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DESTIKA ANGGRAENI. 105100200111017. Pengaruh
Volume Lumpur Aktif pada Proses Pengolahan Biologis
Kontak Stabilisasi. TA. Pembimbing: Dr. Ir. Alexander
Tunggul Sutan Haji, MT dan Dr. Ir. J. Bambang Rahadi
Widiatmono, MS

RINGKASAN

Limbah cair yang dibuang ke lingkungan perairan harus
memenuhi baku mutu air limbah yang diijinkan sehingga
diperlukan proses pengolahan limbah cair. Proses pengolahan
lumpur aktif kontak stabilisasi adalah proses pengolahan limbah
dengan lumpur aktif dan terdapat dua proses yaitu proses
kontak dan proses stabilisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui kinerja sistem pengolahan air limbah dengan sistem
lumpur aktif kontak stabilisasi dan volume lumpur aktif yang baik
dalam menurunkan kandungan BOD, COD dan TSS air limbah
industri pembekuan ikan. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok faktor tunggal.
Faktor yang diteliti adalah volume lumpur dengan 3 level
perbandingan yaitu 1:8 ; 1,5:8; 2:8 Parameter uji yang
digunakan adalah BOD, COD, TSS, pH, DO, NH3, NO2, NO3.
Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik Univariate
Analysis of Variance dengan ∝= 5% dilanjutkan dengan uji
Tukey HSD (Beda Nyata Jujur).

Sistem lumpur aktif kontak stabilisasi dengan waktu
kontak selama 1 jam dan waktu stabilisasi selama 6 jam mampu
menurunkan BOD dan COD dengan efektifitas 52,475% dan
56,350% pada perbandingan volume lumpur dan air limbah 2:8.
Pada parameter TSS mengalami kenaikan terendah dengan
efektifitas 32,148% dengan perbandingan 1:8. Proses
pengolahan limbah kontak stabilisasi terbaik dalam menurunkan
parameter BOD dengan perbandingan 2:8.

Penurunan nilai BOD dan COD disebabkan adanya
aktivitas mikroorganisme menguraikan bahan organik yang ada
dalam air limbah dengan penambahan oksigen didalamnya.
Lumpur aktif yang ditambahkan oksigen akan terjadi proses
biosynthesis dan biodegradasi. Terjadinya proses biosynthesis
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mengakibatkan peningkatan lumpur aktif dan terjadinya
biodegradasi mengakibatkan bahan organik terurai menjadi
CO2, NO3, SO4 dan PO4.

Kata Kunci : Proses Pengolahan Biologis, Lumpur Aktif, Kontak
Stabilisasi, Volume Lumpur.
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DESTIKA ANGGRAENI. 105100200111017. The Effect of
Activated Sludge Volume in Biological Processing Contact
Stabilization. TA. Supervisor: Dr. Ir. Alexander Tunggul
Sutan Haji, MT. Co-Supervisor: Dr. Ir. Bambang Rahadi
Widiatmono, MS

SUMMARY

Wastewater which disposed to environmental water must be
meet quality standards wastewater a permitted then necessary
wastewater treatment. Contact Stabilization activated sludge
system is wastewater treatment with activated sludge and uses
two processes are contact and stabilization process. The
purpose of this study was to determine the performance of a
wastewater treatment system with contact stabilization activated
sludge in reducing the content of BOD, COD, and TSS
wastewater in industry cold storage. The experimental design
used a randomized block design factor. Factors studied were
the volume of sludge with 3 levels are 1:8 ratio ; 1,5:8 ; 2:8 test
parameters used are BOD, COD, TSS, pH, DO, NH3, NO2,
NO3. Data analysis used a statistical analysis univariate
analysis of variance with ∝= 5% followed by tukey test HSD
(Honestly Significant Difference).

Contact stabilization activated sludge system with contact
time for 1 hour and the stabilization time for 6 hours was able to
reduce BOD and COD with effectivity 52,475% and 56,350% in
comparison of sludge volume and wastewater 2:8. At TSS
parameters with the lowest increase effectivity of 32,148% with
a 1:8 ratio. Contact stabilization wastewater treatment process
the best in lowering the ratio BOD parameter 2:8.

Decrease the value of BOD and COD due to microbial activity
outlines the existing organic material in the wasterwater by the
addition of oxygen in it. Activated sludge added oxygen will
occur the process of biosynthesis and biodegradation. The
process resulted in an increase in the biosynthesis of activated
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sludge and the biodegradability of organic matter decomposes
lead to CO2, NO3, SO4, and PO4.

Keywords: Biological Treatment Processes, Activated
sludge, Contact Stabilization, Sludge volume.
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BAB I   PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah cair merupakan buangan cair yang berasal dari suatu
lingkungan masyarakat dan lingkungan industri dimana
komponen utamanya adalah air dan mengandung benda padat
yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik. Bahan organik
yang terkandung dalam limbah cair dapat menghabiskan
oksigen yang terlarut dalam limbah serta menimbulkan bau
yang tidak sedap dan akan berbahaya apabila bahan tersebut
merupakan bahan yang beracun (Sugiharto (1987) dalam Irma
(2008)). Limbah cair tersebut akan dibuang ke lingkungan,
sehingga diperlukan proses pengolahan untuk memenuhi baku
mutu limbah cair yang diijinkan oleh pemerintah agar air limbah
tersebut tidak mencemari lingkungan disekitarnya.

Pengolahan air limbah bertujuan untuk menghilangkan
parameter pencemar yang ada didalam air limbah sampai batas
yang diperbolehkan untuk dibuang ke badan air sesuai dengan
syarat baku mutu yang diijinkan (Said, 2006:104). Pada proses
pengolahan air limbah industri cold storage yang dilakukan oleh
PT Inti Luhur Fuja Abadi saat ini masih kurang efektif terutama
dalam penurunan kandungan TSS. Industri cold storage
merupakan industri yang menerapkan sistem pendinginan
dalam proses produksinya, misalnya industri pembekuan ikan.
Pada proses pengolahannya, industri ini menghasilkan jenis
limbah seperti limbah cair dan limbah padat.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Kualitas
Air Perum Jasa Tirta I (2013), pada air limbah influen PT  Inti
Luhur Fuja Abadi diperoleh kadar BOD sebesar 632 mg/L, COD
sebesar 2220 mg/L dan TSSnya sebesar 192,6 mg/L.
Sedangkan pada air effluen diperoleh kadar BOD sebesar 46,50
mg/L, COD sebesar 191 mg/L dan TSSnya sebesar 82,4 mg/L.
Sehingga perlu adanya pembaruan pengolahan air limbah yang
dapat menurunkan kandungan BOD, COD dan terutama
kandungan TSS.
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Hampir semua jenis limbah cair industri pangan dapat diolah
dengan sistem lumpur aktif seperti limbah cair industri tapioka,
industri nata de coco, industri kecap, dan industri tahu. Sistem
lumpur aktif dapat digunakan untuk mengeliminasi bahan
organik dan nutrien (nitrogen dan fosfor) dari limbah cair terlarut
(Sri Rini Dwiari, dkk (2008) dalam Sari,dkk, (2013).

Mikroorganisme membentuk gumpalan – gumpalan koloni
bakteri yang bergerak secara bebas tertahan di dalam air limbah
pada proses lumpur aktif. Mikroorganisme – mikroorganisme
dapat keluar melalui aliran keluar air limbah sehingga densitas
bakteri didalam reaktor harus dikontrol. Pada proses dengan
kecepatan tinggi dan waktu tinggal hidraulik pendek,
pengembalian atau recycling bakteri merupakan cara yang
paling banyak digunakan untuk mengontrol densitas bakteri
didalam reaktor (Siregar, 2005 dalam Utomo, 2012).

Proses lumpur aktif merupakan proses pengolahan secara
biologis aerobik dengan mempertahankan jumlah massa
mikroba dalam suatu reaktor dan dalam keadaan tercampur
sempurna. Suplai oksigen adalah mutlak dari peralatan
mekanis, yaitu aerator dan blower karena selain berfungsi untuk
suplai oksigen juga dibutuhkan pengadukan yang sempurna
(Fauziah, 2012).

Desain lumpur aktif terdapat berbagai macam modifikasi.
Menurut Said, Kelompok Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan
Limbah Cair Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (Kelair
BPTP) (2010), menjelaskan ada beberapa modifikasi dari
proses lumpur aktif yang banyak digunakan di lapangan yakni
antara lain sistem aerasi berlanjut (extended aeration system),
sistem aerasi bertahap (step aeration), sistem aerasi berjenjang
(tappered aeration), sistem stabilisasi kontak (contact
stabilization system), sistem oksidasi parit (oxydation ditch),
sistem lumpur aktif kecepatan tinggi (high rate activated sludge)
dan sistem lumpur aktif dengan oksigen murni (pure-oxygen
activated sludge).

Menurut Gesuidou Shisetsu Sekkei Shishin to Kaisetsu,
Nihon Gesuidou Kyoukai (Japan Sewage Work Assosiation)
dalam Nusa Idaman Said, Kelair BPTP (2010), bahwa proses
kontak stabillisasi digunakan untuk mengurangi ekses lumpur
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dan meningkatkan kemampuan adsorbsi dari lumpur aktif.
Sehingga diharapkan dengan desain pengolahan limbah ini,
lumpur yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka penulis membuat skripsi dengan
judul “Pengaruh Volume Lumpur Aktif pada Proses Pengolahan
Biologis Kontak Stabilisasi”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem lumpur aktif kontak stabilisasi efektif
dalam menurunkan kandungan BOD, COD dan TSS air
limbah industri pembekuan ikan?

2. Berapakah volume lumpur aktif yang baik dalam
menurunkan kandungan BOD, COD dan TSS air limbah
industri pembekuan ikan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengetahui kinerja sistem pengolahan air limbah
dengan sistem lumpur aktif kontak stabilisasi dalam
menurunkan kandungan BOD, COD dan TSS air limbah
industri pembekuan ikan.

2. Mengetahui volume lumpur aktif yang baik dalam
menurunkan kandungan BOD, COD dan TSS air limbah
industri pembekuan ikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa
tentang sistem pengolahan air limbah industri cold
storage seperti metode lumpur aktif sistem stabilisasi
kontak.

2. Memberikan pilihan proses pengolahan air limbah
kepada industri pembekuan ikan (cold storage) dalam
mengatasi tingginya kandungan BOD, COD dan TSS
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dalam air limbah serta mengatasi masalah ekses lumpur
yang berlebih pada sistem IPAL.

1.5 Batasan Masalah

1. Proses pengolahan limbah cair yang digunakan adalah
lumpur aktif sistem kontak stabilisasi.

2. Parameter yang diuji adalah kandungan pH, DO, BOD,
COD, TSS, Nitrat, Nitrit, Amoniak.

3. Penelitian ini tidak membahas analisis biaya, energi dan
rancangan alat.

4. Pengambilan sampel hanya dilakukan pada limbah awal,
limbah campuran dan limbah outlet.
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Cair

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses
produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang
kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak
dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Air
limbah adalah gabungan dari cairan dan air yang mengandung
limbah yang berasal dari perumahan, perkantoran, dan kawasan
industri. Limbah cair industri adalah seluruh limbah cair yang
berasal kegiatan industri. Jumlah aliran air limbah yang berasal
dari industri sangat bervariasi, hal ini tergantung dari jenis
industri dan besar kecilnya industri, pengawasan pada proses
industri, derajat penggunaan air dan derajat pengolahan air
limbah (Gunawan, 2006).

Menurut Moertinah (2004) dalam Asriadi (2010), bahwa
limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan
yang berwujud cair. Pada dasarnya cold storage mengelola
masukan yang berupa hasil laut atau perikanan dengan
teknik pendinginan dan menghasilkan air buangan yang
mengandung bahan tersuspensi, bahan koloid dan bahan
organik terlarut dengan konsentrasi yang tinggi. Dalam proses
produksinya dihasilkan limbah berupa limbah cair dan limbah
padat. Limbah padat dari proses produksi dapat dimanfaatkan
untuk membuat tepung ikan sedangkan limbah cairnya
mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak,
garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang
digunakan dalam pengolahan dan pembersihan yang dapat
menimbulkan bau yang menyengat dan polusi berat pada air
bila pembuangannya tidak dilakukan dengan tepat (Singgih,
2008). Djajadiningrat (1995) dalam Asriadi (2010) menjelaskan,
limbah cair cold storage mempunyai kandungan BOD antara
400 – 3000 mg/L dan bahan tersuspensi 200 – 3000
mg/L. Konsentrasi ini dapat menjadi lebih tinggi jika limbah cold
storage tersebut seluruhnya langsung dimasukkan ke dalam
air buangan.
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Limbah cair dari pabrik-pabrik pangan berbeda-beda
tergantung pada jenis yang dihasilkan. Namun demikian, pada
umumnya jumlahnya adalah besar dan mengandung banyak
bahan-bahan organik, dan hampir tidak pernah ada sesuatu
bahan beracun ataupun logam berat. Oleh karenanya analisis
hendaknya dipusatkan pada unsur-unsur alam sekitar
kehidupan seperti pH, BOD, COD, SS, kadar minyak dan
bakteria koliform (OFCF, 1987 dalam Veranita, 2001).

