuk dalam golongan 

II dan sedang diupayakan untuk golongan I. Baku mutu untuk golongan I dan 

golongan II dapat dilihat pada Tabel berikut.  
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Tabel 1. Baku Mutu Limbah Cair Kawasan Industri 

NO PARAMETER SATUAN GOLONGAN BAKU 
MUTU LIMBAH CAIR 

I II 
 FISIKA 

1 Temperatur oC 35 40 
2 Zat padat larut mg/L 1500 2000 
3 Zat padat tersuspensi mg/L 100 200 
 KIMIA 
1 pH 6,0 sampai 9,0   
2 Besi terlarut (Fe) mg/L 5 10 
3 Mangan Terlarut (Mn) mg/L 0,5 2 
4 Barium (Ba) mg/L 1 2 
5 Tembaga (Cu) mg/L 1 2 
6 Seng (Zn) mg/L 5 10 
7 Krom Heksavelen (Cr+6) mg/L 0,05 0,1 
8 Krom Total (Cr) mg/L 0,1 0,5 
9 Cadmium (Cd) mg/L 0,01 0,05 
10 Air Raksa (Hg) mg/L 0,001 0,002 
11 Timbal (Pb) mg/L 0,1 0,5 
12 Stanum mg/L 2 3 
13 Arsen mg/L 0,05 0,1 
14 Selenum mg/L 0,01 0,05 
15 Nikel (Ni) mg/L 0,1 0,2 
16 Kobalt (Co) mg/L 0,2 0,4 
17 Slanida (CN) mg/L 0,05 0,1 
18 Sulfida (H2S) mg/L 0,01 0,06 
19 Flourida (F) mg/L 1,5 15 
20 Klorin bebas (Cl2) mg/L 0,02 0.03 
21 Amonia bebas (NH3-N) mg/L 0,2 1 
22 Nitrat (NO3-N) mg/L 10 20 
23 Nitrit (NO2N) mg/L 0,06 1 
24 BOD5 mg/L 30 50 
25 COD mg/L 80 100 
26 Senyawa aktif biru 

Netilen 
mg/L 5 10 

27 Fenol mg/L 0,01 10,05 
28 Minyak  dan lemak mg/L 1 5 
29 PCB mg/L NIHIL NIHIL 

Sumber: SK Gubernur Jatim No. 45 tahun 2002 
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Berdasarkan SK. Gubernur No. 45 tahun 2002, sungai dapat digolongkan 

menjadi 5 jenis yaitu : 

1. Sungai K. I   :  untuk air minum tanpa   pengolahan terlebih dahulu  

2. Sungai K. II  : untuk bahan baku air minum dan kebutuhan rumah tangga  

3. Sungai K. III : untuk keperluan perikanan dan peternakan  

4. Sungai K. IV :  untuk keperluan pertanian dan usaha perkotaan, industri  

5. Sungai K. V   : diluar peruntukan I, II, III, IV diatas dan air buangan 

dibedakan menjadi 4 golongan, diantaranya : 

1. Gol. I   : air limbah yang dibuang ke sungai kelas II 

2. Gol. II  : air limbah yang dibuang ke sungai kelas III 

3. Gol. III : air limbah yang dibuang ke sungai kelas IV 

4. Gol. IV : air limbah yang dibuang ke sungai kelas V 

 

2.5 Metode Pengolahan Limbah Cair Industri 

Menurut Ginting (1995) limbah membutuhkan penanganan bila terdapat 

senyawa pencemar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau paling tidak 

berpotensi menimbulkan pencemaran. Tujuan penanganan limbah cair untuk 

menghilangkan atau mengurangi sebagian besar dari padatan tersuspensi, bahan 

terlarut, bahan pencemar berbahaya dari limbah cair, dan penyisihan unsur hara 

berupa nitrogen dan fosfor (Wenas, Sunaryo, dan Sutyasmi, 2002). Pengolahan 

limbah dengan pemanfaatan teknologi pengolahan dapat dilakukan dengan cara 

fisika, kimia, dan biologis atau gabungan ketiga sistem tersebut. Pengolahan 

limbah secara biologis digolongkan menjadi penggolongan cara aerob dan 
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pengolahan limbah cara anaerob (Ginting, 2007). Proses pengolahan yang 

termasuk pengolahan fisika antara lain pengolahan dengan menggunakan screen, 

sieves, dan filter; pemisahan dengan memanfaatkan gaya gravitasi (sedimentasi 

atau oil / water separator); serta flotasi, adsorpsi, dan stripping. Proses 

pengolahan yang dapat digolongkan pengolahan secara kimia adalah netralisasi, 

presipitasi, oksidasi, reduksi, dan pertukaran ion (Siregar, 2005). 

1. Pengolahan secara biologi 

Pengolahan limbah dengan cara biologis dapat dilakukan melalui dua cara 

yaitu (Ginting, 2007): 

a. Metode aerobik adalah metode dengan menggunakan bakteri aerob 

yang dapat berfungsi secara optimal apabila tersedia udara sebagai 

sumber kehidupan. 

b. Metode anaerobik adalah pengolahan dengan sistem yang dilakukan 

pada kondisi tanpa kehadiran oksigen atau dengan kondisi oksigen 

dapat diabaikan. 

Dari perbedaan akan keberadaan oksigen ini mengakibatkan dua 

rantai reaksi kimia yang berbeda (Siregar, 2005). 

 

bahan 

 
organik 

 

 

Gambar 1. Rantai reaksi aerobik 
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2. Pengolahan secara fisik 

a. Pemisahan (Screenning) dilakukan sebelum pengolahan lanjutan agar 

bahan tersuspensi berukuran besar mudah dipisahkan, dan yang 

terapung disisihkan lebih dahulu (Wenas, Sunaryo, dan Sutyasmi, 

2002). 

b. Grit Chamber bertujuan untuk menghilangkan kerikil, pasir, dan 

pertikel – partikel lain yang dapat mengendap di dalam saluran dan pipa 

– pipa serta untuk melindungi pompa – pompa dan peralatan lain dari 

penyumbatan, abrasi, dan overloading (Siregar, 2005). 

c. Proses Flotasi untuk menyisihkan barang – barang yang mengapung 

seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan 

berikutnya. 

d. Proses penyaringan (Filtrasi) dilakukan sebelum proses adsorpsi yaitu 

dengan menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari air 

agar tidak mengganggu proses adsorpsi (Wenas, Sunaryo, dan 

Sutyasmi, 2002). 

e. Teknologi membran (reverse osmosis) biasanya untuk unit pengolahan 

kecil, jika ditujukan untuk memakai kembali air yang diolah karena 

biaya instalasi dan operasinya sangat mahal(Metcalf and Eddy, 1991) 

3. Pengolahan secara kimia 

Efisiensi tinggi dicapai dengan melakukan pengolahan secara kimia, tetapi 

biaya pengolahan menjadi mahal karena memerlukan bahan kimia 

(Djubaedah, 2002). Beberapa kelebihan proses pengolahan kimia antara lain 
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dapat  menangani hampir seluruh polutan anorganik, tidak terpengaruh oleh 

polutan yang beracun atau toksik, dan tidak tergantung pada perubahan – 

perubahan konsentrasi. Namun, pengolahan kimia dapat meningkatkan 

jumlah garam pada effluent dan meningkatkan jumlah lumpur. Terdapat 

beberapa proses pengolahan limbah secara kimia diantaranya (Siregar, 

2005): 

a. Proses Netralisasi yang digunakan adalah netralisasi antara air asam dan 

air basa, penambahan bahan – bahan kimia yang diperlukan, dan filtrasi 

melalui zat – zat untuk netralisasi, misalnya CaCO3. 

b. Presipitasi adalah pengurangan bahan – bahan terlarut (kebanyakan 

bahan anorganik) dengan cara penambahan barang – barang kimia 

terlarut yang mengakibatkan terbentuknya padatan – padatan (floc dan 

lumpur). Proses presipitasi dapat dijelaskan dengan persamaan reaksi 

sebagai berikut : 

CuCl2 + 2NaOH   Cu(OH)2 + 2 NaCl 

CdNO3 +Ca(OH)2   Cd(OH)2 + CaNO3 

NiCl2 + 2NaOH    Ni(OH)2 + 2 NaCl 

Fe2(SO)4 + 3 Ca(OH)2   2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 

 2 NaF + Ca(OH)2   CaF2 + 2 NaOH 

c. Koagulasi dan Flokulasi merupakan proses konversi dari polutan – 

polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah, 

menjadi gumpalan – gumpalan yang dapat diendapkan, disaring atau 

diapungkan. 
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2.6 Proses Pengolahan Limbah Cair 

Apabila dilihat dari tingkatan perlakuan pengolahan maka sistem 

pengolahan limbah diklasifikasikan menjadi (Ginting, 1995) :  

1. Pengolahan pendahuluan 

Berfungsi untuk menyaring kotoran atau bahan kasar yang terdapat pada 

limbah. 

2. Pengolahan primer 

Berfungsi untuk menyaring padatan halus , zat warna yang larut maupun 

tersuspensi. Butiran pasir atau tanah adalah bahan non-biodegradable, dapat 

terakumulasi di dasar instalasi, harus dipisahkan dari limbah cair yang akan 

diolah, dilakukan dengan bak pengendapan primer dan umumnya dirancang 

untuk waktu tinggal sekitar 2 jam. 

3. Pengolahan sekunder 

Berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan polutan 

tersuspensi atau terlarut, dengan proses biologis (aerobik maupun 

anaerobik). 

4. Pengolahan tersier 

Metode ini digunakan bagi pengolahan limbah dengan konsentrasi bahan 

pencemar tinggi atau limbah dengan jenis parameter yang bervariasi banyak 

dengan volume yang relatif banyak(Ginting, 2007). 
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2.7 Pengolahan Limbah dengan Sistem Lumpur Aktif 

2.7.1 Prinsip Sistem Lumpur Aktif 

Lumpur aktif merupakan suatu padatan organik yang telah mengalami 

peruraian secara hayati sehingga terbentuk biomassa yang aktif dan mampu 

menyerap partikel serta merombaknya dan kemudian membentuk massa yang 

mudah mengendap dan atau menyerap sebagai gas. Lumpur aktif dikenal dengan 

istilah mixed liquor suspended solid (MLSS) yaitu jumlah padatan tersuspensi 

yang berasal dari bak pengendap lumpur aktif. Keaktifan lumpur ditentukan oleh 

konsentrasi MLSS. Lumpur banyak mengandung zat pengurai sehingga sangat 

baik untuk menguraikan bahan-bahan organik yang masih baru (Ginting, 2007). 

Pada dasarnya sistem lumpur aktif terdiri atas dua unit proses utama, 

yaitu tangki aerasi dan tangki sedimentasi. Dalam sistem lumpur aktif, limbah cair 

dan biomassa dicampur  secara sempurna dalam suatu reaktor dan diaerasi. Pada 

umumnya, aerasi ini juga berfungsi sebagai sarana pengadukan suspensi tersebut. 

