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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Limbah Cair Domestik MCK Terpadu  

 

Limbah cair domestik yang digunakan dalam penelitian 

penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri pada proses 

pengolahan limbah cair domestik dengan metode biofilm, 

merupakan limbah cair domestik yang berasal dari Kelurahan 

Tlogomas RT 03 RW 07 Kota Malang. Limbah cair domestik 

yang dihasilkan warga RT 03 RW 07 di Kelurahan Tlogomas 

langsung terpusat menjadi satu. Limbah cair domestik dari 

rumah warga disalurkan ke satu lokasi melalui pipa menuju ke 

belakang kampung yang berada persis di samping Sungai 

Berantas, lokasi tersebut dinamakan dengan kawasan MCK 

terpadu. Pembagunan kawasan MCK terpadu sendiri digagas 

oleh Bapak Agus Gunarto yang dibuat pada tahun 1986 dan 

diresmikan pada tahun 1997. Kawasan MCK yang berada di 

pojok kampung jauh dari kesan kumuh, dikarenakan banyak 

ditanami pohon dan juga bunga sehingga kawasan MCK terlihat 

asri. Kondisi lingkungan MCK terpadu yang ada di Kelurahan 

Tlogomas RT 03 RW 07 Kota Malang dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Kondisi MCK Terpadu 



36 
 

Limbah yang masuk ke MCK terpadu adalah air limbah 

yang berasal dari kegiatan sehari-hari warga seperti kamar 

mandi, cuci, kakus. Karakteristik limbah cair domestik MCK 

terpadu adalah berwarna kuning kecoklatan dan berbau tidak 

sedap. Kandungan bahan organik BOD yang ada pada MCK 

terpadu sangatlah tinggi khususnya di bak pengendap pertama 

yaitu sebesar 57,183 ppm. Tingginya nilai BOD yang ada pada 

bak pengendap pertama disebabkan karena pada bak 

pengendap pertama inilah tempat awal berkumpulnya limbah 

cair domestik dari beberapa rumah warga. Penelitian mengenai 

penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri pada proses 

pengolahan limbah cair domestik dengan metode biofilm 

menggunakan pengambilan sampel pada bak pengendap 

pertama, dikarenakan limbah cair domestik pada bak pertama 

mempunyai nilai BOD yang paling tinggi dan belum mengalami 

proses pengolahan. Pengambilan sampel limbah cair domestik 

juga dilakukan pada pagi hari dikarenakan pada pagi hari 

aktifitas rumah tangga sangat tinggi. Limbah cair domestik yang 

sudah diambil langsung digunakan untuk penelitian, sehingga 

diusahakan sampel limbah cair domestik yang digunakan 

selama penelitian sudah mewakili secara keseluruhan limbah 

cair domestik MCK terpadu.  

 

4.2  Pertumbuhan Biofilm  

 

Pembibitan mikroorganisme agar tumbuh secara merata 

pada pipa PVC dilakukan selama proses seeding dan 

aklimatisasi yang dilakukan secara aerob, pemberian aerasi 

limbah cair domestik pada sistem batch dilakukan selama 2 

minggu atau 14 hari. Penambahan EM4 pada limbah cair 

domestik dilakukan pada saat proses seeding dan aklimatisasi. 

Pemberian EM4 sebanyak 5% dari volume total limbah cair 

domestik yang digunakan, dimaksudkan supaya 
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mikroorganisme tumbuh pada pipa PVC, tercukupi dan siap 

untuk digunakan pada proses running pengolahan limbah cair 

domestik. Mikroorganisme inilah yang akan mengguraikan zat 

organik yang ada pada air limbah (Widayat dan Said, 2005). 

Selama proses seeding dan aklimatisasi terjadi beberapa 

perubahan pada limbah cair domestik. Perubahan yang terjadi 

selama proses seeding dan aklimatisasi yang dilakukan selama 

14 hari tidak hanya pada pembentukan biofilm tetapi juga terjadi 

perubahan pada warna dan bau dari limbah cair domestik. 

Karakteristik fisik selama proses seeding dan aklimatisasi 

tertera pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Karakteristik Fisik Proses Seeding dan Aklimatisasi 

Karakteristik Awal  Minggu ke- 1 Minggu ke-2 

Warna Kuning 

kecoklatan 

Coklat pekat Coklat jernih 

Bau Sangat 

menyengat  

Menyengat  Tidak seberapa 

menyengat  

Biofilm  - Biofilm mulai 

terbentuk tipis 

Biofilm mulai 

terbentuk tebal 

dan merata  

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa karakteristik warna, bau dan 

pembentukan biofilm terlihat mengalami perubahan mulai dari 

karakteristik limbah cair awal sebelum dilakukan seeding dan 

aklimatisasi sampai pada minggu ke- 2 proses seeding dan 

aklimatisasi. Karakteristik awal limbah cair domestik berwarna 

kuning kecoklatan dengan bau yang sangat menyengat dan 

masih belum terbentuk biofilm. Warna kuning kecoklatan dan 

bau yang sangat menyengat disebabkan oleh limbah cair 

domestik yang masih baru diambil dari bak pengendap pertama 

pada MCK terpadu dan belum dilakukan treatment. 
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Pembentukan biofilm juga masih belum ada pada kondisi awal 

ini.   