2.2 Proses Pengolahan Air Limbah secara Biologis

Proses pengolahan air limbah dengan aktifitas
mikroorganisme biasa disebut dengan proses biologis. Proses
pengolahan air limbah secara biologis tersebut dapat dilakukan
pada kondisi aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik (tanpa
udara) atau kombinasi anaerobik dan aerobik. Proses biologis
aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah
dengan beban BOD yang tidak terlalu besar, sedangkan proses
proses biologi anerobik digunakan untuk pengolahan air limbah
dengan beban BOD yang sangat tinggi.

Pengolahan air limbah secara biologis secara garis besar
dapat dibagi menjadi tiga yakni proses biologis dengan biakan
tersuspensi (suspended culture), proses biologis dengan biakan
melekat (attached culture) dan proses pengolahan dengan
sistem lagoon atau kolam. Proses biologis dengan biakan
tersuspensi adalah sistem pengolahan dengan menggunakan
aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan
yang ada dalam air dan mikroorganisme yang digunakan
dibiakkan secara tersuspensi di dalam suatu reaktor. Beberapa
contoh proses pengolahan dengan sistem ini antara lain proses
lumpur aktif standar atau konvensional (standard activated
sludge), step aeration, contact stabilization, extended aeration,
oxidation ditch (kolam oksidasi sistem parit) dan lainnya.

Proses biologis dengan biakan melekat yakni proses
pengolahan limbah dimana organisme yang digunakan
dibiakkan pada suatu media sehingga mikroorganisme tersebut
melekat pada permukaan media. Proses ini disebut juga dengan
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proses film mikrobiologis atau proses biofilm. Beberapa contoh
teknologi pengolahan air limbah dengan cara ini antara lain:
tricking filter, biofilter tercelup, reaktor kontak biologis putar
(Rotating Biological Contractor, RBC), contact aeration atau
oxidation (aerasai kontak) dan lainnya.

Proses pengolahan air limbah secara biologis dengan lagoon
atau kolam adalah dengan manampung air limbah pada suatu
kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama
sehingga aktifitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami,
senyawa polutan yang ada dalam air limbah akan terurai. Untuk
mempercepat proses penguraian senyawa polutan atau
memperpendek waktu tinggal dapat juga dilakukan proses
aerasi. Salah satu contoh proses pengolahan air limbah dengan
cara ini adalah kolam aerasi atau kolam stabilisasi (stabilization
pond). Proses dengan sistem lagoon tersebut kadang-kadang
dikategorikan sebagai proses biologis dengan biakan
tersuspensi.

Karakteristik parameter perencanaan serta efisiensi
pengolahan untuk tiap jenis proses dapat dilihat pada tabel 1
dan 2. Setiap jenis teknologi pengolahan air limbah mempunyai
keunggulan dan kekurangan masing-masing, oleh karena itu
dalam hal pemilihan jenis teknologi tersebut perlu diperhatikan
aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek lingkungan, serta
sumber daya manusia yang akan mengelola fasilitas tersebut
(Said, 2006:106-107).
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Tabel 2.1 Karakteristik Operasional Proses pengolahan air limbah dengan proses biologis (Said, 2006:108)

Jenis Proses
Efisiensi Pengolahan BOD

(%)
Keterangan

Proses

Biomassa

Tersuspensi

Lumpur aktif Standar 85 – 95 -

Step Aeration 85 – 95 Digunakan untuk beban pengolahan yang besar.

Modified Aeration 60 – 75 Untuk pengolahan dengan kualitas air olahan sedang.

Contact stabilization 80 – 90
Digunakan untuk pengolahan paket. Untuk mereduksi ekses

lumpur.

High Rate Aeration 75 – 90
Untuk pengolahan paket, bak aerasi dan bak pengendap akhir

merupakan satu paket. Memerlukan area yang kecil.

Pure Oxygen Process 85 – 95
Untuk pengolahan air limbah yang sulit diuraikan secara

biologis. Luas area yang dibutuhkan kecil.

Oxidation Ditch 75 – 95 Konstruksinya mudah, tetapi memrlukan area yang luas.

Prosess

Biomassa

Melekat

Trickling Filter 80 – 95 Sering timbul lalat dan bau, prosesnya mudah.

Rotating Biological

Contractor
80 – 95

Konsumsi energi rendah, produksi lumpur kecil. Tidak

memerlukan proses aerasi.

Contact Aeration Process 80 – 95 Memungkinkan untuk penghilangan nitrogen dan phospor.

Biofilter Unaerobik 65 – 85 Memerlukan waktu tinggal yang lama, lumpur yang terjadi kecil.

Lagoon Kolam Stabilisasi 60 – 80
Memerlukan waktu tinggal yang cukup lama, dan area yang

dibutuhkan sangat luas.
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Tabel 2.2 Parameter Perencanaan Proses Pengolahan Air Limbah Dengan Proses Biologis Aerobik (Said, 2006:109)
Jenis Proses Beban BOD MLSS (mg/L) QA/Q T (jam) Efisiensi

Penghilangan BOD
(%)

BOD
kg/kg.SS.d

BOD kg/m3.d

Proses

Biomassa

Tersuspensi

Lumpur Aktif Standar 0,2 – 0,4 0,3 – 0,8 1500 – 2000 3 – 7 6 – 8 85 – 95

Step Aeration 0,2 – 0,4 0,4 – 1,4 1000 – 1500 3 – 7 4 – 6 85 – 95

Modified Aeration 1,5 – 3,0 0,6 – 2,4 400 – 800 2 – 2,5 1,5 – 30 60 – 75

Contact Stabilization 0,2 0,8 – 1,4 2000 – 8000 ≥ 12 ≥ 5 80 – 90

High Rate Aeration 0,2 – 0,4 0,6 – 2,4 3000 – 6000 5 – 8 2 – 3 75 – 90

Pure Oxygen Demand 0,3 – 0,4 1,0 – 2,0 3000 – 4000 – 1 – 3 85 – 95

Oxidation Ditch 0,03 – 0,04 0,1 – 0,2 3000 – 4000 – 24 – 48 75 – 95

Extended Aeration 0,03 – 0,05 0,15 – 0,25 3000 – 6000 ≥ 15 16 – 24 75 – 95

Proses

Biomassa

Melekat

Trickling Filter – 0,08 – 0,4 – – – 80 – 95

Rotating Biological

Contractor

– 0,01 – 0,3 – – – 80 – 95

Contact Aeration Process – – – – – 80 – 95

Biofilter Unaerobik – – – – – 65 – 85

Catatan : Q: Debit Air Limbah (m3/day) Qt: Return Sludge (m3/day)    QA : Laju Alir Suplai Udara (m3/day)
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2.3 Lumpur Aktif

Lumpur aktif (activated sludge) adalah suatu gabungan flok
(massa) yang mengandung beberapa mikroba yang heterogen
yang terdiri dari berbagai bakteri, yeast, jamur dan protozoa,
dan juga “organic matter”  serta  “slime material”. Umumnya
lumpur aktif mempunyai komposisi 70% - 90% bahan organik
dan 10% bahan anorganik. Struktur flok lumpur aktif cenderung
bermuatan negatif sebagai hasil interaksi kimia-fisika antara
mikroorganisme (khususnya bakteri), partikel organik (oksida
silikat, fosfat, besi), polimer eksoseluler dan berbagai kation.
Proses ini pada dasarnya merupakan pengolahan aerobik yang
mengoksidasi material organik menjadi CO2,  H2O, NH4 dan sel
biomassa baru. Proses ini menggunakan udara yang disalurkan
melalui pompa blower atau melalui aerase mekanik. Sel mikroba
membentuk flok yang membentuk flok yang akan mengendap di
tangki pengendapan (Gabriel, 2005).

Proses lumpur aktif terjadi penguraian senyawa organik oleh
mikroorganisme yang terdiri atas bakteri, fungi, protozoa dan
mikroorganisme lain menghasilkan gas CO2 dan H2O. Aktivitas
mikroorganisme tersebut sangat dipengaruhi oleh tersedianya
nutrien dan kondisi lingkungan terutama pH dan oksigen terlarut
(DO) dalam air limbah. Secara umum, proses mikrobiologi yang
terjadi dalam sistem lumpur aktif berlangsung di dalam reaktor
aerasi. Proses biodegradasi oleh mikroorganisme aerobik akan
berlangsung optimal, jika DO dan nutrisi tersedia pada
konsentrasi yang sesuai (Metcalf,2004; Klopping, 1995 dalam
Syamsudin,dkk, 2008).

Menurut Mackenzie dan David (1998), istilah proses lumpur
aktif berasal dari terbentuknya massa biologis ketika udara terus
menerus diberikan ke air limbah. Dalam prosesnya,
mikroorganisme dicampur secara menyeluruh dengan bahan
organik dalam kondisi yang merangsang pertumbuhan
mikroorganisme melalui penggunaan bahan organik sebagai
makanan. Saat mikroorganisme tumbuh dan dicampur dengan
agitasi udara, maka individu organisme mengumpul (terflokulasi)
untuk membentuk massa aktif mikroba (biologis flok) disebut
lumpur aktif.
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Ginting (2008) menerangkan bahwa proses lumpur aktif
adalah pengolahan secara biologi dalam keadaan aerob dengan
menggunakan lumpur aktif. Yang dimaksud dengan lumpur aktif
adalah 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 gas.

Sistem pengolahan lumpur aktif adalah pengolahan dengan
cara mengembangbiakkan bakteri aerob dalam lumpur pada
tangki aerasi yang bertujuan untuk mengurangi kadar bahan
organik karbon atau nitrogen. Semakin besar volume lumpur
aktif berarti semakin banyak bakteri yang hidup di dalam lumpur
aktif tersebut sehingga volume air yang bisa diolah juga akan
semakin banyak (Siregar (2005) dalam Sirajuddin (2007)).

Keunggulan teknis proses lumpur aktif adalah dapat
mengolah air limbah dengan beban BOD dan volume yang
besar, serta efisiensi pengolahan tinggi. Sedangkan beberapa
kelemahan teknis antara lain kemungkinan terjadi bulking pada
lumpur aktif, terjadi buih, jumlah lumpur yang dihasilkan besar,
dan membutuhkan lahan yang luas. Efisiensi proses
pengolahan tergantung pada volume, karakteristik air limbah
serta kriteria desain masing-masing teknologi. Untuk desain
activated sludge tipe kontak stabilisasi dipersyaratkan beban
BOD sebesar 4 - 5 per kg MLVSS, umur lumpur 0,5 - 1 hari, dan
waktu tinggal 3 - 5 jam (Tchobanoglous, 2003 dalam Prayitno,
2011).

2.4 Contact Stabilization

 Proses kontak-stabilisasi dikembangkan untuk mengambil
keuntungan dari sifat serap lumpur aktif. Dalam proses kontak-
stabilisasi, dua fase dipisahkan dan terjadi dalam tangki yang
berbeda. Settled wastewater bercampur dengan  lumpur yang
dikembalikan dan diaerasi di tangki kontak (contact tank)
selama 30 sampai 90 menit. Lumpur dipisahkan dari effluen
dengan sedimentasi, dan lumpur yang akan dikembalikan ke
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tangki kontak diaerasi selama 3 sampai 6 jam dalam tangki
aerasi lumpur (sludge retention tank) terlebih dahulu. Alur  ini
ditunjukkan pada gambar 1 (Boari dkk, 1997).

.

Gambar 2.1. Alur untuk proses lumpur aktif stabilisasi kontak
(Boari, Mancini, Trully, 1997)

Kontak stabilisasi sebagai modifikasi proses lumpur aktif,
terdiri dari dua reaktor aerasi (reaktor kontak [CR], dan reaktor
stabilisasi [SR]) yang dipisahkan oleh sebuah tangki
sedimentasi. CR menerima aliran umpan dan biomassa dalam
kondisi kelaparan sehingga materi larut mudah diserap dan
penyerapan dilakukan oleh biomassa yang kelaparan.
Campuran air limbah dan lumpur meninggalkan CR berupa
endapan dan biomassa terkonsentrasi. Kemudian biomassa
dialirkan ke SR, di mana bahan koloid dipisahkan dari air limbah
pada CR stabilized. Biomassa stabilized dikembalikan ke CR
dengan aliran sirkulasi biomassa. Gambar 2 menunjukkan
representasi skematik proses stabilisasi kontak (Nancy,dkk.
2010).