Suspensi biomassa dalam limbah cair kemudian dialirkan ke tangki sedimentasi 

yang biomassanya dipisahkan dari air yang telah diolah. Sebagian biomassa yang 

terendapkan dikembalikan ke tangki aerasi, dan air yang telah diolah dibuang ke 

lingkungan. Agar konsentrasi biomassa di dalam reaktor konstan, sebagian 

biomassa dikeluarkan dari proses. Biomassa yang dikeluarkan dari sistem disebut 

kelebihan lumpur (excess sludge). Parameter desain penting untuk sistem lumpur 

aktif adalah tingkat pembebanan, konsentrasi biomassa, konsentrasi oksigen 

terlarut, lama waktu aerasi, umur lumpur dan ketersediaan oksigen. Konsentrasi 
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mikroorganisme (biomassa) diukur dari konsentrasi padatan tersuspensi (Mixed 

Liquor Suspended Solids (MLSS) (Departemen Perindustrian, 2007).  

Bak Aerasi           Clarifier 
       influent               effluent 

 
          
 
 

    kelebihan lumpur 
Gambar 2. Skema Proses Lumpur Aktif 

2.7.2 Analisis dan Parameter Kualitas Lumpur  

Menurut Siregar (2005), analisis lumpur aktif yang perlu dilakukan 

dalam pengolahan limbah industri meliputi hal – hal berikut : 

1. Sludge Volume (SV) 

Analisis volume lumpur dilakukan untuk menguji kecepatan pengendapan 

lumpur. Hasil diperoleh dalam satuan ml/liter. 

2. Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) 

Kandungan lumpur ditentukan dengan metode gravimetri. Sejumlah tertentu 

cairan lumpur aktif disaring, kemudian residu yang diperoleh dipanaskan 

selama satu jam pada suhu 1050C dan ditimbang. Hasil diperoleh dalam 

satuan mg/liter. 

3. Sludge Volume Index (SVI) 

Sludge Volume Index adalah rasio antara sludge volume dan Mixed Liquor 

Suspended Solids.  

SVI = SV/MLSS x 100% 

Unit pengolahan air limbah dengan activated sludge yang memiliki SVI 

lebih dari 200 menunjukan sludge bulking. 



18 
 

4. Loading 

Karakteristik loading dari unit pengolah air limbah  dapat diukur dengan 

pertolongan BOD5, MLSS, flow meter dan volume bak. Karakteristik 

loading unit pengolahan limbah meliputi BOD load (organic load), space 

load, dan sludge loading. 

BOD load adalah hasil analisis BOD5 dikalikan laju alir pada waktu 

tertentu, biasanya satu hari, sehingga menghasilkan kg BOD5 /hari. Space loading 

(volumetric loading) adalah BOD load dibagi volume bak atau reactor. Space 

loading dinyatakan dalam kg BOD5 / m
3. Sludge loading adalah BOD load dibagi 

kandungan lumpur, MLSS. Sludge loading dinyatakan dalam satuan kg BOD5 kg 

MLSS hari 

Nilai parameter desain sistem lumpur aktif untuk oksidasi karbon, atau 

nitrifikasi dan denitrifikasi dapat dilihat  pada tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Tipikal Parameter Desain  Sistem Lumpur Aktif 

Parameter Satuan Oksidasi karbon Nitrifikasi dan 
denitrifikasi 

MLSS g/l 2,5 – 4,5 2,5 – 4,5 
Waktu tinggal hidrolik 
(waktu aerasi) 

jam 0,5 – 1< 1,5 – 3 < 

Waktu tinggal sel 
(sludge age) 

hari 2 – 5 8 -10 (N) 
10 – 18 (N+DN) 

Suplai oksigen 
(desain) 

KgO2/KgBOD5 1,3 -1,5 2,9 (N) 
2,6 (DN) 

Konsentrasi oksigen 
terlarut 

Mg / L 2,0 1,0 

Sumber : Bischof,1993 

Kualitas lumpur aktif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus 

diperhatikan. Menurut Ginting (2007), perubahan kualitas dan jumlah air sangat 
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mempengaruhi kondisi efisiensi. Selain itu, ada hal yang harus diperhatikan yaitu 

waktu tinggal lumpur dan adanya butiran lumpur. Butiran lumpur yang keras sulit 

mengendap sehingga sulit dipisahkan dari cairan. Bila lumpur ini terlalu banyak 

akan menutupi permukaan dan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme tidak 

baik. Butiran ini terjadi karena rendahnya oksigen yang terlarut, tidak tersedia 

nutrisi yang cukup, waktu tinggal lumpur terlalu lama. Oleh karena itu perlu 

diketahui perbandingan volume lumpur dan berat lumpur yang disebut dengan 

Sludge Volume Index. 

Hal – hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan proses 

pengolahan yang baik adalah (Ginting, 2007) : 

1. Perlu ditetapkan kebutuhan udara untuk setiap meter kubik limbah yang 

diolah. Untuk itu harus diketahui jumlah power yang dibutuhkan serta 

kemampuannya untuk mentransfer udara setiap waktu. 

2. Perlu ditetapkan waktu penahanan hidrolisis yang maksimum dan waktu 

penahanan lumpur. 

3. Kebutuhan udara yang dimasukkan dengan jumlah BOD yang diolah dengan 

menentukan efektifitas pengolahan. 

4. Menentukan waktu tinggal lumpur dengan menggunakan perhitungan : 

��� �
���� � 	
�
� � ��

 

CRT  = Cell Retention Time 

MLSS = Mixed Liquor Suspended Solids (mg/l) 

V ta  = Volume tangki aerasi (liter) 

Wr = Jumlah lumpur yang dibuang dari tangki aerasi (liter/detik) 
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K i  = Jumlah Lumpur yang dikembalikan ke tangki aerasi (mg/l) 

5. Perbandingan jumlah makanan dan mikroorganisme pada umumnya 

mempunyai angka: 0,2 – 0,3 dihitung dengan rumus : 

�/� �
��� � 	1
���� � 	
�

 

F/M  = Perbandingan makanan dan mikroorganisme 

BOD = Biochemical Oxigen Demand (mg) 

V1 = Volume limbah per hari (L) 

MLSS = Mixed Liquor Suspended Solids (mg/L) 

V ta  = Volume tangki aerasi (L) 

6. Menghitung Sludge Volume Index 

Pada umumnya SVI bernilai antara 100 -150 semakin tinggi nilai SVI 

semakin tidak memenuhi syarat. 
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III  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di IPAL dan laboratorium PT SIER 

Surabaya  yang beralamat di Jalan Rungkut Industri III / 60 Surabaya. 

Dilaksanakan pada  Oktober 2010 sampai Januari 2011  

 

3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan adalah  

1. Penentuan frekuensi dan volume pembuangan lumpur dalam pengolahan 

limbah cair. 

2. Pengukuran kualitas lumpur dengan parameter BOD, COD, MLSS, TDS 

dan TSS 

 

3.3 Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 

1. Debit influent dalam kondisi normal sehingga besarnya debit influent sama 

dengan debit effluent. 

2. Tidak adanya kehilangan massa padatan selain dari perhitungan yang 

digunakan. 

3. Kebutuhan mikrorganisme selain jumlah makanan sudah terpenuhi. 
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3.4 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengamati 

frekuensi dan volume lumpur yang dibuang dalam proses pengolahan limbah cair 

dengan menggunakan lumpur aktif (activated sludge). Prosedur penelitian 

dilakukan beberapa tahapan, antara lain survei lapang, perumusan masalah, studi 

literature, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan. 

Secara umum tahapan – tahapan yang dilalui pada penelitian ini ditunjukkan 

dalam Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gambar 3. Prosedur Penelitian 

 

3.4.1 Survey Lapang, Perumusan Masalah dan Studi Literature 

Tahapan pertama adalah survey lapang yang dilakukan di IPAL PT SIER 

yang bertujuan untuk mengindentifikasi permasalahan. Permasalahan yang 

diketahui dari selama pengolahan limbah kemudian ditindaklanjuti dengan 

Survei Lapang 

Perumusan Masalah 

Studi Literatur 

Pengumpulan dan 
Pengolahan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan 
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dilakukan perumusan masalah dan studi literatur untuk mendapatkan informasi 

dan landasan teori yang mendukung topik yang dibahas. Literatur tersebut 

mengenai variable-variabel dan parameter-parameter yang digunakan pada 

pembuangan lumpur dalam pengolahan limbah cair dengan metode lumpur aktif. 

3.4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara antara 

lain : 

1. Observasi yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap kondisi nyata di PT. SIER terutama 

yang berkaitan dengan masalah kelebihan lumpur (sewage activated sludge) 

seperti lama pengeringan, lama proses pembuangan, dan kapasitas yang ada. 

2. Wawancara, mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab 

langsung dengan staf atau karyawan PT.SIER dan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan perhitungan yang akan dilakukan. 

3. Catatan organisasi, mendapatkan data-data dari informasi yang diperoleh dari 

perusahaan dan dokumen-dokumen lain tentang penelitian yang meliputi data 

yang berkaitan dengan analisis pengaturan volume dan frekuensi pembuangan 

lumpur. Data yang diambil seperti hasil uji kualitas limbah, kapasitas masing-

masing bak pengolahan, dan kemampuan mesin-mesin pengolahan. 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak 

yang terkait dengan penelitian mengenai pengaturan volume dan frekuensi 

pembuangan lumpur. Data primer yang diperlukan dari penelitian ini 

meliputi: 

a. Hasil uji kualitas limbah 

b. Kapasitas bak masing-masing tahap pengolahan 

c. Laju aliran influent, effluent dan return sludge 

2. Data Sekunder 

Data sekunder data-data yang diperlukan dalam mendukung dalam penelitian 

pengaturan frekuensi dan volume pembuangan lumpur. Data-data ini 

diperoleh dari berbagai artikel, majalah, buku, dan literatur lain yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam perhitungan. 

3.4.3 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan 

jumlah padatan yang masuk, laju aliran influent, effluent dan return sludge, F/M 

rasio, dan keseimbangan massa. 

1. Laju aliran influent, effluent dan return sludge 

Laju aliran digunakan untuk mengetahui total padatan yang masuk dan keluar 

untuk dihitung keseimbangan massanya. 

2. Jumlah padatan 

Influent yang telah mengalami pengendapan pada primary settling tank (PST) 

diambil samplenya, kemudian diujikan nilai TSS dan TDS. 

Jumlah padatan = Laju aliran x (TSS + TDS) 
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3. F/M rasio 

Nilai F/M 0,2 - 0,3 

�/� �
��� � 	1
���� � 	
�

 

Nilai F/M digunakan untuk menentukan nilai MLSS. 