Karakteristik limbah cair domestik minggu ke- 1 pada saat 

dibandingkan dengan karakteristik awal mengalami perubahan, 

dimana perubahan yang terlihat paling mencolok berada pada 

warna dari pada limbah cair domestik. Warna limbah cair 

domestik pada minggu ke- 1 berwarna coklat pekat, warna 

coklat pekat yang ada pada limbah cair domestik disebabkan 

oleh campuran EM4 sebanyak 5% dari total volume limbah cair 

domestik.  Bau limbah cair domestik pada minggu ke- 1 berbau 

menyengat tetapi juga ada campuran aroma manis yang juga 

menyengat yang berasal dari campuran EM4 pada limbah cair 

domestik. Menurut Rahayu dan Nurhayati (2005), EM4 

merupakan cairan berwarna kecoklatan dan beraroma manis 

asam (segar). Apabila EM4 berbau busuk atau tidak enak 

berarti mikroorganisme-mikroorganisme tersebut telah mati 

(Maman, 1994 dalam Ardiningtyas, 2013). Proses seeding dan 

aklimatisasi pada minggu ke- 1 sudah mulai terbentuk biofilm 

pada media pipa PVC, akan tetapi pembentukan biofilm masih 

belum sempurna yang masih berupa lendir tipis berwarna coklat 

pada media pipa PVC. Kecepatan pertumbuhan lapisan biofilm 

pada permukaan akan bertambah akibat perkembangbiakan 

dan adsorpsi yang terus berlanjut sehingga terjadi proses 

akumulasi lapisan biomassa yang terbentuk lapisan lendir 

(slime). Pertumbuhan mikroorganisme akan terus berlangsung 

pada smile yang sudah terbentuk sehingga ketebalan smile 

bertambah (Titiresmi dan Sopiah, 2006) 

Proses seeding dan aklimatisasi pada minggu ke- 2 

menghasilkan karakteristik limbah cair domestik yaitu warna dari 

air limbah yang coklat, tetapi warna coklat air limbah pada 

minggu ke- 2 berbeda dengan warna coklat air limbah pada 

minggu ke- 1. Warna coklat limbah cair domestik pada minggu 

ke- 2 bukan lagi coklat pekat melainkan coklat yang mulai jernih. 
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Bau dari limbah cair domestik sendiri juga sudah tidak 

menyengat dan aroma manis dari EM4 juga sudah mulai tidak 

ada. Pembentukan biofilm pada minggu ke- 2 mulai terlihat 

menebal pada media pipa PVC, lendir coklat pada media pipa 

PVC juga mulai tersebar merata hampir diseluruh bagian pipa 

PVC. Suhu 290C (± 10C) pada limbah cair domestik yang 

digunakan selama proses seeding dan aklimatisasi diasumsikan 

sesuai dengan kondisi bakteri, sehingga bakteri dapat tumbuh 

dengan baik pada media pipa PVC. Proses pembiakan 

mikroorganisme yang dilakukan selama 2 minggu didapatkan 

lapisan lendir atau lapisan mikroorganisme yang berwarna 

kecoklatan dan tidak mudah terlepas dari permukaan media, 

waktu tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil hingga 

kondisi air limbah steady state (Herlambang, 2002).  Proses 

seeding dan aklimatisasi yang dilakukan dapat dilihat pada 

Gambar 4.2.  

 

 
Gambar 4.2 Poses Seeding dan Aklimatisasi Limbah Cair 

Domestik 
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4.3  Biological Oxygen Demand (BOD) 

 