Sludge
retention

tank

Contact
tank

clarifier

settled wastewater

effluent

Waste sludge
Return sludge
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Gambar 2.2 Proses Kontak Stabilisasi (Nancy,dkk. 2010)

Proses lumpur aktif stabilisasi kontak (gambar 3) ditandai
dengan sistem aerasi dua langkah. Aerasi durasi pendek (½
sampai 2 jam) disediakan dalam tangki kontak di mana air
limbah mentah atau pengendapan awal dicampur dengan
lumpur aktif dalam tangki kontak. Efluen dari tangki kontak
kemudian mengendap di tangki pengendapan akhir. Endapan
lumpur aktif akan disirkulasi dari pengendapan akhir menuju ke
re-aerasi terpisah di kolam stabilisasi selama 3 sampai 8 jam
waktu aerasi . Kemudian kembali ke kolam aerasi kontak untuk
bercampur dengan air limbah baku masuk atau limbah
pengendapan awal. Selain dapat mengurangi waktu aerasi air
limbah, proses stabilisasi kontak memiliki keuntungan mampu
menangani greater shock dan beban beracun daripada sistem
konvensional karena kapasitas penyangga biomassa di tangki
stabilisasi (Guyer, 2011).
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Gambar 2.3 Diagram Alir Kontak Stabilisasi (Guyer, 2011)

 Proses Lumpur Aktif Kontak Stabilisasi mendapat total
volume tangki aerasi kurang dari yang dibutuhkan untuk proses
lumpur aktif konvensional. Hal ini dicapai karena aliran air
limbah penuh aerasi hanya 0,5 – 2 jam dalam tangki kontak
aerasi. Ini adalah waktu yang cukup untuk menghilangkan
bahan organik dari aliran air limbah oleh mikroorganisme. Jika
mikroorganisme yang akan di resikulasi secara langsung masuk
ke dalam tangki aerasi setelah keluar tangki pengendapan,
mikroorganisme tidak akan langsung mengambil bahan organik,
karena selama 0,5 – 2 jam baru mendegradasi bahan organik.
Jika lumpur yang di sirkulasi di aerasi selama 3 sampai 8 jam
terlebih dahulu, memungkinkan mikroorganisme untuk
"mencerna" bahan organik yang telah diambil, maka
mikroorganisme siap untuk mengambil bahan organik kembali.
Diagram pada gambar 4 menunjukkan proses ini (Bengston,
2011):
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Gambar 2.4 Diagram Alir Contact Stabilization Activated Sludge
(Bengston, 2011)

Menurut Nusa Idaman Said (2010), proses pengolahan air
limbah dengan sistem stabilisasi kontak yaitu setelah limbah
dan lumpur bercampur dalam tangki reaktor kecil untuk waktu
yang singkat (20 – 40 menit), aliran campuran tersebut dialirkan
ke tangki penjernih dan lumpur dikembalikan ke tangki
stabilisasi dengan waktu tinggal 4 – 8 jam. Sistem ini
menghasilkan sedikit lumpur. Diagram proses pengolahan air
limbah dengan sistem “Contact Stabilization” dan kriteria
perencanaan ditunjukkan pada Gambar 5.
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Proses “Contact Stabilization”

KRITERIA PERENCANAAN

Beban BOD:

BOD – MLSS Loading                   = 0,2 – 0,6 (kg/kg.hari)

BOD – Volume Loading                 = 0,8 – 1,4 (kg/m3.hari)

MLSS                                             = 3000 – 6000 mg/L

Sludge Age                                    = 4 hari

Kebutuhan Udara (QUdara/QAir)        = > 12

Waktu Aerasi (HRT)                       = 5 jam

Ratio Sirkulasi Lumpur                   = 40 – 100%

(QLumpur/QAir Limbah)

Efisiensi Pengolahan                     = 85 – 90 %

Keterangan :

Untuk mengurangi ekses lumpur, meningkatkan kemampuan adsorpsi

dari lumpur aktif

Gambar 2.5 Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem
“Contact Stabilization” Dan Kriteria Perencanaan

Sumber: Gesuidou Shisetsu Sekkei Shinshin to Kaisetsu, Nihon
Gesuidou Kyoukai (Japan Sewage Work Assosiation) dalam Said

(2010)
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2.5 Parameter Pengujian kandungan bahan organik

Parameter pengujian kandungan bahan – bahan organik
seperti:
1. Biological Oxygen Demand (BOD)

BOD adalah jumlah kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh
mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa organik yang ada
dalam limbah. Hasil analisa BOD menunjukkan besarnya
kandungan senyawa organik yang dapat terbiodegradasi
(Driyanti, 2007 dalam Milasari dan Sukma, 2010). Kandungan
bahan organik dari suatu limbah biasanya dinyatakan dengan
parameter BOD atau Biological Oxygen Demand. BOD dapat
didefinisikan sebagai jumlah oksigen terlarut yang dikonsumsi
atau digunakan oleh kegiatan kimia atau mikrobiologik, bila
suatu contoh air diinkubasi dalam keadaan gelap (biasanya 5
hari) pada suhu tertentu (20℃). Oleh karena itu oksigen
dibutuhkan untuk oksidasi bahan organik, maka BOD
menunjukkan indikasi kasarnya banyaknya kandungan bahan
organik dalam contoh tersebut (Jenie dan Rahayu, 1993:16).

Menurut Fardiaz (1992) dalam Veranita (2001), nilai BOD
(kebutuhan oksigen biokimiawi) menunjukkan jumlah oksigen
terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah
atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air. Jadi nilai
BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang
sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara relatif jumlah
oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan
buangan tersebut. Jika konsumsi oksigen tinggi yang
ditunjukkan dengan semakin kecilnya sisa oksigen terlarut,
maka berarti kandungan bahan-bahan buangan yang
membutuhkan oksigen tinggi.

2. Chemical Oxygen Demand (COD)

COD atau kebutuhan oksigen kimia adalah jumlah oksigen
yang diperlukan agar limbah organik yang ada didalam air dapat
teroksidasi melalui reaksi kimia. Limbah organik akan dioksidasi
oleh kalium bichromat (K2Cr2O7) sebagai sumber oksigen
menjadi gas CO2 dan H2O serta sejumlah ion Chrom. Nilai COD
merupakan ukuran bagi tingkat pencemaran oleh bahan organik
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(Okun dan Ponghis, 1975 dalam Nurhasanah, 2009). Angka
COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat
organik yang secara alamiah dapat maupun tidak dapat
dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan
berkurangnya oksigen terlarut dalam air (Alaerts dan
Sumestri,1984 dalam Kasam,dkk, 2005).

3. TSS
Fardiaz (1992) dalam Veranita (2001) menjelaskan bahwa,

TSS (total padatan tersuspensi) adalah padatan yang
menyebabkan kekruhan air, tidak terlarut, dan tidak dapat
mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-
partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari pada
sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-
sel mikroorganisme,dan sebagainya. Selain mengandung
padatan tersuspensi, air buangan juga sering mengandung
bahan-bahan yang bersifat koloid misalnya protein. Seperti
halnya padatan terendap, padatan tersuspensi akan
mengurangi penetrasi sinar atau cahaya ke dalam air.

4. pH

Menurut Pratiwi (2010), pH air sungai kemungkinan amat
berperanan dalam mengubah sistem kehidupan maupun
metabolisme tiap individu, walaupun belum menyebabkan
lethalitas bagi organisme akuatik. Batas Toleransi perairan
terhadap pH adalah bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor suhu,
alkalinitas, oksigen terlarut dan adanya berbagai kation, anion
serta jenis dan stadium organisme. Sementara itu Eckenfelder
(2003) dalam Pratiwi (2010) berpendapat bahwa tinggi
rendahnya pH perairan dipengaruhi oleh konsentrasi karbonat
terlarut, bikarbonat, serta CO2 bebas yang pada dasarnya
menjadi buffer alami dalam perairan. Pada pH yang
asam/rendah proses pembentukan koloid tidak dapat
berlangsung dengan baik, bersifat korosif, dan menimbulkan
gangguan pada proses pengolahan (Andaka, 2008).

5. Dissolved Oksigen
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Banyaknya oksigen  yang terkandung didalam air limbah dan
diukur dalam satuan mg/L. Kebutuhan oksigen terlarut pada
mikroorganisme bervariasi tergantung pada jenis,  stadia  dan
aktifitasnya.  Makin  besar  nilai  BOD  dalam  sistem  air,  maka
persediaan  oksigen  terlarut  (DO)  yang  berada  didalamnya
semakin  kecil.  Antara BOD dan DO terdapat perbandingan
yang saling terbalik (Santoso, 2010).

6. Amoniak
Amoniak (NH3) adalah senyawa yang terbentuk dari proses

oksidasi bahan organik yang mengandung nitrogen dalam air
limbah dengan bantuan bakteri. Adanya amoniak dalam effluen
air limbah dapat menjadi indikasi adanya pencemaran senyawa
organik yang mengandung nitrogen dalam buangan limbah cair
yang berarti terjadi gangguan proses dalam pengolahan air
limbah (Prihananto, 2006).

7. Nitrit
Penilaian terhadap nitrit menunjukkan jumlah zat nitrogen

yang hanya sebagian saja mengalami ooksidasi. Dengan
demikian nitrit merupakan suatu tingkatan peralihan dalam
perubahan zat organik kedalam bentuk yang tetap. Nitrit dapat
berubah menjadi amonia dan dapat dioksidasi menjadi nitrat
(Mahida, 1993 dalam Sihaloho 2009).

8. Nitrat
Nitrat mewakili produk akhir dan pengoksidasian zat yang

bersifat nitrogen. Jadi jumlah nitrat menunjukkan lajunya
pembenahan menuju oksidasi lengkap dan kemantapan.
Penentuan nitrogen nitrat sangat penting dalam kaitannya
dengan pembenahan air limbah. Air limbah yang dibenahi
secara efisien memperlihatkan kadar nitrat yang tinggi (Mahida,
1993 dalam Sihaloho 2009).
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2.6 Prosedur Aklimatisasi Lumpur

Aklimatisasi lumpur bertujuan untuk mengadaptasikan
mikroorganisme dengan kondisi lingkungan yang baru,
termasuk sumber makanannya. Lumpur aktif dicampur dengan
air lindi didalam reaktor, diaerasi pada suhu ruang (25 – 31 ℃)
dan pH alami air lindi. Pertumbuhan bakteri ditandai dengan
perubahan warna suspensi menjadi coklat kehitaman dan terjadi
peningkatan nilai MLVSS. Aklimatisasi lumpur aktif berlangsung
selama tiga hari (Sulinda,dkk. 2012). Sedangkan menurut
Sirajuddin (2007), lumpur aktif yang diambil dari RPH (Rumah
Pemotongan Hewan) dikondisikan dengan memasukkan air
limbah dari influen IPAL Tlogomas ke dalam prototipe sebanyak
1 banding 1 dan kemudian aerasi dilakukan untuk mendukung
proses pengkondisian.

Proses pembibitan lumpur dilakukan dengan cara
mencampur lumpur aktif yang berasal dari clarifier ditambah dari
OD (Oxidation Ditch), kemudian setelah itu ditambahkan nutrient
pada lumpur dengan proses aerasi. Nutrien yang diberikan
terdiri dari dua macam zat yaitu NPK dan Glukosa dengan
perbandingan 1:10. Pemberian nutrien dilakukan untuk
meningkatkan jumlah MLSS dalam lumpur aktif (Yustia,dkk,
2010). Proses inokulasi dilakukan dengan memasukkan benih
lumpur yang diambil dari IPAL industri tahu Sistem ABR di
daerah Lamper, Semarang sampai mencapai 1/3 Volume ABR.
Setelah itu, dilakukan penambahan limbah cair tapioka sintesis
hingga mencapai total volume kerja bioreaktor 79 liter. Sebelum
dilakukan proses pengolahan limbah, proses aklimatisasi secara
batch perlu dilakukan sampai diperoleh kondisi steady state. Hal
ini dimasukkan agar mikroorganisme dapat hidup secara stabil
didalam reaktor yang dalam penelitian ini ditandai dengan
stabilnya nilai COD cairan dalam bioreaktor (Mulyani, 2012).