���� �
��� � 	1
�/� � 	
�

 

Keterangan  

F/M rasio = Perbandingan jumlah makanan dan mikroorganisme  

BOD = Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 

V1  = Volume Limbah  per hari (L) 

Vta  = volume tangki aerasi (L) 

MLSS = Mixed Liquor Suspended Solid (mg/L) 

4. Keseimbangan massa 

 

 

 

 

Gambar 4 . Keseimbangan Massa Padatan 

Keterangan : 

Q1 = debit influent dan effluent 

Q2 = debit activated sludge 

b = jumlah padatan masuk 

b1 = jumlah padatan effluent yang sesuai dengan baku mutu golongan 1 

Q1(b1)    Q1b+Q2c   Q1b+Q2c  
Q1a+Q1b 

    Q1(b) 
C DB1 

BP DB2 

OD PST 

 Q2c 

Q2c+Q1(b-b1) 

 (b-b1)Q1 
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c = jumlah activated sludge 

PST = Primary Settling tank 

OD = Oxidation Ditch 

DB = Distribution Box 

C = Clarifier 

BP = Bak pengering 

Limbah yang masuk diendapkan dalam bak pengendapan pertama atau 

Primary Settling Tank (PST). Limbah keluar dan dialirkan ke kolam aerasi dan 

disebut sebagai Overflow Primary Settling (OPS). Besarnya padatan yang masuk 

dalam proses aerasi dihitung dari hasil analisis limbah OPS yaitu uji total padatan 

(b). Hasil uji total padatan dikalikan dengan debit limbah masuk per hari (Q1), 

sehingga diketahui jumlah padatan yang masuk dalam kolam aerasi per harinya.  

Bak aerasi atau oxidation ditch merupakan tempat proses pengolahan 

limbah dengan lumpur aktif (activated sludge). Total padatan yang terdapat dalam 

bak aerasi dihitung dari jumlah padatan dari PST sebesar Q1b dan dari aliran balik 

lumpur aktif (return sludge) sebesar Q2c. Jadi besarnya padatan yang keluar dari 

bak aerasi (oxidation ditch) adalah Q1b + Q2c. 

Proses pengolahan limbah selanjutnya adalah pengendapan kedua pada 

clarifier, karena jumlah clarifier ada 2 sedangkan jumlah oxidation ditch ada 4, 

maka digunakan bak pembagi (distribution box) untuk mengalirkan limbah. 

Besarnya padatan yang masuk dan keluar dari distribution box sama karena tidak 

terdapat proses pengolahan yang menambah atau mengurangi padatan. Pada 

proses pengendapan, lumpur yang mengendap dikembalikan dalam oxidation 
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ditch melalui distribution box dan air yang jernih dibuang ke lingkungan. Jadi 

besarnya padatan yang kembali dalam proses adalah Q1b + Q2c dikurangi jumlah 

padatan yang keluar ke lingkungan sebesar Q1b1. 

Besarnya lumpur aktif yang dikembalikan disesuaikan dengan jumlah 

bahan pencemar yang masuk dalam limbah, dan kelebihan lumpur dibuang ke 

dalam bak pengering. Dari rumus keseimbangan massa di atas diketahui besarnya 

volume lumpur yang harus dibuang (sewage activated sludge). Besarnya volume 

lumpur yang harus dibuang per harinya digunakan untuk menentukan frekuensi 

pembuangannya baik dengan metode filtepress maupun dengan metode 

pengeringan (drying bed).  
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) didirikan pada tanggal 28 

Febuari 1974. Berdasarkan pada surat keputusan Walikota Madya Surabaya 

No.6909/16/1968. Pada awal perkembangannya tahun 1974, PT SIER memiliki 

luas lahan 246 Ha di kecamatan Rungkut, dengan jumlah pabrik yang ada 

sebanyak 300 pabrik dengan jumlah tenaga kerja sebanyak ±50.000 pekerja. 

Perluasan kawasan industri yang kedua pada tahun 1985 di daerah Berbek 

Sidoarjo dengan luas ±85 Ha dari luas lahan 87 Ha. Dan berhasil menarik 50 

investor dengan jumlah tenaga kerja ±10.000 pekerja . Perluasan industri ketiga 

pada tahun 1989 dilakukan di Pasuruan di daerah Rembang yang kini diberi nama 

PT PIER yang mengembang 300 Ha dari luas lahan 500 Ha, dan sekarang telah 

menyerap 53 investor dan tenaga kerja sebanyak 75.000 orang. 

Objek penelitian dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah. 

Metode yang digunakan dalam pengolahan limbahnya adalah lumpur aktif 

(activated sludge). Metode dan unit pengolahan air limbah di PT SIER dirancang 

oleh perusahaan konsultan FGU Komberk dari Jerman Barat, dengan 

memperhatikan beberapa aspek dan kebutuhan. Unit pengolahan air limbah ini 

dirancang untuk proses kontinyu. Lay out unit pengolahan air limbah PT SIER 

dapat dilihat pada Lampiran 3. Banyaknya jumlah industri menambah jumlah 

limbah yang masuk dalam IPAL sehingga beban pengolahan semakin berat. 

Dilakukan kebijakan untuk industri-industri, semua limbah masuk dikenakan 
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batasan atau standar maksimal. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi beban 

pengolahan.  

 

4.2 Proses Pengolahan Limbah Cair Industri di IPAL PT SIER 

Proses pengolahan limbah cair di PT SIER berlangsung selama 24 jam dan 

bersifat kontinyu. Terdapat proses secara fisika dan biologis dalam pengolahan 

limbah cair. Limbah yang akan diproses pada IPAL PT SIER telah mengalami 

proses sebelumnya dari masing – masing pabrik supaya limbah yang masuk sesuai 

standar yang telah disepakati. Standar limbah masuk (influent) yang telah 

disepakati oleh PT SIER dengan perusahaan-perusahaan di bawah naungannya 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

4.2.1 Pengolahan Pendahuluan (Pra Primary Treatment) 

Pengolahan pendahuluan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) – 

SIER dilakukan pada bak pengumpul (collection tank). Pada bak pengumpul ini 

terjadi penyaringan sampah-sampah yang mengapung seperti plastik, kayu, dan 

sebagainya yang berukuran besar. Penyaringan bertujuan untuk mencegah 

masuknya sampah-sampah atau materi mengapung ke proses pengolahan, karena 

dapat merusak alat dan mesin pada sistem pengolahan limbah. Waktu tinggal 

limbah di dalam bak pengumpul berkisar antara 2-5 jam. 

4.2.2 Pengolahan Pertama (Primary Treatment) 

Pengolahan pertama dilakukan pada bak pengendapan pertama atau 

disebut dengan primary settling tank (PST). Pada tahap ini, terjadi proses 

pengendapan dan homogenisasi. Limbah cair yang berasal dari pabrik – pabrik di 
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kawasan PT SIER dicampur untuk mempermudah proses pengolahan selanjutnya. 

Dalam limbah cair masih terkandung padatan, dalam tahap ini padatan diendapkan 

dan sampah – sampah yang lolos dari penyaringan pada tahap pengolahan 

pendahuluan dilakukan penyaringan kembali. Pengendapan dilakukan secara 

gravitasi dan penyaringan sampah – sampah yang mengapung dengan metode 

overflow. 

Limbah yang masuk ke dalam tahap ini disebut dengan influent 

sedangkan yang keluar dari tahap ini disebut dengan OPS (Overflow Primary 

Settling). Proses pengendapan pertama pada IPAL PT SIER mampu menurunkan 

nilai COD rata-rata mencapai 20%, data dapat dilihat pada Lampiran 2. Pada 

proses pengendapan pertama dalam pengolahan limbah ini, terdapat data yang 

nilai setelah pengendapan lebih tinggi dibanding nilai sebelum mengalami 

pengendapan (Lampiran 2 pada tanggal 6 dan 13). Hal tersebut terjadi karena 

belum dilakukan proses pembuangan lumpur dan terjadi akumulasi dengan 

endapan lumpur sebelumnya. 

4.2.3 Pengolahan Kedua (Secondary Treatment) 

Proses pengolahan kedua (secondary treatment)  pada pengolahan limbah 

terjadi secara biologis. Proses pengolahan limbah cair kedua dilakukan di bak 

aerasi (oxidation ditch), dimana terjadi degradasi substansi - substansi di dalam 

limbah secara biologis dengan menggunakan sistem lumpur aktif dan berlangsung 

secara aerob. Terdapat rotor yang berperan dalam aerasi sekaligus pengaduk. 

Jumlah rotor yang diaktifkan bergantung pada COD limbah yang masuk dan nilai 

DO pada oxidation ditch. Pinggiran dari oxidation ditch terbuat dari batu kali 
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yang memiliki permukaan tidak rata. Hal ini berguna untuk menjaga dinamika 

pergerakan air limbah di dalam oxidation ditch.  

Limbah di kolam aerasi akan diuji konsentrasi lumpur aktifnya secara 

teratur untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah makanan dan konsentrasi 

bakteri dalam proses. Menurut Ginting (2007), lumpur aktif dikenal dengan istilah 

Mixed Liquor Suspended Solid (MLSS) adalah sejumlah total padatan tersuspensi 

yang berasal dari bak pengendap lumpur. Lumpur banyak mengandung zat 

pengurai sehingga sangat baik untuk menguraikan bahan-bahan organik. Nilai 

MLSS perlu dijaga untuk menjaga kestabilan proses pengolahan limbah. 

Trisnawati, dkk (2000), dalam penelitiannya menyatakan perbandingan jumlah 

makanan dan jumlah mikroorganisme (F/M rasio) berpengaruh terhadap 

pembentukan organisme filamen. Organisme filamen yang berlebihan akan 

menimbulkan masalah dalam kinerja lumpur aktif. 

Limbah yang telah diolah di bak aerasi, dialirkan ke proses selanjutnya 

yaitu pengendapan. Jumlah bak aerasi ada 4 dan jumlah bak untuk pengendapan 

setelah aerasi ada 2, maka diperlukan proses distribusi untuk membagi limbah 

secara merata. Proses distribusi terjadi pada bak pembagi atau distribution box  

yang kemudian akan mengalirkan limbah tersebut untuk mengalami proses 

pengendapan di clarifier. 

4.2.4 Distribusi 

Distribusi merupakan tahap penyaluran limbah dari bak aerasi ke 

clarifier, yang sebelumnya limbah tersebut ditampung dalam bak pembagi atau 

distribution box. Distribution box ini diperlukan karena IPAL PT.SIER memiliki 



32 
 

4 bak aerasi dan 2 clarifier sehingga diperlukan suatu proses untuk 

mendistribusikan limbah hasil pengolahan dari bak aerasi ke proses pengendapan 

di clarifier. Selain itu, distribution box juga berfungsi mengembalikan lumpur dari 

hasil pengendapan di clarifier ke bak aerasi untuk memenuhi kebutuhan bakteri 

dalam proses pengolahan secara biologis.  