Nilai Biological Oxygen Demand (BOD) yang tinggi pada air 

limbah menunjukkan bahwa pencemaran pada air limbah juga 

tinggi. Nilai Biological Oxygen Demand (BOD) tidak 

menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya namun 

hanya mengukur secara relatif jumlah oksigen yang diperlukan 

(Hidayati, 2015). Nilai BOD yang digunakan disini adalah nilai 

BOD rata-rata yang diperoleh dari nilai BOD ulangan 1 dan nilai 

BOD ulangan 2. Pengujian nilai BOD dalam limbah cair 

domestik dilakukan sebelum diberi perlakuan atau sebelum 

pengolahan dan setelah mengalami pengolahan, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai BOD sebelum dan 

sesudah pengolahan. Pengujian nilai BOD sebelum dan setelah 

pengolahan juga dilakukan untuk mengetahui persentase 

penurunan nilai BOD dari pengolahan limbah cair domestik yang 

sudah dilakukan. Waktu yang digunakan untuk uji BOD5 adalah 

5 hari dan pada suhu 200C, dikarenakan dalam jangka waktu 

tersebut kebutuhan terbaik karbon dapat tercapai yaitu 

sebanyak 60-70% (Sugiharto, 1987). Prosedur pengujian BOD 

tertera pada Lampiran 1. Nilai BOD hasil pengamatan dan 

persentase removalnya tertera pada Lampiran 2.  

Nilai BOD awal atau pada waktu pengamatan jam ke- 0 

sebesar 57,183 ppm, dimana nilai tersebut masih melebihi baku 

mutu limbah cair domestik yang diperbolehkan menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2013 yaitu 

sebesar 30 mg/l. Nilai BOD yang melebihi baku mutu tersebut 

perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Setelah dilakukan 

pengolahan limbah cair domestik diuji kembali dan hasilnya 

yaitu terjadi penurunan. Besarnya penurunan nilai BOD 

tergantung pada waktu pengamatan. Nilai BOD pada waktu 

pengamatan jam ke- 3 sebesar 44,289 ppm, nilai tersebut 

mengalami penurunan dari nilai sebelumnya 57,183 ppm 



41 
 

dengan persentase removal 22,549%. Waktu pengamatan jam 

ke- 6 untuk nilai BOD sedikit mengalami kenaikan dari 44,289 

dipengamatan jam ke- 3 menjadi 45,863 pada waktu 

pengamatan jam ke- 6, tetapi pada waktu pengamatan jam ke- 9 

nilai BOD kembali mengalami penurunan menjadi 41,923 ppm. 

Kenaikan nilai BOD pada waktu pengamatan jam ke- 6 diduga 

karena adanya faktor kesalahan yang menyebabkan adanya 

tambahan udara dari luar pada botol sampel. Salmin (2005), 

menyatakan selama pemeriksaan BOD sampel yang diperiksa 

harus bebas dari udara luar untuk mencegah kontaminasi dari 

oksigen yang ada di udara bebas. Tambahan udara dari luar 

akan mempengaruhi dari pada nilai BOD. Setelah mengalami 

kenaikan pada waktu pengamatan jam ke- 6 nilai BOD terus 

mengalami penurunan sampai pada waktu pengamatan jam ke- 

30. Penurunan ini disebabkan karena proses degradasi 

mikroorganisme semakin baik apabila kontak antara air limbah 

dengan mikroorganisme pada lapisan biofilm semakin lama 

(Said dkk.,  2011). Nilai BOD yang sudah memenuhi baku mutu 

yang ditetapkan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 

Tahun 2013 sebesar 30 mg/l yaitu, mulai waktu pengamatan 

jam ke- 15 sebesar 26,113 ppm dengan persentase removal 

54,334% sampai waktu pengamatan jam ke- 30 dengan nilai 

BOD yaitu 4,828 ppm dan persentase removal 91,557%. 

Nilai BOD juga didapatkan dari perhitungan dengan trend 

penurunan grafik yang mengikuti persamaan matematis fungsi 

eksponensial dan fungsi polynomial. Persamaan matematis 

didapatkan dari hasil analisis regresi menggunakan program 

Ms. Excel pada nilai BOD hasil pengamatan langsung terhadap 

waktu pengamatan. Persamaan untuk waktu pengamatan jam 

ke- 0 sampai jam ke- 3 menggunakan fungsi eksponensial 

dengan persamaan yang didapatkan yaitu y = 57,18e-0,08t 

dengan nilai R2 = 1. Persamaan untuk waktu pengamatan jam 

ke- 3 sampai jam ke- 24 menggunakan fungsi persamaan 
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polynomial y =-0,030t2 – 0,752t + 49,44 dengan nilaiR2 = 0,936. 

Waktu pengamatan jam ke- 24 sampai ke- 30 menggunakan 

fungsi eksponensial y = 16,51e-0,19t dengan nilai R2 = 0,981. 

Koefisien kinematik untuk penurunan BOD di awal pada limbah 

cair domestik MCK terpadu yang berada di RT 03 RW 07 

Kelurahan Tlogomas Kota Malang didaptkan nilai sebesar -0,08 

sedangkan di akhir didapatkan nilai koefisien kinematik  -0,19. 