Penyesuaian kehidupan mikroorganisme lumpur aktif dengan
limbah yang baru ini dilakukan aklimatisasi agar proses
degradasi berjalan dengan baik. Pada tahap aklimatisasi
dilakukan dengan memisahkan padatan lumpur aktif dengan
airnya, kemudian menambahkan limbah cair sintetis kedalam
padatan lumpur yang telah terpisahkan, selanjutnya diaerasi.
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Proses aklimatisasi ini dilakukan secara batch dalam bak aerasi.
Glukosa dari air limbah berguna untuk mensuplay karbon dan
energi didalam proses metabolisme dan perkembangbiakan
mikroorganisme yang terkandung dalam lumpur aktif. Selain
glukosa terdapat nutrien nitrogen dan fosfor. Unsur nitrogen
yang ditambahkan berasal dari urea, (NH2)2CO, sedangkan
untuk kebutuhan unsur fosfor berasal dari kalium phosphate,
KH2PO4 (Thamer et al., 2008 dalam Dewanti, 2011). Kebutuhan
glukosa dan nutrien untuk pertumbuhan biomassa pada lumpur
aktif didekati dengan membuat perbandingan BOD : N : P pada
100 : 5 : 1 (Wesley, 1989 dalam Dewanti, 2011). Selain itu,
kondisi operasi proses aklimatisasi diatur pada temperatur
kamar, pH netral dan DO (Dissoveld Oxygen) yang cukup yaitu
> 2 mg/L (Dewanti, 2011).
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BAB III BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan waktu pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014 – April
2014 di beberapa tempat yaitu:
1. Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya sebagai tempat penelitian utama.

2. PT Inti Luhur Fuja Abadi Beji – Pasuruan sebagai tempat
pengambilan sampel air limbah dan lumpur yang akan diolah
dan proses aklimatisasi.

3. Laboratorium Kualitas Air Ilmu – Ilmu Perairan Jurusan
Manajemen Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan
Universitas Brawijaya sebagai tempat pengujian parameter
BOD, COD, TSS, Nitrat, Nitrit, Amoniak.

4. Laboratorium Reproduksi, Pembenihan dan Pemuliaan Ikan
Jurusan Budidaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas
Brawijaya sebagai tempat pengujian parameter pH dan DO.

3.2 Alat dan Bahan

     3.2.1 Alat

Dalam penelitian ini alat-alat yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Bak Kontak : bak untuk tempat kontak antara

 limbah dan lumpur aktif  dengan
 penambahan aerasi.

2. Bak Sedimentasi : bak untuk mengendapkan air
 limbah.

3. Bak Stabilisasi : bak untuk menstabilkan jumlah
 mikroorganisme.

4. Selang : untuk membantu mengalirkan
 udara dari pompa udara.
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5. Air Stone Bubble : batu yang mengeluarkan
 gelembung udara ketika
 diberikan hembusan udara oleh
 pompa udara.

6. Pompa Udara/aerator : untuk memberikan hembusan
 udara pada air stone bubble.

7. Gelas Ukur : alat untuk mengukur volume
 fluida dan memindahkan lumpur
 dan air limbah ke bak lainnya.

8. pH meter (pH 300 Eutech Cyberscan): untuk mengukur
 nilai pH air limbah.

9. DO meter (DO 300 Eutech Cyberscan): untuk mengukur
 nilai oksigen terlarut air limbah.

10. Spectrofotometer UV-Vis spectroquant pharo 300: untuk
 mengukur nilai absorbansi air
 limbah.

11. Oven : untuk mengeringkan sampel uji
 TSS.

12. Kertas label : untuk memberikan label pada
 sampel uji.

13. COD reaktor : untuk analisa COD
14. Timbangan digital : untuk mengukur massa benda.
15. Timba : untuk mengambil air limbah di

 pabrik pembekuan ikan.
16. Jerigen : wadah penampung sampel air

 limbah dari pabrik pembekuan
 ikan.

17. Botol sampel : wadah penampung sampel air
 limbah yang akan diujikan.

3.2.2 Bahan

Dalam penelitian ini bahan-bahan yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Air limbah : sebagai bahan yang akan

 dilakukan pengolahan.
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2. Lumpur aktif : sebagai bahan yang
 diperlakukan.

3. Pupuk NPK : sebagai tambahan nutrisi untuk
 mikroorganisme.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan
penelitian eksperimen. Borg & Gall (1983) dalam Jaedun (2011),
menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian
yang paling dapat diandalkan keilmiahannya (paling valid),
karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap
variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan.
Penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal (sebab
akibat) yang pembuktiannya diperoleh melalui komparasi atau
perbandingan antara kelompok eksperimen (yang diberi
perlakuan) dengan kelompok kontrol (yang tidak diberikan
perlakuan) atau kondisi subjek sebelum diberikan perlakuan
dengan sesudah diberi perlakuan.
       Penelitian ini menggunakan satu faktor yaitu perbandingan
volume lumpur dalam bak kontak. Dimana lumpur yang
dihasilkan dalam bak sedimentasi akan ditambahkan ke bak
kontak dengan perbandingan lumpur aktif dan air limbah adalah
1:8 ; 1,5:8 ; 2:8. Penelitian ini menggunakan 3 kali pengulangan
pengambilan data dengan parameter uji yang digunakan adalah
pH (potential Hydrogen), DO (Dissolved Oxygen), BOD
(Biological Oxygen Demand),  COD  (Chemical Oxygen
Demand),  TSS  (Total Suspended Solid), Nitrat (NO3), Nitrit
(NO2), Amoniak (NH3). Pengambilan data dilakukan di awal dan
akhir proses bak kontak sehingga diperoleh data pengamatan
seperti pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Data Pengamatan
Parameter Uji Satuan Kontak Awal  Kontak Akhir
pH
DO mg/l
BOD mg/l
COD mg/l
TSS mg/l
NO3 mg/l
NO2 mg/l
NH3 mg/l

3.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan air limbah
contact stabilization. Berdasarkan tinjauan pustaka, diketahui
metode air limbah contact stabilization terdiri dari dua bak
reaktor yang diaerasi yaitu bak kontak dan bak stabilisasi
dengan aliran air yang kontinyu. Dengan adanya proses
kontinyu diharapkan terjadi proses sedimentasi yang lebih baik
sehingga dihasilkan endapan lumpur yang lebih banyak. Namun
dalam pelaksanaan penelitian ini aliran yang digunakan adalah
batch. Dengan adanya proses batch diharapkan dapat
menghemat pemakaian energi untuk proses pengolahan.
Sehingga dari uraian tersebut digambarkan kerangka pemikiran
dalam Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan Gambar 3.1:

Proses Pengolahan Biologi (Contact Stabilization)

Limbah Cair PT ILUFA

Bak Stabilisasi Bak Kontak

Bak SedimentasiEndapan Lumpur

Air Limbah Effluen

Analisa Laboratorium
untuk parameter uji pH,

BOD, COD, TSS

Air Limbah Effluen

Memenuhi Standar Baku Mutu Air
Limbah Industri Cold Storage Sesuai
Peraturan Gubernur Jawa Timur No.

72 Tahun 2013

Tidak Memenuhi Standar Baku Mutu Air
Limbah Industri Cold Storage Sesuai

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72
Tahun 2013
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3.5 Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu:
1. Uji Karakteristik Air Limbah
  Penelitian ini dimulai dengan melakukan uji karakteristik

air limbah untuk mengetahui kadar pH, DO, BOD, COD, TSS,
Minyak dan lemak. Pengujian karakteristik air limbah ini
digunakan untuk mengetahui karakteristik air limbah yang
akan dilakukan penelitian.

2. Pembuatan prototype
Prototype ini terdiri dari 3 reaktor yaitu bak kontak, bak

sedimentasi, dan bak stabilisasi. Bak kontak memiliki dimesi
panjang 25 cm, lebar 25 cm dan tinggi sisi AB 30 cm dan
tinggi sisi CD 20 cm. Dalam bak kontak juga diberikan
aerator dengan kapasitas pompa udara 4 L/menit untuk
membantu dalam meningkatkan kandungan oksigen dalam
bak kontak. Bak sedimentasi ini menggunakan toples dengan
volume 16 L, sedangkan stabilisasi menggunakan gelas ukur
volume 2 liter dan 1 liter. Sehingga rangkaian prototype ini
dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Diagram Proses Contact Stabilization Activated Sludge

Bak
Sedimentasi

Bak Kontak

Aerator

Air Stone

Bak
Stabilisasi
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3. Aklimatisasi Lumpur
Setelah prototype selesai dibuat, proses selanjutnya

adalah aklimatisasi lumpur. Lumpur yang digunakan berasal
dari bak sedimentasi PT Inti Luhur Fuja Abadi (Industri Cold
Storage) yang kemudian dilakukan aklimatisasi. Dalam
proses aklimatisasi, ditambahkan nutrien NPK sebanyak 1
g/liter sedangkan perbandingan volume lumpur dengan bak
kontak adalah 1:1. Aklimatisasi dilakukan sampai air terlihat
lebih jernih (selama satu bulan).

4. Proses Pengolahan Air Limbah
 Setelah aklimatisasi sukses, pengolahan air limbah
dengan metode kontak stabilisasi dapat dilakukan. Lumpur
aklimatisasi diendapkan selama 3 jam, kemudian diambil
sesuai dengan perlakuan (500 ml, 750 ml, dan 1000 ml).
Dimasukkan kedalam beaker glass volume 2 liter untuk
volume lumpur 1000 ml, dan beaker glass 1 liter untuk
volume lumpur 750 ml dan 500 ml. Kemudian diaerasi
selama 6 jam yang disebut dengan proses stabilisasi.
Lumpur yang sudah diaerasi dimasukkan ke bak kontak
untuk dicampur dengan air limbah sebanyak 4600 ml, diambil
sebanyak 600 ml untuk sampel limbah awal (LA). Kemudian
diaduk dan diambil sampel bak kontak awal (LC) sebanyak
600 ml. Selanjutnya dilakukan aerasi selama 1 jam dan
dilakukan pengambilan sampel kembali sebagai sampel bak
kontak akhir (LO) sebanyak 600 ml. Parameter uji yang
digunakan pada sampel LA, LC dan LO adalah pH, DO,
BOD,COD, TSS, Nitrat, Nitrit, Amoniak. Dari data hasil
pengujian akan dilakukan analisa data agar dapat diketahui
efektifitas pengolahan air limbah. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa tahapan-tahapan penelitian ini seperti
pada Gambar 3.3.
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.

Gambar 3.3 Diagram Alir Tahapan Penelitian

Mulai
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Analisa Parameter
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3.6 Analisa Data

Nilai efektifitas pengolahan air limbah dengan metode
lumpur aktif kontak stabilisasi dapat diketahui dari tabel data
pengamatan. Pengukuran efektifitas perlakuan ditentukan
dengan rumus (Suyasa, 2013) :

% Efektifitas = x 100%

Dengan, Qo =  COD awal  dan Qa =  COD akhir

Rancangan percobaan yang digunakan untuk pengambilan
data yaitu rancangan acak kelompok (lihat Tabel 3.2) dan data
sampel uji dimasukkan pada tabel data pengamatan (lihat Tabel
3.1).

Tabel 3.2. Bagan Rancangan Percobaan

Kelompok Perlakuan Total  PerlakuanR1 R2 R3
K1 Y11 Y21 Y31 Y.1

K2 Y12 Y22 Y32 Y.2

K3 Y13 Y23 Y33 Y.3

Total
kelompok Y1. Y2. Y3. Yn

Keterangan :
R1 = Volume Lumpur 500 ml (perbandingan 1:8)
R2 = Volume Lumpur 750 ml (perbandingan 1,5:8)
R3 = Volume Lumpur 1000 ml (perbandingan 2:8)
K1 = Pengambilan air limbah 1
K2 = Pengambilan air limbah 2
K3 = Pengambilan air limbah 3

Analisa data menggunakan program software SPSS v.16
dengan metode Univariate Analysis of Variance dan dilanjutkan
dengan uji statistik Tukey HSD pada taraf kepercayaan 95%
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( = 5%), apabila dari uji tersebut diketahui bahwa Fhitung< Ftabel
atau nilai signifikan > 0,05 maka tidak ada pengaruh perlakuan
volume lumpur terhadap penurunan kandungan pH, BOD, COD,
TSS, Nitrat, Amoniak dan Nitrit. Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai
signifikan < 0,05 maka terdapat pengaruh perlakuan volume
lumpur terhadap penurunan kandungan pH, BOD, COD dan
TSS. Sehingga uji Tukey HSD (Honestly Significant Difference)
dapat dilakukan. Menurut Setiawan (2009), Uji Tukey sering
juga disebut dengan uji beda nyata jujur (BNJ),diperkenalkan
oleh Tukey (1953). Mirip dengan LSD, mempunyai satu
pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD
apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan
tanpa terencana.
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kualitas Limbah Cair Berdasarkan Parameter Kimia

Air  limbah  adalah  sisa  dari  suatu  usaha  dan/atau
kegiatan  yang  berwujud  cair  yang  dibuang  ke lingkungan
yang  dapat  menurunkan  kualitas lingkungan (Soekarwo,
2013). Kualitas suatu air limbah dapat diukur dan diuji
berdasarkan parameter kimia seperti BOD, COD, TSS,
Amoniak, Nitrat, Nitrit, DO, dan pH. Pada penelitian ini akan
dilakukan uji parameter-parameter tersebut pada 3 titik sampling
yaitu pada limbah asli (LA), limbah campuran (LC), dan limbah
Outlet (LO).