Lumpur yang dikembalikan ke dalam bak aerasi disebut return sludge, 

yang akan diuji konsentrasi lumpur aktifnya (MLSSRS) secara teratur untuk 

memenuhi kebutuhan proses pengolahan. Jika diketahui jumlah lumpur yang akan 

dikembalikan melebihi ketersediaan jumlah bahan organik yang terkandung di 

dalam limbah, maka lumpur tersebut dibuang ke bak pengering lumpur. Menurut 

Setiyawan dan Hari (2010), dalam penelitiannya menyatakan semakin tinggi 

konsentrasi bakteri menyebabkan penurunan kecepatan pengendapan pada 

clarifier. 

4.2.5 Pengendapan Lanjutan 

Proses pengendapan lanjutan bertujuan untuk memisahkan lumpur 

dengan air bersih hasil pengolahan limbah. Proses pengendapan ini terjadi di 

clarifier. Air limbah yang disalurkan dari hasil pengolahan sebelumnya masih 

mengandung lumpur aktif, untuk itu dilakukan tahap pengendapan lanjutan.  

Tahap pengendapan lanjutan ini menggunakan clarifier dengan prinsip 

radical flow. Prinsip radical flow menggunakan alat pengumpul lumpur berbentuk 

jembatan (Scrubber Bridge) untuk mengumpulkan lumpur yang mengendap dan  

untuk membersihkan lumpur yang menempel pada tepian clarifier sehingga 

menuju pusat clarifier, dimana terdapat sebuah pipa saluran yang mengembalikan 
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lumpur (sludge) ke distribution box. Distribution box kemudian akan mengalirkan 

lumpur ini kembali ke bak aerasi.  

Hasil dari pengendapan lanjutan ini disebut dengan effluent. Efektifitas 

proses pengendapan lanjutan dapat dilihat melalui nilai transparansi atau 

kejernihan air. Semakin tinggi nilai transparansi, semakin baik pula proses 

pengendapan yang terjadi. 

4.2.6 Pembuangan 

Tahap akhir pada proses pengolahan limbah cair di PT SIER adalah 

proses pembuangannya. Dimana hasil akhir dari clarifier terlebih dahulu di 

tampung pada bak effluent. Effluent sebelum di buang ke perairan, sudah 

dipastikan dalam kondisi aman dengan uji laboratorium. Dalam pembuangan juga 

perlu diperhatikan debit air yang keluar, untuk itu di PT SIER terdapat alat khusus 

yang mengecek debit air yang keluar karena hal tersebut akan berpengaruh pada 

volume air sungai. Hasil akhir (effluent) dibuang di sungai Tambak Oso. 

 

4.3 Analisis Kondisi Limbah 

4.3.1 Hasil Pengujian Kualitas Limbah Masuk dan Konsentrasi Bakteri  

Data-data di lapangan menyatakan bahwa limbah yang masuk atau 

influent di IPAL PT SIER memiliki standar maksimal, hal tersebut ditujukan 

untuk mencegah adanya komponen bahan pencemar yang diluar batas pengolahan 

IPAL. Limbah yang masuk mengalami proses pengendapan sebelum memasuki 

proses pengolahan secara biologis di bak aerasi. Limbah yang telah melewati 

proses pengendapan diuji kualitasnya untuk menentukan besarnya konsentrasi 
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bakteri yang dibutuhkan. Limbah yang telah melewati proses pengendapan 

disebut Overflow Primary Settling (OPS).  

Besarnya volume lumpur yang harus dibuang dapat diperkirakan dari 

hasil pengujian kualitas limbah. Besarnya nilai BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) digunakan untuk menghitung banyaknya mikroorganisme yang 

dibutuhkan sehingga dapat ditentukan minimal dan maksimal jumlah 

mikroorganisme dalam proses aerasi (Ginting, 2007). Total padatan diketahui dari 

penjumlahan besarnya nilai TSS (Total Suspended Solid) dan TDS (Total 

Dissolved Solid), dari total padatan dapat ditentukan banyaknya lumpur yang 

harus dibuang dengan perbandingan jumlah mikroorganisme yang dihitung 

sebelumnya. Besarnya nilai MLSS (Mixed Liquor Suspended Solid) yang dihitung 

untuk mengetahui banyaknya lumpur aktif dalam proses aerasi (MLSSOD) dan 

besarnya lumpur aktif yang dikembalikan dalam proses aerasi (MLSSRS). Rata-

rata hasil pengujian limbah dari data primer dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Rata-Rata Hasil Uji Limbah IPAL PT SIER 
Uji Limbah Rata-rata Hasil Uji (mg/L) 

CODinf 320 
CODOPS 236 
BODOPS 77,57 
TSSOPS 83,17 
TDSOPS  1060,13 
TSOPS 1143,3 
MLSSOD 5484 
MLSSRS 10677 

 
Berdasarkan analisis dari data primer, diketahui IPAL PT SIER memiliki 

nilai Rata-rata COD influent : 320 mg/L dengan influent COD max adalah 616 

mg/L. Rata-rata CODOPS 236 mg/L dan dari perhitungan diketahui proses 

pengendapan mampu menurunkan nilai COD sebesar 23%. Hasil uji BOD 
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diketahui adalah rata-rata nilai BOD setelah pengendapan pertama (BODOPS) 

sebesar 77,57 mg/L. Rata-rata jumlah padatan setelah pengendapan diketahui 

untuk padatan tersuspensi (TSSOPS) sebesar 83,17 mg/L, padatan terlarut 

(TDSOPS) sebesar 1060,13 mg/L dan total padatan (TSOPS) sebesar 1143,3 mg/L. 

Jika dibandingkan dengan baku mutu golongan 1 berdasarkan SK Gubernur Jatim 

no. 45 tahun 2002 (COD = 80 mg/L, BOD = 30 mg/L, TSS = 100 mg/L dan TDS 

= 1500 mg/L), nilai BOD dan COD masih belum memenuhi, sedangkan untuk 

TSS dan TDS sudah memenuhi. Perhitungan di atas dapat dilihat pada Lampiran 

2. 

Hasil pengujian konsentrasi mikroorganisme (MLSS) adalah; untuk 

konsentrasi mikroorganisme di bak aerasi (MLSSOD) sebesar 5484 mg/L dan 

konsentrasi mikoorganisme yang dikembalikan dari proses pengendapan menuju 

bak aerasi (MLSSRS) sebesar 10677 mg/L. Besarnya konsentrasi mikroorganisme 

digunakan untuk mengetahui nilai F/M rasio. Perhitungan F/M rasio digunakan 

untuk mengukur besarnya perbandingan antara jumlah makanan dan 

mikroorganismenya. Jika dihitung besar F/M dari nilai tersebut adalah : 

�/� �
��� � 	1
���� � 	
�

�
77,57 x 6721920
5484 x 2500000

� 0.038 

keterangan : 

F/M rasio = Perbandingan jumlah makanan dan mikroorganisme  

BOD  = Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 

V1  = Volume limbah per hari (L) 

Vta  = Volume tangki aerasi (L) 

MLSS = Mixed Liquor Suspended Solid (mg/L) 
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Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa perbandingan antara 

jumlah mikroorganisme dan makanannya jauh yaitu sebesar 0,038. Hal tersebut 

dapat berpengaruh terhadap hasil akhir (effluent). Menurut Ginting (2007), 

perbandingan antara makanan dan mikrorganisme atau disebut F/M rasio sebesar 

0,2 sampai 0,3. F/M rasio yang rendah kurang dari 0,2 menyebabkan kematian 

cell dan menurunkan kemampuannya untuk menyediakan makanan bagi 

mikroorganisme yang ada. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novita (2010), 

rasio F/M kurang dari 0,2 dapat menyebabkan kehadiran mikroorganisme 

filament.  

Rasio F/M mempengaruhi pertumbuhan organisme filament pada proses 

lumpur aktif. Adanya pertumbuhan organisme filament yang berlebihan, akan 

dapat menyebabkan bulking sludge yang akan menimbulkan masalah dalam 

kinerja lumpur aktif (Trisnawati dkk, 2000). Bulking sludge adalah kondisi 

terbentuknya flok yang mengakibatkan lumpur sulit mengendap. Lumpur yang 

sulit mengendap akan mengalir bersama aliran air yang keluar menjadi effluent, 

sehingga berpengaruh terhadap nilai TSS effluent. Penyebab Bulking sludge 

diantaranya adalah terdapat jumlah lumpur yang berlebihan, kurangnya nutrisi 

dalam limbah, tingginya konsentrasi oksigen terlarut, rendahnya nilai pH, dan 

beberapa alasan teknis. Akibatnya, dapat memperlambat pengendapan lumpur 

secara signifikan (Janczukowicz, dkk, 2001). 
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4.3.2 Hasil Pengujian Kualitas Limbah Keluar (Effluent) 

Hasil akhir pengolahan limbah di IPAL PT SIER dirancang untuk 

memenuhi baku mutu limbah golongan 2 (diperuntukan perikanan dan 

peternakan). Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengolahan limbah IPAL PT 

SIER mampu menghasilkan nilai COD effluent di bawah standar golongan 1 

(diperuntukkan kebutuhan rumah tangga). Akan tetapi nilai TSS effluent masih 

belum memenuhi kriteria golongan 1. Perbandingan nilai COD dan TSS effluent 

dengan baku mutu golongan 1 dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan COD dan TSS Effluent dengan Baku Mutu Limbah 
Golongan 1 

Uji Effluent (mg/L) Baku mutu Gol. 1(mg/L) 
COD 26 80 
TSS 148 100 

 
Berdasarkan data primer, hasil uji pada hasil akhir diketahui IPAL PT 

SIER memiliki nilai COD effluent rata-rata adalah 26 mg/L dan COD effluent 

maksimalnya 64 mg/L. Besarnya nilai COD sesuai dengan baku mutu golongan1 

karena standar maksimal dari baku mutu golongan 1 adalah 80 mg/L dengan 

penurunan setelah aerasi sebesar 88 %. Sedangkan, hasil TSS effluent rata-rata 

adalah 148 mg/L dan nilai baku mutu nilai TSS golongan 1 maksimal adalah 100 

mg/L. Nilai ini tidak sesuai dengan baku mutu limbah golongan 1, meskipun 

jumlah padatan yang masuk baik TSS maupun TDS sudah memenuhi baku mutu 

golongan 1. Kondisi tersebut menyatakan adanya permasalahan terhadap proses 

pengendapan akibat ketidakseimbangan antara jumlah mikroorganisme dengan 

makanannya. 
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Permasalahan tersebut sesuai dengan penelitian Setiyawan dan Hari 

(2010) yang menyatakan kinerja proses lumpur aktif dipengaruhi oleh konsentrasi 

mikroorganisme. Kecepatan pengendapan bakteri menurun seiring dengan 

naiknya MLSS. Wulandari dan Widjaja (2007), dalam penelitiannya juga 

menyatakan tingginya konsentrasi lumpur menyebabkan pemisahan dari effluent 

semakin sulit dilakukan. Pada konsentrasi lumpur yang tinggi kecepatan lumpur 

untuk mengendap menjadi rendah. Maka perlu dilakukan penyeimbangan jumlah 

mikorganisme dengan makanannya pada bak aerasi. 

 

4.4 Penetapan MLSS dengan F/M Rasio 

Penelitian pengaruh perbandingan massa mikroorganisme dan 

makanannya di pengolahan limbah dengan lumpur aktif yang dilakukan oleh 

Mishoe (1999) menyatakan bahwa untuk mempertahankan nilai BOD, COD dan 

TSS effluent yang konsisten maka keseimbangan jumlah makanan dan 

mikroorganisme harus diseimbangkan. Pada penelitiannya, dimana nilai 

perbandingan di bawah 0,2 didapatkan jumlah kelebihan lumpur yang menggangu 

proses pengendapan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Juang dan Chiou (2007) 

yang meneliti tentang pengaruh populasi mikroba dalam lumpur aktif dengan 

panambahan polimer sintetis. di Fase awal penelitiannya, dimana limbah dalam 

kondisi jumlah populasi mikroba lebih banyak dari jumlah makanannya (1 bulan 

setelah start up). Fase tersebut diketahui terdapat kehadiran mikroorganisme 

filamen. Kondisi tersebut disertai dengan peningkatan nilai TSS dan tingkat 

kekeruhan. 
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Penyeimbangan jumlah mikroorganisme dengan makanannya dapat 

dilakukan dengan penetapan MLSS pada bak aerasi. Penetapan konsentrasi 

mikroorganisme pada bak aerasi (MLSSOD) disesuaikan dengan kondisi limbah. 

Maka nilai MLSSOD yang sesuai dengan kondisi limbah berdasarkan F/M rasio 

(0,2 – 0,3) (Ginting, 2007) yaitu: 

Untuk F/M  = 0,2 

���� �
��� � 	1
�/� � 	
�

�  ���� �
77,57 x 6721920
0,2 x 2500000

�  1042,794 mg/L  

Untuk F/M = 0,3 

���� �
��� � 	1
�/� � 	
�

�  ���� �
77,57 x 6721920
0,3 x 2500000

�  695,196 mg/L 

Nilai BOD yang digunakan pada perhitungan adalah nilai BODOPS. 

BODOPS adalah besarnya BOD yang diuji setelah mengalami pengendapan 

pertama karena nilai BODOPS mewakili jumlah makanan yang masuk pada bak 

aerasi. Nilai MLSS di atas merupakan nilai pada bak aerasi dan dari hasil 

perhitungan nilai MLSSOD yang sesuai dengan kondisi limbah mulai 695,196 

mg/L sampai 1042,794 mg/L. Untuk memenuhi nilai tersebut, maka perlu 

diketahui besarnya konsentrasi mikroorganisme yang dikembalikan pada proses 

aerasi (MLSSRS). Nilai MLSSRS : 

untuk MLSSOD = 1042,794 mg/L 

MLSSRS �
MLSSODxVta

.2
�
1042,79 x 10000000

3456000
� 3017,34 mg/L 

untuk MLSSOD = 695,196 mg/L  

MLSSRS �
MLSSODxVta

.2
�
695,196 x 10000000

3456000
� 2011,56 mg/L 
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Jadi nilai MLSSRS untuk memenuhi standar MLSSOD adalah sebesar 

2011,56 mg/L sampai 3017,34 mg/L, sehingga diperoleh rata-rata 2514,45 mg/L. 

Nilai standar MLSSOD dan MLSSRS yang sudah diketahui digunakan untuk 

menghitung besarnya kelebihan lumpur yang terdapat dalam proses. Kelebihan 

lumpur tersebut dihitung untuk mengetahui besarnya volume lumpur yang harus 

dibuang (Sewage Activated Sludge). 

 

4.5 Analisis Volume Pembuangan Sewage Activated Sludge (SAS) 

4.5.1 Perhitungan Volume SAS dengan Keseimbangan Massa 

Besarnya volume sewage activated sludge dapat dihitung berdasarkan 

rumus keseimbangan massa padatan. Sebelum mengetahui keseimbangan massa 

pada proses pengolahan, maka perlu diketahui besarnya debit dan volume pada 

setiap proses. Perhitungan debit dan volume dalam proses diketahui dari 

spesifikasi alat dalam proses limbah cair yang terdapat pada Lampiran 4. Besar 

debit dan volume dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Debit dan Volume Limbah dalam Proses 
 Nama alat Nilai 
Debit influent  Centrifugal pump (4) 60 L/ detik per pompa 
Debit return sludge Screw pump (2) 40 L/detik 
Debit pembuangan lumpur Submersible pump 30 L/detik 
Volume limbah per hari - 6.721.920 L 
Volume tangki aerasi Oxidation ditch (4) 10.000.000 L 
Volume bak pengering per 
bak 

Drying bed (19)  200.000 L/bak 

 

Besarnya debit dan volume limbah dalam proses, diketahui untuk 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan keseimbangan massa. Keseimbangan 

massa padatan pada IPAL dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Keseimbangan Massa Padatan 

keterangan : 

Q1 = debit Influent/effluent 

Q2 = debit lumpur aktif yang dikembalikan (return sludge) 

b   = jumlah padatan 

c   = jumlah lumpur aktif yang dikembalikan (return sludge) 

Primary settling tank (PST) merupakan tempat pengendapan limbah 

yang pertama. Jenis padatan yang dapat terendap karena mempunyai diameter 

yang lebih besar akan mengendap sendiri karena beratnya. Limbah setelah 

pengendapan pertama diuji total padatan tersuspensi (TSS) dan total padatan 

terlarut (TDS) untuk mengetahui jumlah padatan yang keluar dari PST dan masuk 

ke dalam Oxidation ditch (OD). Jumlah limbah dan air yang keluar dari PST dan 

masuk ke OD dapat diketahui dengan menggunakan rumus: 

Q1 x b 

Q1 adalah debit limbah masuk (influent) dan limbah keluar (effluent). Debit 

influent atau effluent dapat diketahui dari alat pengukur debit (current meter). 

Debit maksimal limbah effluent adalah 77,8 L/detik atau 6721920 L/hari. Jadi 

total padatan yang masuk sebesar: 

6721920 L/hari x 1143,3 mg/L = 7.685.171.136 mg/hari 

Q1(b1)    Q1b+Q2c   Q1b+Q2c      Q1(b) 
C DB

BP DB

OD PS

 Q2c 

Q2c+Q1(b-
b ) (b-b1)Q1 
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Oxidation ditch (OD) merupakan tempat terjadinya proses pengolahan 

limbah secara biologis atau disebut bak aerasi. Nilai MLSS pada Oxidation ditch 

(OD) merupakan akumulasi dari jumlah padatan tersuspensi yang masuk dari PST 

dan lumpur aktif dari Ditribution box2 (return sludge). Jumlah padatan dari return 

sludge yang masuk dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Q2 x c 
Q2 adalah debit return sludge.  Return sludge adalah lumpur yang dikembalikan 

ke dalam bak aerasi (oxidation ditch) dari bak pembagi (distribution box). 

Besarnya debit dihitung dari kemampuan mesin screw pump yaitu 20L/detik. 

Terdapat 2 screw pump sehingga Q2 = 40 L/detik dan dengan c atau jumlah 

padatan dari return sludge sebesar 10670 mg/L. Jumlah padatan return sludge 

yang masuk: 

3456000 L/hari x  10670 mg/L = 36.875.520.000 mg/hari 

Jadi jumlah padatan dalam OD dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Q1b+Q2c 

7.685.171.136 mg/hari +  36.875.520.000 mg/hari = 44.560.691.140 mg/hari 

Distribution box 1 (DB1) merupakan tempat pembagi limbah yang telah 

mengalami pengolahan secara biologis ke clarifier tempat pengendapan lanjutan. 

Proses yang terjadi di DB1 adalah steady state, tidak terdapat adanya proses 

penambahan atau pengurangan materi. Jumlah padatan yang masuk sama dengan 

jumlah padatan yang keluar. 

Clarifier merupakan tempat pengendapan lanjutan. Proses pengendapan 

lanjutan ini menghasilkan effluent dan return sludge.  Tujuan dari penelitian ini 

adalah menghasilkan TSS effluent yang sesuai dengan standar golongan 1. Untuk 
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menghasilkan effluent sesuai standar golongan 1 maka dapat dihitung kelebihan 

padatan yang harus dibuang. besarnya volume effluent dapat dihitung dengan 

rumus: 

Q1 x b1 

b1 adalah jumlah padatan yang dapat keluar sebagai effluent padatan. Besarnya 

padatan yang keluar disesuaikan dengan baku mutu golongan 1, untuk TDS 

sebesar 1500 mg/L dan TSS sebesar 100 mg/L. Keseimbangan massa berarti 

jumlah padatan yang masuk sama dengan jumlah padatan yang keluar, karena 

jumlah padatan yang masuk kurang dari baku mutu maka jumlah padatan yang 

keluar sebagai effluent sama dengan jumlah padatan yang masuk yaitu sebesar: 

6721920L/hari x 1143,3 mg/L = 7.685.171.136 mg/hari 

dan padatan yang dibuang ke DB2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 Q2c+Q1(b-b1) 

(44.560.691.140 – 7.685.171.136) mg/hari = 36.875.520.004 mg/hari  

Distribution box 2 mengembalikan lumpur aktif ke bak aerasi (oxidation 

ditch) dan membuang kelebihan lumpur (sewage activated sludge) ke bak 

pengering (BP). Besarnya lumpur aktif yang dikembalikan ke bak aerasi sesuai 

dengan besarnya MLSS. Besarnya MLSS disesuikan dengan F/M yang sudah 

dihitung pada bab sebelumnya. Jumlah lumpur aktif yang harus dikembalikan 

adalah: 

Q2 x Rata-rata MLSSRS sesuai F/M rasio 

3456000 x 2514,45 = 8.689.939.200 mg/hari 
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Untuk mempertahankan jumlah nilai MLSS maka kelebihan lumpur (sewage 

activated sludge) harus dibuang. Besarnya kelebihan lumpur yang harus dibuang 

dapat dihitung dari jumlah padatan yang terdapat pada DB2 dikurangi besarnya 

MLSSRS sesuai perhitungan F/M rasio. Setelah diketahui besarnya lumpur aktif 

yang harus dikembalikan, maka besarnya lumpur yang harus dibuang adalah: 

36.875.520.004 - 8.689.939.200 = 28.185.580.804 mg 

Jadi besar volume kelebihan lumpur (sewage activated sludge) yang harus 

dibuang dari kondisi limbah yang diketahui adalah : 

Jumlah kelebihan lumpur /  rata-rata MLSSRS 

28.185.580.804 / 10677 = 2.639.840,85 L = 2.639,84 m3 

Perhitungan volume sewage activated sludge (SAS) menggunakan 

keseimbangan massa dalam kondisi limbah tersebut memerlukan proses bertahap, 

karena besarnya volume SAS tidak dapat diketahui secara menyeluruh. Hal 

tersebut dikarenakan keseimbangan massa mengutamakan kebutuhan lumpur aktif 

yang harus dikembalikan ke bak aerasi. Proses bertahap yang dimaksud adalah 

penghitungan kembali volume pembuangan SAS berikutnya setelah pembuangan 

yang dilakukan, dengan begitu proses pengolahan limbah tidak terganggu. 