Titik limbah asli merupakan titik pengambilan sampel limbah
cair yang berasal dari pabrik atau limbah yang belum tercampur
apapun. Pada titik limbah campuran merupakan titik
pengambilan sampel limbah cair yang telah ditambahkan lumpur
aktif sebelum aerasi. Titik limbah outlet merupakan titik
pengambilan sampel limbah cair yang telah ditambahkan lumpur
aktif dan telah diaerasi selama 1 jam. Nilai konsentrasi tersebut
merupakan nilai rata-rata pada setiap perlakuan yang akan
dibandingkan dengan baku mutu air limbah industri cold storage
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun
2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan/atau
kegiatan usaha lainnya (lihat pada Lampiran 9). Sehingga nilai
konsentrasi pada setiap titik sampling akan dibahas sebagai
berikut:

4.1.1 Biologycal Oxygen Demand (BOD)

Parameter BOD diperlukan untuk mengetahui kualitas air
limbah melalui banyaknya oksigen yang diperlukan oleh
mikroorganisme dalam proses biologi. Sesuai dengan definisi
BOD maka limbah itu semakin jelek apabila BOD semakin
tinggi. Sehingga BOD dapat dipergunakan untuk menentukan
kepekatan limbah atau baik buruknya limbah juga sebagai
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ukuran kualitas limbah cair atau air apabila tidak ada gangguan
terhadap aktivitas mikroorganisme (Sari,dkk, 2013). Dari hasil
penelitian nilai BOD pada setiap titik sampling akan
dibandingkan dengan baku mutu air limbah. Nilai BOD pada
setiap titik sampling disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Kurva Nilai BOD Limbah Cold Storage

Hasil uji parameter BOD memiliki nilai konsentrasi BOD yang
lebih kecil dibandingkan dengan nilai baku mutu air limbah
industri cold storage yaitu dibawah 100 mg/L. Pada titik
sampling LA nilai BOD pada setiap perlakuan volume adalah
18,033 mg/L. Kemudian dilakukan penambahan lumpur nilai
konsentrasi BOD pada perlakuan 500 dan 1000 mengalami
penurunan menjadi 15,2 mg/L dan 14,217 mg/L. Sedangkan
pada perlakuan 750 terjadi peningkatan nilai BOD menjadi
19,817 mg/L. Namun setelah diberikan aerasi nilai BOD pada
setiap perlakuan mengalami penurunan, nilai BODnya secara
berurutan dari volume 500 ml, 750 ml, dan 1000 ml adalah
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12,75 mg/L, 14,983 mg/L dan 8,567 mg/L. Dari hasil penelitian
diperoleh data yang menunjukkan pengaruh volume lumpur aktif
terhadap nilai BOD pada limbah industri cold storage setelah
dilakukan aerasi yang dilihat dari nilai efektifitas rata-rata BOD.
Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Efektifitas Rata-rata BOD
Volume (ml) Efektifitas Rata-Rata (%)

750 16,106a

500 29,280b

1000 52,475c

F Hitung 73,415
F Tabel 6,94

Tukey HSD 5% 10,5436
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata

(P Value< 0,05).

Hasil analisis varians (Anova) pada Lampiran 1.
menunjukkan nilai P<0,05 yaitu 0,001 maka terdapat perbedaan
yang signifikan antar perlakuan. Sehingga dilanjutkan dengan uji
lanjut tukey dengan ∝= 5% yang menghasilkan nilai tukey
10,5436. Pada uji lanjut tukey perlakuan 500 dan 750
menghasilkan selisih nilai rata-rata 12,4006, perlakuan 1000
dengan 500 selisih nilainya 23,1943, dan perlakuan 1000
dengan 750 selisihnya 35,59500. Ketiga nilai selisih tersebut
>10,5436 yang berarti bahwa pada setiap perlakuan terjadi
perbedaan yang nyata dan dilambangkan dengan notasi yang
berbeda pada setiap perlakuan. Efektifitas penurunan BOD dari
nilai terbesar hingga terkecil secara berurutan adalah pada
volume 1000 ml (52,475%.), volume 500 ml (29,280 %), dan
volume 750 ml (16,106 %).

Penurunan pada BOD disebabkan karena zat organik yang
terkandung dalam air limbah mengalami proses degradasi.
Limbah  yang  didegradasi  oleh  bakteri  merupakan  substrat
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yang  digunakan  untuk  memperoleh karbon dan energi.
Indikasi tersebut ditunjukkan dengan nilai BOD. BOD adalah
sejumlah oksigen terlarut  yang  diukur  dalam  milligram  per
liter  yang  dibutuhkan  oleh  mikroorganisme,  khususnya
bakteri,  untuk  mengoksidasi  atau  mendegradasi  limbah
menjadi  bentuk  komponen  inorganic  yang sederhana, dan
memperbanyak sel bakteri. Bila  dalam  larutan  terdapat  zat
organik yang merupakan bahan beracun dan berbahaya  yang
memberi  nilai  BOD  dan COD tinggi, bakteri aerob yang diberi
aerasi dan  nutrisi  akan  tumbuh  berkembang biak memakan
zat organik tersebut sehingga terurai menjadi CO2 dan H2O
sehingga nilai BOD dan COD nya  menjadi  turun (Salimin, dkk.
2012).

CO2 dan H2O yang terkena sinar matahari maka akan
membentuk (CH2O)n dan O2. Reaksi ini adalah reaksi
fotosintesis dalam limbah cair. Dalam fotosintesis akan
terbentuk molekul oksigen. Oksigen dilepas ke dalam
lingkungan dan digunakan oleh mikroorganisme pada waktu
metabolisme bahan-bahan organik. Sebagian mikroorganisme
dapat memeca bahan organik kompleks, walaupun fotosintesis
merupakan proses konversi energi yang paling utama (Jenie
dan Rahayu, 1993 dalam Sudaryati,dkk, 2008). Reaksi
degradasi mikroorganisme yang terjadi pada lumpur aktif adalah
(Suyasa,2013):

CnHaObNc + O2 + Nutrien                nCO2 + cNH3 + H2O + biomassa + sel baru
materi organik senyawa organik sederhana

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semakin banyak lumpur yang
digunakan, efektifitas penurunan BOD semakin tinggi. Hal
tersebut dikarenakan semakin banyaknya lumpur dapat
menambah jumlah mikroorganisme untuk mendegradasi air
limbah, sehingga nilai BOD semakin turun. Namun penambahan
yang dilakukan harus dengan konsentrasi yang tepat, agar nilai
efektifitas penurunan BOD nya lebih baik. Volume lumpur yang
lebih banyak juga bisa menghasilkan nilai efektifitas penurunan
BOD yang lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan

Mikroorganisme
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volume lumpur yang lebih sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari
nilai efektifitas penurunan BOD pada volume lumpur 750 ml dan
500 ml. Pada penambahan volume lumpur 750 ml efektifitasnya
16,879% sedangkan penambahan volume lumpur 500 ml
efektifitasnya 29,280%.

Menurut Sani (2006), apabila volume lumpur lebih besar
jumlah mikroba didalamnya lebih banyak. Penurunan  BOD
limbah  cair rumah  sakit sangat  dipengaruhi  oleh konsentrasi
lumpur  aktif  dan lamanya waktu kontak.  Hal  ini  disebabkan
dengan konsentrasi  lumpur  aktif  tepat  maka  jumlah
mikrobakteri yang  terkandung dalam  lumpur  aktif  menjadi
lebih pendek karena  kurangnya  bahan  organik  yang harus
diuraikan,  sebaliknya  apabila jumlahnya  kurang  berdampak
pada  hasil akhir  proses  pengolahan limbah  cair baik secara
fisik maupun  kimia. Pengaturan lama  waktu  kontak yang  tepat
juga  akan  memberikan kesempatan  mikrobakteri  dalam
proses dekomposisi  limbah  cair  secara sempurna.  Sama
halnya dengan volume lumpur  aktif, apabila  terlalu  cepat
waktu kontaknya akan mengakibatkan  proses  dekomposisi
limbah  cair  kurang sempurna  masih  ada sisa bahan organik
limbah  cair  yang belum  teruraikan,  sedangkan  apabila terlalu
lama  akan  menyebabkan berkurangnya  mikrobakteri  dalam
lumpur  aktif sehingga  umur  lumpur menjadi pendek
(Estiningsih,dkk, 2007).

4.1.2 Chemical Oxygen Demand (COD)

Nilai  COD  merupakan  jumlah  oksigen  yang  dibutuhkan
untuk mengoksidasi bahan organik dalam air secara kimiawi.
Jika bahan organik yang belum  diolah  dibuang  ke  badan
perairan,  maka  bakteri  akan  menggunakan oksigen untuk
proses pembusukannya. Nilai COD biasanya lebih tinggi dari
pada nilai  BOD  karena  bahan  buangan  yang  dapat
dioksidasi  melalui  proses  kimia lebih  banyak  dari  pada
bahan  buangan  yang  dapat  dioksidasi  melalui  proses
biologi. Nilai COD pada ketiga perlakuan setelah dilakukan
pengolahan masih diatas nilai baku mutu air limbah yang
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diijinkan yaitu masih diatas 200 mg/L. Nilai tersebut
menjelaskan bahwa air limbah tidak memenuhi baku mutu air
limbah dan diperlukan pengolahan lebih lanjut. Nilai COD pada
setiap titik sampling disajikan pada Gambar 4.2. Pada titik LA
nilai COD nya 1734,667 mg/L, dan pada titik LC perlakuan 500
dan 1000 ml adalah 1294,667 mg/L dan pada perlakuan 750
adalah 1728 mg/L. Setelah dilakukan aerasi, nilai COD nya
pada setiap perlakuan dari 500, 750 dan 1000 mengalami
penurunan yaitu 914,667 mg/L, 1108 mg/L, dan 754,667 mg/L.

Gambar 4.2 Kurva Nilai COD Limbah Cair Industri Cold Storage

 Hasil penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 4.2
menghasilkan nilai COD yang semakin turun dalam setiap
perlakuan dan semakin besar volume perlakuan menghasilkan
nilai efektifitas penurunan COD yang semakin besar. Hal
tersebut dikarenakan terjadi proses degradasi pada air limbah.
Menurut Sutapa (2000) yang dikutip dari Suyasa (2013) bahwa
terjadinya penurunan nilai COD pada sampel disebabkan oleh
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adanya aktivitas mikroorganisme yang mendegradasi bahan
organik yang terkandung dalam limbah untuk keperluan
hidupnya. Selain itu adanya perlakuan aerasi dapat
meningkatkan kandungan oksigen terlarut dan memperbanyak
penguraian bahan anorganik dalam air limbah. Mikroorganisme
akan mengoksidasi dan mendekomposisi bahan-bahan organik
dalam air limbah dengan menggunakan oksigen yang disuplai
dari proses aerasi.

Nilai  COD  menunjukkan  jumlah  kebutuhan oksigen  yang
ekuivalen  dengan  kandungan  bahan organik  pada  air  limbah
yang  dapat dioksidasi  oleh oksidan  kimia  yang  kuat  (APHA,
1992).  Hasil analisis varians (Anova) pada Lampiran 2
menunjukkan nilai signifikan 0,195 yang berarti P Value > 0,05
yang berarti tidak terdapat perbedaan yang nyata pada
penambahan volume lumpur terhadap parameter COD. Nilai
efektifitas perlakuan 500 ml adalah 46,801%, perlakuan 750 ml
adalah 36,643%, dan perlakuan 1000 ml adalah 56,350 %
dianggap sama, sehingga tidak diperlukan uji lanjut untuk
mengetahui perbedaan antara perlakuan.