Volume SAS selanjutnya diperoleh dengan menggunakan rumus yang 

sama. Penghitungan volume SAS menggunakan keseimbangan massa juga 

mampu mencegah kenaikan MLSSOD melebihi standar MLSS dengan menghitung 

jumlah padatan yang masuk. Jumlah kelebihan lumpur pada saat ini sangat tinggi 

dan tidak sebanding dengan jumlah bak pengering yang ada. Untuk itu proses 

pembuangan dilakukan secara bertahap karena setelah kondisi seimbang jumlah 
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kelebihan lumpur yang akan dibuang kecil. Kelebihan lumpur dapat diketahui dari 

besarnya total padatan (TS) masuk dan keseimbangan jumlah makanan dan 

mikroorganismenya (F/M rasio). 

4.5.2 Perhitungan Volume SAS dengan Rumus Pembuangan IPAL PT SIER 

IPAL PT. SIER memiliki rumus untuk menghitung banyaknya sewage 

activated sludge (SAS) yang harus dibuang dan waktu yang dibutuhkan untuk 

membuang  SAS. 

�/� � 01 2������ 3���� 4
�56�
71 	
� 

�/� � 85848 mg/L –  1042,794 mg/L:1 10000000 L � 48.052.061.440 mg 

tSAS = 
;<;

=>;;?; @ A 
� BCDC

A
 

dari rumus di atas dapat diketahui besarnya volume SAS dari rumus pembuangan 

IPAL PT SIER yaitu: 

	4�4 �
�/�

����4
�  

48052061440
10677

 � 4500520,88 L 

Keterangan  

SAS  = sewage activated sludge (mg) 

VSAS = volume sewage activated sludge (L) 

tSAS = Waktu yang dibutuhan untuk membuang SAS (detik) 

Q  = kemampuan submersible pump (L/detik) 

Perhitungan SAS menggunakan rumus pembuangan IPAL PT SIER 

mampu menghitung seluruh SAS pada bak aerasi. Perhitungan tidak perlu 

dilakukan secara bertahap. Volume SAS pada pembuangan berikutnya hanya 

dengan mengurangi jumlah SAS yang sudah dibuang sebelumnya dan dibagi 
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dengan MLSSRS pada waktu akan dilakukan pembuangan. Proses pembuangan 

yang tidak disertai perhitungan terhadap kuantitas lumpur yang dikembalikan 

(return sludge) dapat mengganggu proses pengolahan limbah, namun hal tersebut 

dapat diatasi dengan mengurangi terlebih dahulu jumlah SAS yang akan dibuang 

dengan kebutuhan lumpur aktif pada proses. Kelemahan dari rumus pembuangan 

ini adalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi besarnya SAS. Besarnya 

SAS dapat diketahui jika nilai MLSS sudah melebihi standar. Volume sewage 

activated sludge yang telah diketahui kemudian dibuang dengan frekuensi 

pembuangan menurut metode pembuangan yang digunakan. 

 

4.6 Analisis Frekuensi Pembuangan Sewage Activated Sludge (SAS) 

Perhitungan frekuensi pembuangan tergantung pada kondisi limbah. 

Setelah diketahui kelebihan lumpur yang dihasilkan dari kondisi limbah yang ada, 

dapat ditentukan frekuensi pembuangannya. Pembuangan sewage activated sludge 

dilakukan dengan 2 metode yaitu dengan menggunakan filterpress dan drying 

bed.  

4.6.1 Analisis Metode Pembuangan 

1. Filterpress 

Metode pembuangan dengan filterpress sesuai untuk pembuangan dengan 

kapasitas kecil karena kapasitas pembuangan dengan metode ini adalah 4 – 6 

m3/ hari, dengan lama proses pembuangan  ±8 jam dan lama pengeringan 

sewage activated sludge (SAS) 2 hari. Total biaya yang dikeluarkan per hari 

atau per 5 m3 adalah Rp 155.184. Perhitungan biaya pada proses pembuangan 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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2. Drying bed 

Kapasitas pembuangan dengan metode ini lebih besar yaitu 200 m3/bed, IPAL 

PT SIER memiliki 19 drying bed dengan lama pengeringan SAS per bednya 

10 hari dan volume SAS yang sudah dikering ¼ dari volume SAS. Proses 

pembuangan dengan metode ini adalah 2 jam/bed, jadi kapasitas pembuangan 

per hari adalah 800m3/hari dengan total biaya yang dikeluarkan per bed atau 

per 200 m3 adalah Rp 517.600, sehingga total biaya seluruhnya adalah Rp 

6.728.800 Perhitungan total biaya dapat dilihat pada Lampiran 6.       

4.6.2 Pengaturan Frekuensi Pembuangan 

Pengaturan frekuensi pembuangan sewage activated sludge tergantung 

pada kondisi limbah. Besarnya jumlah padatan yang masuk dan besarnya jumlah 

mikroorganisme yang terkandung dalam limbah berpengaruh terhadap proses 

pembuangan. Rumus frekuensi pembuangan adalah  

E �  
kapasitas pembuangan per hari

Vsas
  

Vsas adalah Volume sewage activated sludge dan f adalah frekuensi 

pembuangan dengan satuan /hari. Pengaturan frekuensi pembuangan dengan 

beberapa kondisi limbah diantaranya; untuk kondisi dimana MLSS > MLSS 

standar nilai f berlaku sampai nilai MLSS standar terpenuhi dan untuk kondisi TS 

influent > TS effluent nilai f berlaku sampai terjadi perubahan nilai jumlah 

padatan pada influent. 

1. MLSSOD > MLSS standar 

Permasalahan pada limbah saat ini adalah Nilai MLSS pada bak aerasi 

melebihi standar MLSS pada perhitungan F/M rasio. Nilai MLSS tersebut 
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dapat diturunkan sesuai standar MLSS dengan cara pembuangan limbah.  

Perhitungan dengan menggunakan keseimbangan massa diketahui volume 

sewage activated sludge yang harus dibuang adalah 2.639.840,85 L atau  

2.639,84 m3. Besarnya volume SAS sangat tidak memungkinkan 

memanfaatkan metode pembuangan Filterpress, maka frekuensi yang dihitung 

adalah dengan menggunakan metode drying bed. Kapasitas pembuangan per 

hari drying bed adalah 800m3/hari disesuikan dengan waktu kerja yaitu 8 

jam/hari. Frekuensi pembuangan dari kedua rumus tersebut adalah: 

E �  
800

2.639,84
� 0,30 

Nilai 0,34 dibulatkan ke atas sama dengan 1. Jadi frekuensi pembuangan untuk 

kondisi limbah di atas adalah per hari sampai nilai MLSS memenuhi MLSS 

standar. 

2. TS influent < TS baku mutu effluent 

Kondisi ini sama dengan kondisi limbah yang masuk pada IPAL PT SIER 

setelah dilakukan pengujian sample. Jika kondisi limbah sudah stabil, dan 

standar MLSS sesuai dengan F/M rasio maka tidak perlu dilakukan 

pembuangan sewage activated sludge karena berdasarkan hasil analisis jumlah 

padatan yang masuk (TSS =83,17 mg/L , TDS = 1060,13 mg/L) sudah di 

bawah standar golongan 1(TSS =100 mg/L , TDS = 1500 mg/L). Pembuangan 

dilakukan untuk kondisi ketika jumlah padatan yang masuk melebihi standar 

baku mutu golongan 1 atau ketika nilai MLSSOD melebihi standar MLSS dari 

F/M rasio. 

 



49 
 

3. TS influent > TS baku mutu effluent 

Jumlah padatan masuk lebih dari standar baku mutu effluent mungkin terjadi 

karena IPAL PT SIER memiliki standar jumlah padatan influent adalah TDS = 

2000 mg/L dan TSS = 400 mg/L. untuk mencegah meningkatnya MLSS 

melebihi standar MLSS maka perlu dilakukan frekuensi pembuangan dimana: 

	4�4 �  
Q1b 3 Q1b1
MLSSrs

 

Dengan, 

f = 800 m3 ........... dengan metode drying bed 
    Vsas 

f = 5 m3      ........... dengan metode filterpress 
              Vsas 
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V  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan, untuk menghasilkan kualitas effluent 

yang stabil guna mengarah pada pemenuhan syarat baku mutu golongan 1, maka 

volume awal pembuangan adalah sebesar 2.639,84 m3 dengan frekuensi 

pembuangan per hari atau selama 8 jam/ hari sampai konsentrasi mikroorganisme 

seimbang atau nilai MLSS (Mixed Liquor Suspended Solid) memenuhi standar. 

 

5.2 Saran 

 Diperlukan penelitian terhadap kebutuhkan mikroorganisme yang lain 

seperti penambahan oksigen untuk mendukung kehidupan bakteri, penentuan 

waktu tinggal lumpur, dan penentuan waktu penahanan hidrolisis maksimum. 

Selain itu, untuk terus menjaga kestabilan nilai TSS effluent perlu dilakukan 

pengontrolan secara kontinue terhadap nilai F/M rasio. 
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Lampiran 1. Standart influent dari IPAL PT SIER 
 

NN00..  PPAARRAAMM EETTEERR  FFII SSII KK AA  KK ooddee  NNii llaaii   SSaattuuaann  
11..11  SSuuhhuu    4400  CCeellssiiuuss  
  11..22  JJuummllaahh  PPaaddaattaann  TTeerrllaarruutt  TTDDSS  22000000  MMgg//  ll   
11..33  JJuummllaahh  PPaaddaattaann  TTeerrssuussppeennssii   TTSSSS  440000  MMgg//  ll   
11..44  WWaarrnnaa    330000  PPtt..CCoo  SSccaallaa  

 

 

NNOO..  PPAARRAAMM EETTEERR    KK II MM II AA  KK ooddee  NNii llaaii   SSaattuuaann  
22..11  BBiioollooggiiccaall   OOxxyyggeenn  DDeemmaanndd  BBOODD  11550000  MMgg//  ll   

22..22  CChheemmiiccaall   OOxxyyggeenn  DDeemmaanndd  CCOODD  33000000  MMgg//  ll   

22..33  DDeerraajjaatt  KKeeaassaammaann  ppHH  66  ––  99    

22..44  AAmmoonniiaa  NNHH33  2200  MMgg//  ll   

22..55  DDeetteerrjjeenn  MMBBAASS  55  MMgg//  ll   

22..66  PPhheennooll     22  MMgg//  ll   

22..77  FFlluuoorriiddaa  FF  3300  MMgg//  ll   

22..88  KKlloorriiddaa  CCll  550000  MMgg//  ll   

22..99  MMiinnyyaakk  &&   LLeemmaakk    3300  MMgg//  ll   

22..1100  NNii ttrraatt  NNOO33  5500  MMgg//  ll   

22..1111  NNii ttrrii tt  NNOO22  55  MMgg//  ll   

22..1122  SSiissaa  KKlloorr  CCll22  11  MMgg//  ll   

22..1133  SSuull ffaatt  SSOO44  550000  MMgg//  ll   

22..1144  SSuull ff iiddaa  SS  11  MMgg//  ll   

22..1155  AArrsseenn  AAss  11  MMgg//  ll   

22..1166  BBaarriiuumm  BBaa  55  MMgg//  ll   

22..1177  BBeessii   FFee  3300  MMgg//  ll   

22..1188  KKaaddmmiiuumm  CCdd  11  MMgg//  ll   

22..1199  KKoobbaall tt  CCoo  11  MMgg//  ll   

22..2200  KKrroomm  HHeekkssaavvaalleenn  CCrr  22  MMgg//  ll   

22..2211  MMaannggaann  MMnn  1100  MMgg//  ll   

22..2222  NNiikkeell   NNii   22  MMgg//  ll   

22..2233  AAii rr  RRaakkssaa  HHgg  00,,000055  MMgg//  ll   

22..2244  SSeelleenniiuumm  SSee  11  MMgg//  ll   

22..2255  SSeenngg  ZZnn  55  MMgg//  ll   
22..2266  TTeemmbbaaggaa  CCuu  55  MMgg//  ll   

22..2277  TTiimmbbaall  PPbb  33  MMgg//  ll   
22..2288  SSiiaanniiddaa  CCNN  11  MMgg//  ll   
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Lampiran 2. Hasil Analisa Limbah Cair 

1. Hasil Pengujian terhadap COD 
 

Oktober 

Tanggal 

CODinf 

(ppm) 

CODops 

(ppm) 

CODeff 

(ppm) 

%eff-inf 

(ppm) 

%ops-inf 

(ppm) 

%eff-ops 

(ppm) 

1 272 176 64 76.47059 35.29412 63.63636 

320 272 40 87.5 15 85.29412 

2 328 240 8 97.56098 26.82927 96.66667 

3 320 224 16 95 30 92.85714 

4 280 208 24 91.42857 25.71429 88.46154 

480 232 32 93.33333 51.66667 86.2069 

5 544 368 8 98.52941 32.35294 97.82609 

568 352 32 94.3662 38.02817 90.90909 

6 264 272 40 84.84848 -3.0303 85.29412 

272 176 64 76.47059 35.29412 63.63636 

7 520 264 32 93.84615 49.23077 87.87879 

320 272 40 87.5 15 85.29412 

8 272 208 48 82.35294 23.52941 76.92308 

288 224 56 80.55556 22.22222 75 

9 320 288 32 90 10 88.88889 

10 200 192 24 88 4 87.5 

11 224 200 8 96.42857 10.71429 96 

320 288 24 92.5 10 91.66667 

12 328 240 8 97.56098 26.82927 96.66667 

280 168 16 94.28571 40 90.47619 

13 240 272 16 93.33333 -13.3333 94.11765 

336 184 8 97.61905 45.2381 95.65217 

14 256 224 24 90.625 12.5 89.28571 

344 248 8 97.67442 27.90698 96.77419 

15 240 224 24 90 6.666667 89.28571 

192 112 8 95.83333 41.66667 92.85714 

16 240 184 16 93.33333 23.33333 91.30435 

17 344 272 16 95.34884 20.93023 94.11765 

18 384 200 16 95.83333 47.91667 92 

440 400 16 96.36364 9.090909 96 

19 240 216 56 76.66667 10 74.07407 

368 240 24 93.47826 34.78261 90 

20 280 256 24 91.42857 8.571429 90.625 
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328 288 56 82.92683 12.19512 80.55556 

21 160 136 24 85 15 82.35294 

384 288 16 95.83333 25 94.44444 

22 272 168 8 97.05882 38.23529 95.2381 

304 200 32 89.47368 34.21053 84 

23 280 216 24 91.42857 22.85714 88.88889 

24 312 280 32 89.74359 10.25641 88.57143 

25 616 152 24 96.1039 75.32468 84.21053 

440 280 24 94.54545 36.36364 91.42857 

26 200 168 16 92 16 90.47619 

240 192 32 86.66667 20 83.33333 

27 296 232 8 97.2973 21.62162 96.55172 

200 176 56 72 12 68.18182 

28 240 224 16 93.33333 6.666667 92.85714 

360 280 32 91.11111 22.22222 88.57143 

29 320 240 16 95 25 93.33333 

312 256 16 94.87179 17.94872 93.75 

30 384 360 32 91.66667 6.25 91.11111 

31 320 224 40 87.5 30 82.14286 

 
rata-rata COD influent  319.8367 

rata-rata COD OPS  236.0816 

rata- rata COD Effluent  25.79592 

rata-rata penurunan COD dari influent ke effluent  91.18582 

rata-rata penurunan COD dari influent ke OPS  23.34641 

rata-rata penurunan COD dari OPS ke Effluent  88.52201 

CODinf max 616 

COD OPS max 400 

COD eff max 64 

COD inf min 160 

COD OPS min 112 

COD eff min 8 
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Lanjutan Lampiran 2 
 
2. Hasil Pengujian terhadap MLSS 

Oktober 

tanggal 

OD 1 

(g/L) 

OD 2 

(g/L) 

OD 3 

(g/L) 

OD 4 

(g/L) 

rata2  

(g/L) RS 

1 6,992 4,994 5,724 4,296 5,502 10,640 

7,199 5,105 6,713 4,740 5,939 9,921 

2 6,341 4,686 6,440 3,740 5,302 9,256 

3 6,688 6,229 6,081 5,688 6,172 12,410 

4 7,078 5,934 6,590 5,700 6,326 12,052 

7,137 6,229 6,397 5,628 6,348 12,480 

5 7,442 6,034 6,500 5,298 6,319 11,988 

7,451 6,041 6,508 5,303 6,326 12,002 

6 7,824 5,890 6,036 5,248 6,250 11,876 

7,629 5,693 6,048 5,022 6,098 10,240 

7 7,230 5,378 6,058 4,614 5,820 10,378 

7,184 5,229 6,514 4,821 5,937 9,873 

8 7,199 5,105 6,713 4,740 5,939 9,921 

6,274 5,166 6,502 4,668 5,653 10,598 

9 6,433 5,363 6,628 4,675 5,775 10,520 

10 6,992 4,994 5,724 4,296 5,502 10,640 

11 6,538 5,234 5,754 6,138 5,916 10,362 

6,473 5,322 5,981 6,043 5,955 11,820 

12 6,302 5,160 4,694 4,458 5,154 10,144 

13 6,250 4,625 6,288 3,462 5,156 9,716 

6,341 4,686 6,440 3,740 5,302 9,256 

14 6,326 5,006 5,600 4,510 5,361 9,436 

6,451 4,916 5,833 4,815 5,504 9,589 

15 6,248 4,782 5,561 4,698 5,322 11,520 

6,178 4,895 5,482 4,595 5,288 10,580 

16 6,100 4,074 4,698 4,316 4,797 10,206 

17 6,098 4,283 5,018 4,263 4,916 10,480 

18 6,172 3,752 4,548 5,430 4,976 10,244 

6,198 3,540 4,873 5,224 4,959 10,520 

19 4,252 3,048 4,648 5,766 4,429 10,660 

4,381 3,015 4,582 5,589 4,392 10,780 

20 6,870 2,916 6,160 6,066 5,503 11,378 

6,521 2,754 6,082 6,174 5,383 11,081 
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21 6,000 4,512 5,648 5,166 5,332 10,558 

6,082 4,871 5,582 5,571 5,527 10,334 

22 4,834 5,626 5,592 5,400 5,363 9,890 

4,813 5,905 5,489 5,436 5,411 10,180 

23 4,853 5,762 5,219 5,578 5,353 9,180 

24 5,916 6,566 4,956 5,964 5,851 10,618 

25 5,388 5,830 5,326 6,030 5,644 10,320 

5,477 5,697 5,148 5,822 5,536 9,983 

26 5,825 5,750 4,328 5,958 5,465 10,620 

5,642 5,781 5,029 5,743 5,549 10,580 

27 6,358 5,256 4,092 6,044 5,438 10,630 

6,092 5,118 4,121 5,982 5,328 10,450 

28 5,836 5,432 4,488 5,676 5,358 10,842 

5,924 5,328 4,382 5,611 5,311 10,290 

29 5,514 5,070 4,058 5,108 4,938 10,244 

5,454 5,162 4,011 5,243 4,968 10,190 

30 5,287 5,073 4,284 5,392 5,009 11,934 

31 5,179 5,188 4,521 5,424 5,078 12,890 

 

Rata-rata MLSSOD 5.484 g/L 

rata-rata MLSSRS 10,677 g/L 
 

 
3. Hasil pengujian terhadap TSS effluent 

Pengujian  TSS Effluent 
(mg/L) 

1 164 
2 220 
3 60 
Rata - rata 148 
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Lanjutan Lampiran 2 
4. Hasil pengujian terhadap TS (total solid) OPS 

Pengujian  TSS Influent 
(mg/L) 

TDS Influent 
(mg/L) 

TS Influent 
(mg/L) 

1 70,3 1181 1251,3 
2 105,6 992,4 1098 
3 73,6 1007 1080,6 
Rata - rata  1143,3 
 

5. Hasil pengujian terhadap BOD influent 
Pengujian  BOD Influent 

(mg/L) 
1 56,2 
2 91,5 
3 85 
Rata - rata 77,5667 

  



Lampiran 3. Lay Out Unit Pengolahan Air Limbah

 

. Lay Out Unit Pengolahan Air Limbah 
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Lampiran 4. Spesifikasi Alat dalam Proses Pengolahan Limbah Cair 

1. Bak pengumpul (Collection Tank) 

Bak pengumpul (Collection tank) ini merupakan sumur penampungan awal 

limbah cair baik limbah industri maupun limbah domestik yang bersumber 

dari semua industri di kawasan PT SIER.  

Spesifikasi Collection tank adalah : 

bentuk   : lingkaran  

diameter  : 5m 

kedalaman : ± 8m.  

Sumur ini terbagi menjadi 2 bagian yang dibatasi oleh beton setebal 30cm. 

Kedua bagian adalah sumur basah (Wet Well) dan sumur kering: 

a. Sumur basah (Wet Well) 

Kapasitas : 10.000 m3/hari. Bagian dari sumur basah yaitu: 

• 2 (dua)buah pipa yang terbuat dari beton dengan diameter 40 cm dan 60 

cm yang berfungsi sebagai saluran limbah. 