4.1.3 Total Suspended Solid (TSS)

Hasil uji parameter TSS cenderung mengalami kenaikan, dari
nilai LA sebesar 11200 mg/L, jika ditambahkan lumpur
sebanyak 500 ml TSS nya menjadi 13900 mg/L, pada volume
750 nilai TSSnya 22566,67 mg/L, dan TSS pada volume 1000
ml 16833,33 mg/L. Setelah dilakukan aerasi TSSnya semakin
naik, yaitu secara berurutan dari volume terkecil 16733,33 mg/L,
23900 mg/L, dan 25533,33 mg/L. Perubahan nilai sampling ini
dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3. Kurva Nilai TSS pada Limbah Cold Storage

Nilai efektifitas kenaikan terbesar pada parameter TSS
terdapat pada volume lumpur 1000 ml dan terkecil pada volume
lumpur 500 ml. Kenaikan nilai TSS didukung dengan adanya
penurunan nilai DO pada semua perlakuan walaupun telah
diberikan aerasi selama proses pengolahan. Beberapa peneliti
telah menunjukkan makin besar kehadiran biomassa akan
memerlukan suplai O2 yang lebih banyak. Sehingga akan
mereduksi kapasitas aerasi yang telah ada pada sistem biologis.
Lebih lanjut, bertambahnya suspensi lumpur aktif akan
menyebabkan terhambatnya transfer O2 kedalam air dan
selanjutnya kedalam mikroba. Kendala yang terjadi adalah
semakin tinggi konsentrasi biomassa (MLSS) yang diharapkan
akan mampu mereduksi polutan limbah semakin besar. Namun
dengan tingginya konsentrasi biomassa akan menyebabkan
menurunnya proses pengadukan oleh aliran udara/ O2 (Dewanti,
2011). Hal tersebut didukung dengan penurunan nilai DO pada
setiap perlakuan, yang menandakan jumlah oksigen yang
dibutuhkan oleh mikroorganisme semakin meningkat dan masih
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terjadinya aktivitas mikroorganisme dalam  mendegradasi bahan
organik air limbah.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Efektifitas Rata-rata TSS
Volume (ml) Efektifitas Rata-Rata (%)

500 32,148 a

750 53,342b

1000 56,322b

F hitung 12,834
F tabel 6,94

Tukey HSD 5% 18,42
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata

(P Value < 0,05)

Hasil analisis varians anova pada Lampiran 3 menunjukkan
adanya perbedaan yang signifikan pada penambahan volume
lumpur terhadap parameter TSS dengan nilai signifikan
perlakuan adalah 0,18. Sehingga dapat dilakukan uji lanjut tukey
dengan ∝= 5% dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada uji lanjut
tukey perlakuan 500 dan 750 menghasilkan selisih nilai rata-rata
21,270, perlakuan 1000 dengan 500 selisih nilainya 24,175.
Selisih nilai rata-rata pada perlakuan tersebut >18,42 sehingga
perbandingan perlakuan tersebut berbeda nyata. Sedangkan
pada perlakuan 1000 dengan 750 selisihnya 2,905. Nilai
selisihnya <18,42 sehingga perbandingan perlakuan tersebut
tidak berbeda nyata. Maka pada perlakuan tersebut
menghasilkan notasi yang berbeda pada perlakuan yang dapat
dilihat pada Tabel 4.2. Walaupun terdapat perbedaan yang
signifikan, namun perlakuan ini tidak efisien karena dengan
dilakukannya penambahan lumpur aktif tidak menurunkan nilai
TSSnya melainkan menaikkan nilai TSSnya.
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4.1.4 Derajat Keasaman (pH)

Kontrol pH sangat penting dalam proses pengolahan air
limbah, terutama untuk proses  secara  biologis.  Effluen  air
buangan  yang telah diolah dapat dibuang ke lingkungan bila
telah memenuhi  range pH  6.5-8.5. Nilai  pH  yang normal untuk
kehidupan di dalam air adalah netral, sekitar  6 – 8.  Bila  terlalu
rendah  ataupun  terlalu tinggi dapat mematikan kehidupan
organisme dalam air. Semakin tinggi pH air limbah, maka ion
OH- radikal yang terbentuk  semakin  banyak,  sehingga  akan
lebih efektif dalam oksidasi zat organik yang terkandung
didalam air limbah tersebut. Pada pH > 7 ion OH yang ada
dapat membentuk radikal bebas HO2 dan HO untuk
mengoksidasi senyawa organik (Isyuniarto,dkk, 2006). Pada
Gambar 4.4 dapat diketahui limbah murni cold storage
mempunyai nilai pH rata-rata 7,57.  Dan apabila ditambahkan
dengan lumpur mengalami kenaikan pH. Pada penambahan
lumpur 500, 750, dan 1000 ml kenaikan pH secara berurutan
menjadi 7,903; 7,743; dan 7,697. Setelah dilakukan aerasi nilai
pH cenderung naik yaitu 7,927; 7,823; dan 7,89.

Gambar 4.4. Kurva Nilai pH pada Limbah Cold Storage
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Hasil penelitian nilai pH mengalami peningkatan. Dengan
nilai efektifitas peningkatan terbesar pada perlakuan 1000 ml,
dan efektifitas peningkatan terkecil pada perlakuan 500 ml.
Namun dari semua perlakuan nilai pH masih memenuhi nilai pH
6 – 9 sebagai nilai baku mutu air limbah. Menurut Sawyer dan
McCarty (1986) dalam Sulinda,dkk (2012) bahwa perubahan
nilai  pH selama  proses  pengolahan  lumpur  aktif  secara
aerobik  merupakan  akibat  perubahan  kandungan nitrogen,
alkalinitas  dan  terutama  proses  nitrifikasi. Pada  proses
nitrifikasi,  nitrogen  organik  diubah menjadi  nitrit yang
selanjutnya diubah menjadi nitrat,  dengan  melibatkan
mikroorganisme  dalam kondisi  aerobik.   Pembentukan  nitrit
berlangsung pada pH optimal 8 – 9, sedangkan pembentukan
nitrat berlangsung  pada  pH  optimal  7.0 – 8.3. Pertumbuhan
mikroorganisme  dipengaruhi oleh  nilai  pH,  suhu  dan  oksigen
terlarut.

Hasil analisis varians (anova) pada Lampiran 4, nilai
efektifitas kenaikan pH menujukkan tidak adanya perbedaan
yang signifikan pada setiap perlakuan karena nilai pH memiliki
nilai signifikan sebesar 0,781 yaitu > 0,05. Sehingga tidak
diperlukan uji lanjut untuk mengetahui perbedaannya. Nilai
efektifitas rata-rata pada perlakuan 500 ml adalah 4,394%, pada
perlakuan 750 ml efektifitasnya 3,217%, dan pada perlakuan
1000 ml efektifitasnya 4,042%. Nilai efektifitas ketiga perlakuan
tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

4.1.5 Dissolved Oxygen (DO)

Bahan organik dapat terurai sebagai produk makan
mikroorganisme heterotrophic dalam mixed liquor. Cepat terurai
dengan adsorpsi, coflokulasi, yang baik absorpsi dan oksidasi
dengan mikroorganisme. Aerasi  dalam  beberapa  jam  dapat
membuat  perubahan  dari  BOD  terlarut  menjadi  biomassa
mikrobial.  Aerasi mempunyai dua tujuan : (1) memasok oksigen
bagi mikroorganisme aerobik, dan (2) menjaga  lumpur  aktif
agar  selalu  konstan  teragitasi  untuk  melaksanakan  kontak
yang cukup antara flok dengan air limbah yang baru datang
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pada sistem pengolahan limbah.  Konsentrasi  oksigen  yang
cukup  juga  diperlukan  untuk  aktifitas mikroorganisme
heterotrophik  dan  autotrophik,  khususnya  bakteri  nitrit.
Tingkat oksigen terlarut harus antara 0,5  - 0,7 mg/l. Proses
nitrifikasi berhenti jika oksigen terlarut  dibawah  0,2  mg/l  (Dart
dan  Stretton, 1980 dalam Bitton, 1994).

Gambar 4.5 Penghilangan  Bahan  Organik  Dalam  Proses  Lumpur
Aktif (Curds  dan Hawkes, 1983 dalam Bitton, 1994)

Proses penyisihan bahan organik dalam proses lumpur aktif
dapat dilihat pada Gambar 4.5, yaitu ketika air limbah dicampur
dengan lumpur aktif dan ditambahkan oksigen maka akan
terjadi biosynthesis yang mengakibatkan peningkatan lumpur
aktif, dan terjadi biodegradasi yang mengakibatkan bahan
organik terurai menjadi CO2, NO3, SO4 dan PO4. Pada penelitian
ini nilai DO titik LA adalah 0,9 mg/L. Apabila ditambahkan
lumpur, nilai DO pada perlakuan 500 ml mengalami penurunan
menjadi 0,776 mg/L. Sedangkan pada perlakuan 750 ml dan
1000 ml nilai DO nya mengalami peningkatan menjadi 1,813
mg/L dan 1,49 mg/L. Setelah diaerasi nilai DO pada perlakuan
500 ml mengalami peningkatan menjadi 1,087 mg/L, dan pada
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perlakuan 750 ml dan 1000 ml mengalami penurunan menjadi
0,737 mg/L dan 0,76 mg/L. Nilai tersebut digambarkan pada
Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Kurva Nilai DO pada Limbah Cair Cold Storage

Hasil penelitian menunjukkan nilai DO pada perlakuan 750 ml
dan 1000 ml setelah dilakukan aerasi semakin menurun.
Penurunan ini disebabkan karena  oksigen yang dibutuhkan
oleh mikroorganisme untuk oksidasi semakin meningkat. Hal
tersebut menandakan bahwa terjadi peningkatan aktivitas
mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dalam air
limbah. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah
mikroorganisme yang ditunjukkan dari nilai TSS yang semakin
meningkat. Menurut penelitian Magfirah (2010) yang dikutip dari
Sari (2013), penurunan parameter DO tersebut karena lumpur
aktif merupakan biomassa mikroorganisme aerobik, sehingga
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semakin tinggi jumlah lumpur aktif maka semakin tinggi
konsumsi DO untuk proses metabolisme mikroorganisme.

Menurut Karim (2007) dalam Sari (2013), dimana semakin
tinggi aktivitas maka oksigen yang dikonsumsi semakin
meningkat. Proses degradasi oleh mikroorganisme aerobik akan
berlangsung optimal jika DO dan nutrisi tersedia dengan
konsentrasi yang sesuai. Menurut Arsawan et al (2007) dalam
Sari (2013), bahwa meningkatnya jumlah mikroorganisme dapat
menyebabkan berkurangnya nilai oksigen terlarut “Dissolved
oxygen”(DO), karena sebagian besar oksigen dipakai untuk
respirasi mikroorganisme tersebut. Sedangkan nilai DO pada
perlakuan 500 ml semakin meningkat, menunjukkan konsumsi
oksigen oleh organisme tidak semakin tinggi.

Hasil analisis varians (anova) pada Lampiran 5 nilai
efektifitas penurunan DO mempunyai nilai signifikan 0,834 yang
menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata antar
perlakuan pada parameter DO, maka tidak diperlukan uji lanjut
tukey. Nilai efektifitas pada perlakuan 1000 ml adalah 13,731% ,
perlakuan 500 ml efektifitasnya 16,524%, dan perlakuan 750 ml
efektifitasnya 17,296%. Ketiga perlakuan tersebut tidak
megalami perbedaan yang nyata.

4.1.6 Amoniak, Nitrit, dan Nitrat

Nitrogen  larut  sebagai amonia,  nitrit,  nitrat,  atau  sebagai
molekul  organik dalam limbah cair. Pada proses aerobik, terjadi
oksidasi amonia menjadi nitrit  dan  nitrat.  Selain  itu,  sebagian
nitrogen digunakan untuk pembentukan sel (Sulinda, 2012). Dari
hasil penelitian yang disajikan pada Gambar 4.7,
menggambarkan pada titik LA nilai amoniaknya 3,262 mg/L.
Setelah ditambahkan lumpur nilai amoniaknya mengalami
peningkatan menjadi 9,079  mg/L pada penambahan 500 ml,
pada penambahan 750 ml menjadi 10,309 mg/L, dan
penambahan 1000 ml menjadi 11,152 mg/L. Setelah aerasi nilai
amoniak mengalami penurunan menjadi 7,79833 mg/L untuk
volume lumpur 500 ml, pada volume lumpur 750 ml menjadi
9,115 mg/L, dan pada 1000 ml menjadi 9,906 mg/L.
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Gambar 4.7 Kurva Nilai Amoniak (NH3) Limbah Cair Cold Storage

Hasil penelitian ini semakin banyak lumpur yang
ditambahkan maka semakin besar efektifitas kenaikan NH3 yang
dilihat dari efektifitas rata-rata pada setiap perlakuan. Pada
perlakuan 500 ml efektifitasnya 58,01%, perlakuan 750 ml
efektifitasnya 62,93%, dan perlakuan 1000 ml efektifitasnya
66,8%. Dengan adanya penambahan lumpur aktif nilai NH3
semakin meningkat dan setelah dilakukan proses pengolahan
nilai NH3 pada semua perlakuan memenuhi baku mutu yang
diijinkan. Pada perlakuan 750 ml dan 1000 ml mengalami
peningkatan hingga nilai NH3 nya tidak memenuhi baku mutu air
limbah, namun setelah dilakukan pengolahan terjadi penurunan
dan nilainya masih memenuhi baku mutu air limbah. Pada
perlakuan 500 ml kenaikan nilai NH3 masih memenuhi baku
mutu air limbah, dan setelah dilakukan pengolahan mengalami
penurunan sehingga nilai NH3nya tetap memenuhi baku mutu
air limbah.

Penurunan nilai NH3 dikarenakan terjadinya proses
nitrifikasi, sedangkan kenaikan pada nilai NH3 disebabkan oleh
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penambahan bahan organik dari lumpur aktif. Didalam lumpur
aktif terdapat banyak zat organik dan mikroorganisme. Dari hasil
analisis varians (anova) pada Lampiran 6 menunjukkan tidak
adanya perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan karena
nilai signifikan perlakuan sebesar 0,243 dimana nilai tersebut >
0,05. Sehingga tidak diperlukan uji lanjut tukey karena nilai
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan pada penambahan volume lumpur  terhadap
parameter NH3.

Hasil uji parameter NO2, nilai setiap titik sampling disajikan
pada Gambar 4.8. Pada titik sampling LA nilainya 0,097 mg/L,
pada titik LC nilai nitrit mengalami kenaikan pada setiap
perlakuan. Nilai nitrit pada penambahan lumpur dari terkecil
hingga terbesar adalah 1,562 mg/L; 6,264 mg/L; 6,639 mg/L.
Sedangkan pada titik sampel LO juga cenderung mengalami
kenaikan menjadi 2,090 mg/L; 7,258 mg/L dan 7,635 mg/L.

Gambar 4.8 Kurva nilai NO2 Limbah Cair Cold Storage
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Hasil analisis varians (anova) pada Lampiran 7
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap
perlakuan karena nilai signifikan perlakuan sebesar 0,030
dimana nilai tersebut < 0,05. Maka diperlukan uji lanjut tukey
untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dengan nilai
efektifitas rata-rata pada setiap perlakuan dari nilai efektifitas
500 ml, 750 ml, dan 1000 ml secara berurutan adalah 95,491%,
98,647%, dan 98,725%. Nilai Tukey dengan ∝= 5% adalah
2,3137. Selisih antara perlakuan 500 ml dengan 750 ml adalah
3,156, pada perlakuan 500 ml dan 1000 ml adalah 3,233. Kedua
nilai tersebut > 2,997 menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan. Sedangkan pada perlakuan 1000 ml dan 750 ml
adalah 0,077 < 2,997 yang menunjukkan tidak adanya
perbedaan yang signifikan pada perlakuan tersebut. Perbedaan
tersebut dilambangkan dengan notasi yang berbeda yang dapat
dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Efektifitas Rata-rata NO2

Volume (ml) Efektifitas Rata-Rata (%)

500 95,491a

750 98,648b

1000 98,725b

F hitung 9,474

F tabel 6,94

Tukey HSD 5% 2,997
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata

(P Value < 0,05).

Hasil penelitian pada parameter NO3 yang disajikan pada
Gambar 4.9 menjelaskan bahwa terjadi kenaikan pada nitrat
(NO3). Pada limbah awal nilai rata-ratanya 4,332 mg/L.
Kemudian ditambahkan dengan lumpur aktif sesuai perlakuan.
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Pada perlakuan 500 ml nilai NO3nya 13,134 mg/L, 750 ml nilai
NO3nya 15,905 mg/L, dan 1000 ml nilai NO3nya 13,093 mg/L.
Dan setelah diaerasi nilai NO3nya semakin meningkat dari
volume terkecil hingga terbesar adalah 14,56 mg/L, 26,337
mg/L, dan 28,332 mg/L. Semakin  besar volume lumpur yang
ditambahkan maka semakin besar peningkatan nilai NO3.
Peningkatan tersebut dikarenakan terjadinya proses nitrifikasi.

Gambar 4.9 Kurva Nilai NO3 Limbah Cair Industri Cold Storage

Hasil analisis varians (anova) pada Lampiran 8
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada
perlakuan terhadap parameter NO3 dengan nilai signifikan
0,007. Kemudian dilakukan uji lanjut tukey yang menunjukkan
perbedaan antar perlakuan dengan nilai efektifitas rata-rata
pada perlakuan 500 ml adalah 69,827%, perlakuan 750 ml
adalah 82,333%, dan perlakuan 1000 ml adalah 83,667%. Nilai
Tukey dengan ∝= 5% adalah 8,5527. Selisih antara perlakuan
500 ml dengan 750 ml adalah 13, pada perlakuan 500 ml dan
1000 ml adalah 14,333. Kedua nilai tersebut > 8,5527

0

5

10

15

20

25

30

LA LC LO

N
O

3
(m

g/
L)

Titik Sampling

500
750
1000

LA= Limbah
Awal
LC= Limbah
Campuran
LO= Limbah
Outlet



50

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan
pada perlakuan 1000 ml dan 750 ml adalah 1,333 < 8,5527
yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan
pada perlakuan tersebut. Perbedaan tersebut dilambangkan
dengan notasi yang berbeda yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Efektifitas Rata-rata NO3

Volume (ml) Efektifitas Rata-Rata (%)
500 69,827a

750 82,909b

1000 84,345b

F hitung 21,430
F tabel 6,94

Tukey HSD 5% 8,5527
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata

(P Value < 0,05).

Penurunan konsentrasi NH3 dan kenaikan NO2 dan NO3
disebabkan terjadinya proses nitrifikasi saat pengolahan.
Menurut Sa'id  (1994) dikutip dari Irma (2008) menjelaskan
bahwa proses nitrifikasi merupakan proses  konversi biologis
senyawa amonia menjadi nitrit  dan  selanjutnya diubah
menjadi nitrat.  Dan proses nitrifikasi bakteri autotrof aerobik
yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter, akan mengubah amonia
menjadi nitrit dan akhirnya menjadi nitrat. Penghilangan amonia
dari limbah cair sangat penting karena amonia bersifat racun
bagi biota akuatik.  Proses reaksi ini akan membutuhkan
oksigen dalam jumlah  banyak.

Menurut Sutedjo (1994) dikutip dari Irma (2008), nitrifikasi
tejadi melalui  2  proses yaitu nitrifasi dan nitrafasi. Nitrifasi
merupakan proses  perubahan amonia  menjadi nitrit  yang
melibatkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus.
Sedangkan nitrafasi mempakan proses penambahan  nitrit
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menjadi nitrat yang  melibatkan bakteri Nitrobacter. Reaksi
nitrifikasi terdiri atas dua tahap, yaitu:

(1) NH4
+ + O2 NO2

- + H+ + H2O + E (Nitrifasi)

(2) NO2
- + O2 NO3

-   +  E (Nitrafasi)
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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Efektifitas penurunan BOD terbesar pada perbandingan

volume lumpur dan air limbah 2:8 yaitu 52,475%.
2. Efektifitas penurunan COD terbesar pada perbandingan

volume lumpur dan air limbah 2:8 yaitu 56,350%.
3. Efektifitas kenaikan TSS terkecil pada perbandingan

volume lumpur dan air limbah 1:8 yaitu 32,148%.
4. Proses pengolahan lumpur aktif kontak stabilisasi terbaik

dalam menurunkan nilai BOD adalah perbandingan volume
lumpur dan air limbah 2:8.

5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya
adalah:
1. Dilakukan uji mikrobiologi pada lumpur aktif.
2. Membandingkan volume lumpur aktif dengan variabel

waktu.
3. Dilakukan penambahan variasi perbandingan volume

lumpur aktif diatas perbandingan volume lumpur dan air
limbah  2:8 dan penambahan jumlah oksigen yang terlarut
untuk mengetahui titik optimal degradasi air limbah.
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Lampiran 1. Hasil Analisis Parameter BOD

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 2003.744a 4 500.936 37.551 .002

Intercept 9728.797 1 9728.797 729.280 .000

Ulangan 44.986 2 22.493 1.686 .294

VolumeLumpur 1958.758 2 979.379 73.415 .001

Error 53.361 4 13.340

Total 11785.902 9

Corrected Total 2057.105 8

a. R Squared = ,974 (Adjusted R Squared = ,948)
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Post Hoc Tests Volume Lumpur
Multiple Comparisons

Efektifitas Tukey HSD

(I)

Volume
Lumpur

(J)

Volume
Lumpur

Mean

Difference
(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower
Bound

Upper
Bound

500 750 12.40067* 2.982200 .031 1.77214 23.02920

1000 -23.19433* 2.982200 .003 -33.82286 -12.56580

750 500 -12.40067* 2.982200 .031 -23.02920 -1.77214

1000 -35.59500* 2.982200 .001 -46.22353 -24.96647

1000 500 23.19433* 2.982200 .003 12.56580 33.82286

750 35.59500* 2.982200 .001 24.96647 46.22353

Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 13,340.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.
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Homogeneous Subsets
Efektifitas

Tukey HSD

Volume

Lumpur N

Subset

1 2 3

750 3 1.68797E1

500 3 2.92803E1

1000 3 5.24747E1

Sig. 1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

 Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 13,340.
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Lampiran 2. Hasil Analisis Parameter COD

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 586.553a 4 146.638 1.273 .410

Intercept 19542.362 1 19542.362 169.685 .000

Ulangan 3.839 2 1.920 .017 .984

VolumeLumpur 582.714 2 291.357 2.530 .195

Error 460.674 4 115.169

Total 20589.590 9

Corrected Total 1047.228 8

a. R Squared = ,560 (Adjusted R Squared = ,120)
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Lampiran 3. Hasil Analisis Parameter TSS

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Corrected Model 1469.066a 4 367.266 9.019 .028

Intercept 20132.128 1 20132.128 494.371 .000

Ulangan 423.797 2 211.899 5.203 .077

VolumeLumpur 1045.268 2 522.634 12.834 .018

Error 162.891 4 40.723

Total 21764.084 9

Corrected Total 1631.956 8

a. R Squared = ,900 (Adjusted R Squared = ,800)
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Post Hoc Tests Volume Lumpur

Multiple Comparisons

Efektifitas

Tukey HSD

(I)

Volume

Lumpur

(J)

Volume

Lumpur

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence

Interval

Lower

Bound

Upper

Bound

500 750 -21.27014* 5.210420 .032 -39.84002 -2.70026

1000 -24.17464* 5.210420 .021 -42.74452 -5.60476

750 500 21.27014* 5.210420 .032 2.70026 39.84002

1000 -2.90451 5.210420 .849 -21.47439 15.66537

1000 500 24.17464* 5.210420 .021 5.60476 42.74452

750 2.90451 5.210420 .849 -15.66537 21.47439

Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 40,723.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.
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Homogeneous Subsets

Efektifitas

Tukey HSD

Volume

Lumpur N

Subset

1 2

500 3 3.21476E1

750 3 5.34178E1

1000 3 5.63223E1

Sig. 1.000 .849

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

 Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 40,723.
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Lampiran 4. Hasil Analisis Parameter pH

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 64.482a 4 16.120 3.869 .109

Intercept 135.765 1 135.765 32.583 .005

Ulangan 62.291 2 31.146 7.475 .045

VolumeLumpur 2.190 2 1.095 .263 .781

Error 16.667 4 4.167

Total 216.913 9

Corrected Total 81.149 8

a. R Squared = ,795 (Adjusted R Squared = ,589)
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Lampiran 5. Hasil Analisis Parameter DO

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 706.103a 4 176.526 3.171 .145

Intercept 2261.106 1 2261.106 40.622 .003

Ulangan 685.002 2 342.501 6.153 .060

VolumeLumpur 21.101 2 10.550 .190 .834

Error 222.648 4 55.662

Total 3189.857 9

Corrected Total 928.751 8

a. R Squared = ,760 (Adjusted R Squared = ,521)
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Lampiran 6. Hasil Analisis Parameter NH3

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 396.920a 4 99.230 3.480 .127