• 2(dua) buah rel (swelling jab/crane) yang terpasang pada dinding sumur 

dan papan yang terbentang ± 4 m yang digunakan sebagai pijakan 

petugas yang akan membersihkan sumur. 

• Saringan kasar yang terpasang pada pipa induk dan berfungsi untuk 

menahan benda – benda besar yang masuk dalam sumur basah seperti ; 

Kayu, plastik, kaleng, dan lain – lain. 
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Lanjutan Lampiran 4 

b. Sumur kering 

Pada sumur kering ini terdapat pompa sehingga disebut rumah pompa. Dalam 

rumah pompa tersebut terdapat 4 jenis centrifugal pump yang bekerja 

otomatis dengan level kontrol  untuk memompa air limbah ke bak 

pengendapan pertama (Primary Settling Tank). Tiap pompa mampu 

mengalirkan air limbah dengan debit 60 L/detik. 

2. Primary Settling Tank (PST) 

Primary settling tank merupakan bak pengendapan pertama, dimana semua 

limbah yang masuk diendapkan sehingga terjadi pemisahan antara padatan dan 

cairan. Spesifikasi bak pengendap pertama (Primary Settling Tank) 

Panjang  = 40 m 

Lebar    = 10 m 

Kedalaman  = 1,6 – 3 m 

3. Bak aerasi (Oxidation Ditch) 
Spesifikasi dari bak aerasi adalah sebagai berikut: 

bentuk   = parit melingkar memanjang (elips) 

kapasitas   = ± 2500 m3/hari  

jumlah   = 4 buah 

Kedalaman  = 3 m 

Lebar dasar kolam  = 3 m 

Lebar permukaan  = 8,8 m 

Lanjutan Lampiran 4 

Keliling kolam  = 235 m 



63 
 

Kecepatan aliran  = 0,5 – 1 m/detik 

Kedalaman air max = 1,75 m 

Kedalaman air min = 1,45 m 

Bak aerasi ini masing – masing dilengkapi dengan 4 unit mammoth rotor. 

Mammoth rotor ini digerakan oleh Gear rudder dan Well bearing  untuk mengatur 

kecepatan rotor yang memiliki spesifikasi sebagai berikut 

Daya   = 18,5 Kw 

Frekwensi   = 50 Hz 

Kecepatan putaran = 150 rpm 

Dengan kecepatan tersebut mammoth rotor mampu menghasilkan oksigen 

sebanyak 30 kg O2/jam/m pig dengan kecepatan aliran air limbah di dalam sebesar 

0,5 – 1 m /detik. Semua rotor yang ada pada tiap unit Oxidation ditch bekerja 

selama 24 jam tanpa henti (nonstop). Mammoth rotor dipasang dipasang dengan 

jarak satu dengan lainnya ± 40 m. 

4. Bak pembagi (Distribution box) 

Bak pembagi (Distribution box) ini dilengkapi dengan 2 (dua) buah pompa 

screw pump yang berfungsi untuk mengembalikan lumpur ke bak aerasi 

sebagai return sludge (RS) dan submersible yang berfungsi mengalirkan 

lumpur yang akan dibuang ke bak pengering lumpur. Spesifikasi dari pompa 

tersebut adalah 
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Lanjutan Lampiran 4 

a. Screw pump 

Daya    = 17 Kw 

Frekuensi putaran = 50 Hz 

Kapasitas  = 20 L/detik 

b. Submersible pump 

Daya    = 11 Kw 

Frekuensi putaran = 50 Hz 

Kapasitas  = 30 L/detik 

Dan spesifikasi bak pembagi (distribution box)  adalah 

Panjang  = 7,2 m 

Lebar  = 4 m 

Kedalaman = 3 m 

5. Clarifier 

Clarifier merupakan bak pengendapan kedua. Spesifikasi dari Clarifier adalah 

Bentuk   = Circular 

Jumlah   = 2 buah 

Diameter   = 21 m 

Kemiringan dasar  = 1,24 

Kedalaman tepi  = 2,5 m 

Kedalaman tengah  = 3 m 

Kecepatan pelimpahan air = 0,7 m3/jam 
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Lanjutan Lampiran 4 

6. Bak pengering lumpur (Drying bed) 

a. Bak pengering lumpur primer  

• Panjang   = 20 m 

Lebar   = 5 m 

Kedalaman  = 1,5 m 

Jumlah  = 16 buah 

• Panjang   = 16,4 m 

Lebar   = 6,5 m 

Kedalaman = 1,5 m 

Jumlah   = 4 buah 

b. Bak pengering lumpur sekunder 

Panjang  = 20 m 

Lebar   = 10 m 

Kedalaman  = 1,5 m 

Kemiringan bak = 1% 

Jumlah   = 19 buah 
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Lampiran 5. Perhitungan  Volume Sewage Activated Sludge 

1. Keseimbangan massa 

 

 

 

Diketahui : 

1. Q1     = 6721920 L/hari 

2. Q2     = 3456000 L/hari 

3. Total padatan setelah pengendapan(ops) = 1143,3 mg/L 

4. Total padatan effluent = OPS  = 1143,3 mg/L 

5. MLSSrs hasil analisis (c1)  = 10677 mg/L 

6. MLSSrs sesuai F/M rasio (c2)  =  2514,45 mg/L 

7. Kapasitas @bak pengering  = 200 m3 

Perhitungan : 

1. Padatan PST     OD = 6721920 x 1143,3  =7.685.171.136 mg/hari 

2. Padatan c1     OD = 3456000 x 10677 = 36.875.520.000mg/hari + 

3. Padatan keluar OD =        44.560.691.140 mg/hari 

 

4. Padatan keluar DB1 = Padatan keluar OD = 44.560.691.140 mg/hari 

5. Padatan keluar C = 6721920 x 1143,3 =   7.685.171.136 mg/hari  _ 

6. Padatan C     DB2 =           36.875.520.004 mg/hari 

7. Padatan c2      OD = 3456000 x 2514,45  =    8.689.939.200 mg/hari _ 

8. Padatan masuk BP =          28.185.580.804 mg 

 

 

Q1(b1)    Q1b+Q2c   Q1b+Q2c      Q1(b) 
C DB

BP DB

OD PS

 Q2c 
Q2c+Q1(b-
b ) (b-b1)Q1 
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Lanjutan Lampiran 5 

Volume sewage activated sludge = Jumlah padatan /  rata-rata MLSSRS 

= 28.185.580.804 / 10.677   = 2.639.840,85 

L 

Jumlah bak yang dibutuhkan = 2.639,84 m3/ 200 m3   = 13 bak 

 

2. Rumus pembuangan IPAL PT SIER 

Kelebihan lumpur = ( ∑ MLSSOD /n – standart MLSS ) x volume OD  

Waktu yang dibutuhan untuk membuang lumpur =                   

                   Kelebihan lumpur                   = volume sewage activated 
sludge 

MLSSRS x kemampuan submersible pump            kemampuan submersible pump 

Kelebihan lumpur =  (5848mg/L – 1042,794 mg/L) x 

10000000 L 

Kelebihan lumpur  = 48.052.061.440 mg 

volume sewage activated sludge  = 48.052.061.440 / 10.677  = 4.500.520,88 L 

Jumlah bak yang dibutuhkan 4.500.520,88/ 200.000 L = 22,5 ~ 23 bak 
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Lampiran 6. Analisis Biaya Proses Pembuangan 

1. Fillterpress 

Biaya yang dikeluarkan per hari atau per 5 m3 adalah  

- Tenaga kerja  = 3 x 50.000   = Rp 150.000 

- Listrik    

Pengisian = ¼ jam x 11 Kw x 800 =  Rp    2.200 

Pengepresan = 1 jam x 3,73 Kw x 800 =  Rp    2.984 

Total biaya          Rp 155.184 

2. Drying bed 

Biaya yang dikeluarkan per bed atau per 200 m3 adalah 

- Tenaga kerja  = 10.000 x 50  m3           = Rp 500.000 

- Listrik   = 2jam x 11 Kw x 800      = Rp   17.600  

Total biaya         Rp 517.600 

Total biaya pembuangan  = 517.600 x 13 bak    = Rp 6.728.800  
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Lampiran 7. Analisa Prosedur Pengujian Kualitas Limbah 

1. TSS dan MLSS 

Material yang dapat dipisahkan dari sample air melalui penyaringan dengan kertas 

saring. Residu dikeringkan pada oven dengan suhu 120oC. 

a. Alat dan bahan 

- Kertas saring  

- Corong buchener 

- Suction flask  

- Oven 

- Penjepit besi 

- Desikator 

- Neraca analitik 

- Vacuum pump 

- Air sample (oxidation ditch I,II,III,IV,RS, influent, dan OPS) 

b. Langkah kerja 

Langkah awal sebelum dilakukan pengujian TSS adalah dengan mengukur 

berat kertas saring setelah dikeringkan. Kertas saring dioven pada suhu 120oC 

selama 15 menit. Didingkan dalam desikator dan ditimbang dalam neraca analitik. 

Setelah diketahui berat awal kertas saring, diambil sample sebanyak 50 ml, 

sample tersebut harus sudah dalam kondisi yang homogen. Sample kemudian 

disaring dengan vacuum pump. Residu yang terendapkan lalu dioven pada suhu 

120oC selama 75 menit. Setelah kering sample didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit dan timbang dalam neraca analitik.  
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2. COD  

COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat 

organik yang ada di dalam 1 liter air, dimana pengoksidasi Kalium Bikromat 

digunakan sebagai sumber oksigen. Metode analisa ini adalah zat organik 

dioksidasikan dengan larutan K2Cr2O7 dalam suasana asam. Kelebihan 

K2Cr2O7 dititrasi kembali dengan larutan Ferro Ammonium Sulfat dengan 

menggunakan indikator Ferroin. 

a. Alat dan Bahan 

- Tabung refluk dan pemanasnya 

- Pendingin tegak 

- Pipet ukur 10 ml 

- Buret 50 ml dan statif 

- Larutan indikator fenantrolin ferro sulfat (ferroin) 

- Kristal mercury sulfat (HgSO4) 

- Reagent COD (K2Cr2O7) 0,25 N 

- Air sample (influent,OPS, effluent) 

- Aquades 

- Larutan standart ferro ammonium sulfat (FAS) 0/1 N 

b. Langkah Kerja 

Mengambil 10 ml sample dan dimasukkan dalam tabung refluk bila sampel 

keruh maka dilakukan pengenceran. Menambahkan reagen COD sebanyak 5 

ml.  
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Lanjutan Lampiran 7 

Ditambahkan kristal HgSO4 sebanyak 0.2 gram. Tabung dimasukkan ke dalam 

pemanas dengan menggunakan pendigin tegak tabung dipanaskan pada suhu 

1480C selama 90 menit lalu didinginkan. Menambah indikator ferroin 

sebanyak 1 tetes. Larutan dalam tabung dititrasi dengan larutan FAS sampai 

larutan berubah warna menjadi merah bata. 

 
 