Intercept 35260.410 1 35260.410 1.237E3 .000

Ulangan 279.697 2 139.849 4.904 .084

VolumeLumpur 117.223 2 58.611 2.055 .243

Error 114.060 4 28.515

Total 35771.389 9

Corrected Total 510.980 8

a. R Squared = ,777 (Adjusted R Squared = ,554)
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Lampiran 7. Hasil Analisis Parameter NO2

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Corrected Model 32.870a 4 8.218 7.625 .037

Intercept 85769.707 1 85769.707 7.958E4 .000

VolumeLumpur 20.421 2 10.210 9.474 .030

Ulangan 12.449 2 6.225 5.776 .066

Error 4.311 4 1.078

Total 85806.888 9

Corrected Total 37.181 8

a. R Squared = ,884 (Adjusted R Squared = ,768)
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Post Hoc Tests Volume Lumpur

Multiple Comparisons

Efektifitas

Tukey HSD

(I)

Volume

Lumpur

(J)

Volume

Lumpur

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence

Interval

Lower

Bound

Upper

Bound

500 750 -3.15603* .847650 .044 -6.17705 -.13502

1000 -3.23332* .847650 .040 -6.25434 -.21231

750 500 3.15603* .847650 .044 .13502 6.17705

1000 -.07729 .847650 .995 -3.09831 2.94373

1000 500 3.23332* .847650 .040 .21231 6.25434

750 .07729 .847650 .995 -2.94373 3.09831

Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 1,078.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.
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Homogeneous Subsets

Efektifitas

Tukey HSD

Volume

Lumpur N

Subset

1 2

500 3 9.54918E1

750 3 9.86478E1

1000 3 9.87251E1

Sig. 1.000 .995

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

 Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 1,078.
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Lampiran 8. Hasil Analisis Parameter NO3

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Efektifitas

Source

Type III Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 467.111a 4 116.778 13.304 .014

Intercept 55381.778 1 55381.778 6.309E3 .000

Ulangan 90.889 2 45.444 5.177 .078

VolumeLumpur 376.222 2 188.111 21.430 .007

Error 35.111 4 8.778

Total 55884.000 9

Corrected Total 502.222 8

a. R Squared = ,930 (Adjusted R Squared = ,860)
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Post Hoc Tests Volume Lumpur

Multiple Comparisons

Efektifitas

Tukey HSD

(I)

Volume

Lumpur

(J)

Volume

Lumpur

Mean

Difference (I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence

Interval

Lower

Bound

Upper

Bound

500 750 -13.00000* 2.419060 .013 -21.62150 -4.37850

1000 -14.33333* 2.419060 .009 -22.95484 -5.71183

750 500 13.00000* 2.419060 .013 4.37850 21.62150

1000 -1.33333 2.419060 .852 -9.95484 7.28817

1000 500 14.33333* 2.419060 .009 5.71183 22.95484

750 1.33333 2.419060 .852 -7.28817 9.95484

Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 8,778.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.
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Homogeneous Subsets

Efektifitas

Tukey HSD

Volume

Lumpur N

Subset

1 2

500 3 6.93333E1

750 3 8.23333E1

1000 3 8.36667E1

Sig. 1.000 .852

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

 Based on observed means.

 The error term is Mean Square(Error) = 8,778.
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Lampiran 9. Baku Mutu Air Limbah Industri Cold Storage (
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 72 Tahun 2013)

BAKU MUTU AIR LIMBAH INDUSTRI COLD STORAGE

Parameter Satuan
Kadar

Maksimum
(mg/L)

pH - 6,0 – 9,0
TSS mg/L 100

NH3-N (Amonia
Total)

mg/L 10

Khlor Bebas mg/L 1
BOD mg/L 100
COD mg/L 200

Minyak dan Lemak mg/L 15

Catatan : Volume Air Limbah

Bahan Baku M3/ton bahan baku
Ikan 10

Kepiting 15
Lobster 15
Udang 30
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Pengambilan Sampel Air Limbah di PT Inti Luhur Fuja Abadi

Proses Aklimatisasi
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Lanjutan Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Air Limbah Awal

Lumpur Aktif
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Lanjutan Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Proses Aerasi

Pengujian Nitrat
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Lanjutan Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Pengujian  Nitrit

Pengujian Amoniak
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Lanjutan Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Pengujian COD

Pengujian BOD
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Lanjutan Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Pengujian TSS

Pengukuran absorbansi dengan
Spektrofotometer Spectroquant pharo 300
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Lampiran 11. Prosedur Analisa Uji

A. Analisa pH

Prosedur analisa pH menggunakan pH meter (SNI-06-
6989.11-2004) yaitu:
1. Persiapan pengujian

a. Lakukan kalibrasi alat pH-meter dengan larutan
penyangga sesuai instruksi kerja alat setiap kali akan
melakukan pengukuran.

b. Untuk contoh uji yang mempunyai suhu tinggi,
kondisikan contoh uji sampai suhu kamar.

2. Prosedur
a. Keringkan dengan kertas tisu selanjutnya bilas elektroda

dengan air suling.
b. Bilas elektroda dengan contoh uji.
c. Celupkan elektroda ke dalam contoh uji sampai pH

meter menunjukkan pembacaan yang tetap.
d. Catat hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan

dari pH meter.

B. Analisis DO

Prosedur Analisa DO (Dissolved Oxygen) yang dilaksanakan
sebagai berikut :
1. Persiapan pengujian

a. Lakukan kalibrasi alat DO meter dengan larutan
penyangga sesuai instruksi kerja alat setiap kali akan
melakukan pengukuran.

b. Untuk contoh uji yang mempunyai suhu tinggi, kondisikan
contoh uji sampai suhu kamar.

2. Prosedur
a. Bilas elektroda dengan air aquades dan keringkan dengan

kertas tisu.
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b. Celupkan elektroda kedalam sampel uji sambil diaduk 5
kali sampai DO meter menunjukkan pembacaan yang
tetap.

c. Catat hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan
dari DO meter.

C. Analisa BOD

 Prosedur analisa BOD terdapat dua cara yang dilaksanakan
sebagai berikut (Hariyadi, 1992):
1. Ambil air sampel sebanyak 1-2 liter dari kedalaman yang

dikehendaki. Apabila air terlalu keruh (terutama karena
plankton), lanjutkan ke prosedur 2. Bila air tampak jernih,
lanjutkan ke prosedur 3.

2. Encerkan 400-500 ml air sampel 5 sampai 100 kali,
tergantung pada tingkat kepekatan sampel, dengan
menggunakan akuades bebas biota.

3. Tingkatkan kadar oksigen air sampel tersebut dengan
aerasi menggunakan aerator baterai selama ± 5 menit.
Peningkatan kadar oksigen juga dapat dilakukan dengan
menuangkan air sampel dari botol satu ke botol yang lain,
dan sebaliknya, sebanyak 15 kali atau lebih. (Pada
prinsipnya, maksud dari perlakuan pada prosedur 2
dan/atau 3 ini adalah agar tersedia oksigen yang berlebih
untuk proses dekomposisi sampai hari terakhir inkubasi).

4. Pindahkan air sampel tersebut ke dalam botol BOD gelap
dan terang sampai penuh. Air dalam botol BOD terang
segera dianalisa kadar oksigen terlarutnya (DO1). Botol
BOD gelap dan air sampel didalamnya diinkubasi dalam
BOD inkubator pada suhu 20℃. Setelah 5 hari, tentukan
kadar oksigen terlarut dalam botol gelap ini (DO5).
Penentuan kadar oksigen terlarut ini bisa dilakukan secara
titrimetrik atau dengan DO meter.

5. Kemudian dihitung dengan rumus berikut:

BOD5 (ppm) = (DO1 – DO5) x faktor pengenceran
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D. Analisis COD

Prosedur analisa COD dengan metode spektrofotometer
dilaksanakan sebagai berikut (Boyd,1984):
1. Dipanaskan COD reaktor selama ± 30 menit.
2. Ditambahkan sampel uji sebanyak 2,5 ml kedalam tabung

reaksi COD.
3. Ditambahkan Larutan Digestion Solution sebanyak 1,5 ml

dan larutan Sulfuric Acid sebanyak 3,5 ml, maka lapisan
asam akan terbentuk dibawah sampel atau lapisan digestion
solution.

4. Ambil kacamata keselamatan dan lindungi tangan dari panas
dengan sarung tangan atau pakaian, kemudian tutup tabung
sampai rapat dan balikkan sekali agar tercampur rata.

5. Masukkan tabung ke COD reaktor dan panaskan selama 2
jam.

6. Setelah 2 jam keluarkan tabung dari COD reaktor dan
biarkan dingin.

7. Balikkan tabung sekali dan biarkan padatan mengendap
sebelum diukur absorbansinya pada gelombang 600 nm.

E. Analisis TSS

Prosedur analisa TSS dilaksanakan sebagai berikut (Jasa
Tirta,2012):
a. Letakkan kertas saring yang sudah diketahui beratnya pada

alat penyaring.
b. Contoh uji air dalam botol uji dikocok, kemudian masukkan

sejumlah volume contoh uji air ke dalam alat penyaring.
Contoh uji yang disaring diperkirakan memiliki konsentrasi
residu kering tertimbang antara ±2,5 s/d 200 mg (dilihat dari
kondisi contoh uji dalam botol conth uji, jernih, keruh, kental,
dll).

c. Saring contoh uji (operasikan alat penyaring).
d. Ambil kertas saring dan letakkan diatas cawan yang sudah

diketahui berat tetapnya.
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e. Keringkan kertas saring dan cawan tersebut dalam oven
pada suhu 103 – 105℃ selama minimal 1 jam.

f. Dinginkan kertas saring dan cawan dalam desikator hingga
suhu ruang.

g. Timbang dengan timbangan analitik.
h. Ulangi (minimal 1 x) langkah pengeringan, pendinginan dan

penimbangan (e s/d g) hingga diperoleh berat tetap (selisih
berat tidak lebih dari 4% atau 0,5 mg).

i. Catat beratnya dan hitung jumlah zat padat tersuspensi
j. Perhitungan :

ℎ  ( ) =
( − ) × 100

ℎ  ( )
Dimana :
A = berat cawan, kertas saring dan residu (g)
B = berat kertas saring dan cawan kosong (g)

k. Dari analisa zat padat tersuspensi dapat diteruskan untuk
analisa zat padat yang hilang dan zat padat terikat. Filtratnya
bisa digunakan untuk penetapan zat padat terlarut.

F. Analisis Nitrat

Prosedur analisa Nitrat dilaksanakan sebagai berikut (Boyd,
1988):
1. Saring air sampel dengan kertas Whatman No. 42 atau

kertas saring lainnya.
2. Ambil sampel sebanyak 50 ml, letakkan pada cawan

porselen dan panaskan. Uapkan air sampel hingga kering.
3.  Setelah cawan porselen dingin, tambahkan 1 ml larutan

phenoldisulfonic acid dan gesek dengan pengaduk.
4. Tambahkan air aquades sebanyak 25-35 ml dan pindahkan

larutan kedalam gelas ukur.
5. Tambahkan 4 ml larutan ammonium hydroxide hingga

sampel berwarna kuning (Apabila dalam 1-3 ml air sampel
sudah berwarna kuning maka pemberian ammonium
hydroxide dihentikan).

6. Tambahkan air aquades hingga volume 50 ml.
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7. Ukur absorbansinya dengan panjang gelombang 410 nm dan
masukkan hasilnya ke kurva kalibrasi.

G. Analisis Nitrit

Prosedur analisa Nitrit dilaksanakan sebagai berikut
(Boyd,1988):
1. Saring air sampel dengan kertas Whatman No. 42 atau

kertas saring lainnya.
2. Ambil sampel sebanyak 50 ml, letakkan pada beaker glass

100 ml.
3. Tambahkan 1 ml diazotizing reagent (larutan sulfanilamid),

aduk dan diamkan selama 2-4 menit untuk reaksi.
4. Tambahkan 1 ml coupling reagent (larutan NED), aduk dan

diamkan selama 10 menit.
5. Diukur absorbansinya dengan spektrofotometer panjang

gelombang 543 nm, masukkan hasilnya ke kurva kalibrasi.

H. Analisis Amoniak

Prosedur analisa Amoniak dilaksanakan sebagai berikut (SNI
M-48-1990-03):
1. Pipet 50 mL benda uji kemudian masukkan ke dalam labu

erlenmenyer.
2. Tambahkan 1 ml larutan Nessler, kocok dan biarkan larutan

tersebut bereaksi selama ≥10 menit.
3. Masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer, baca

dan catat serapan masuknya. (Panjang gelombang 425 nm)