Nilai regresi gabungan atau pembobot dari ketiga persamaan 

pada grafik penurunan BOD didapatkan R2 = 0,956, nilai R2 

yang mendekati nilai 1 menunjukkan adanya tingkat kecocokan 

antara pola grafik dengan fungsi persamaan yang digunakan. 

Nilai BOD yang didapatkan dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan persamaan matematis dan persentase 

removalnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Nilai BOD hasil 

pengamatan dan nilai BOD hasil perhitungan menggunakan 

persamaan matematis terhadap waktu pengamatan yang 

ditampilkan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Nilai BOD hasil perhitungan dengan menggunakan 

persamaan matematis yang ditampilkan pada Gambar 4.3 terus 

mengalami penurunan mulai dari waktu pengamatan jam ke- 0 

dengan nilai BOD sebesar 57,18 ppm sampai pada waktu 

pengamatan jam ke- 30 dengan nilai BOD sebesar 5,280 ppm 

dengan persentase removal 90,766%. Nilai BOD pada waktu 

pengamatan jam ke- 33 dan 36 merupakan nilai pendugaan 

yang dicari dengan persamaan y = 16,51e-0,19t. Hasil pendugaan 

untuk nilai BOD pada waktu pengamatan jam ke- 33 dan 36 

secara berturut-turut yaitu 2,986 ppm dan 1,689 ppm. Nilai BOD 

yang sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2013 sebesar 30 

mg/l yaitu, mulai waktu pengamatan jam ke- 18 sebesar 26,184 

ppm dengan persentase removal 54,208% sampai waktu 

pengamatan jam ke- 36 dengan nilai BOD yaitu 1,689 ppm dan 

persentase removal 97,047%. 
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Gambar 4.3 Grafik Hubungan Nilai BOD terhadap Waktu 

Pengamatan pada Proses Pengolahan Limbah Cair 

Domestik dengan Metode Biofilm  

 

Nilai BOD pada limbah cair domestik setelah mengalami 

pengolahan dengan metode biofilm baik berdasarkan hasil 

pengamatan langsung maupun dengan perhitungan 

menggunakan persamaan matematis nilainya berangsur-angsur 

turun. Nilai BOD hasil pengamatan langsung maupun hasil 

perhitungan dengan menggunakan persamaan matematis 

secara keseluruhan tidak berbeda jauh dan mempunyai pola 

grafik yang hampir sama. Lama waktu pengamatan akan 

berbanding lurus dengan penurunan nilai BOD yang semakin 

besar, sehingga persentase removal yang dihasilkan akan 

semakin tinggi begitu juga sebaliknya semakin pendek waktu 

pengamatan nilai BOD yang diturunkan semakin kecil sehingga 
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persentase removal yang dihasilkan juga akan semakin rendah. 

Susilo, et al. (2015), menyatakan bahwa waktu tinggal yang 

lebih lama maka kontak limbah dengan bakteri biofilm akan 

semakin panjang, sehingga memberikan efisiensi penurunan 

konsentrasi pada kadar BOD.  

 

4.4  Pertumbuhan Bakteri 

 

Istilah pertumbuhan umum digunakan untuk bakteri dan 

mikroorganisme lain dan biasanya mengacu pada perubahan di 

dalam hasil panen sel (pertambahan total massa sel) dan bukan 

perubahan individu organisme (Pelczar dan Chan, 2005). 

Pertumbuhan bakteri dalam proses pengolahan limbah cair 

domestik dengan metode biofilm sangatlah berpengaruh 

terutama dalam menurunkan kandungan bahan pencemar yang 

ada pada limbah cair domestik seperti nilai Biological Oxygen 

Demand (BOD) yang tinggi. Fungsi bakteri dalam proses 

pengolahan limbah cair domestik dengan metode biofilm adalah 

untuk merombak bahan organik menjadi senyawa yang lebih 

sederhana (Takwayana, 2012). Pengukuran pertumbuhan 

bakteri selama proses pengolahan dilakukan dengan metode 

turbidimetri untuk mendapatkan nilai optical density (OD). 

Jumlah sel bakteri dapat diukur dengan cara mengetahui 

kekeruhan (turbiditas) kultur, semakin keruh suatu kultur maka 

semakin banyak jumlah selnya. Prinsip dasar metode 

turbidimetri adalah, jika cahaya mengenai sel maka sebagian 

cahaya diserap dan sebagian cahaya diteruskan. Jumlah 

cahaya yang diserap proporsional (berbanding lurus) dengan 

jumlah bakteri (Purwoko, 2007). Nilai optical density (OD) 

berbanding lurus dengan jumlah sel, semakin besar nilai OD 

maka semakin besar jumlah sel yang didapatkan (Syukra, 

2012). Pengukuran pertumbuhan bakteri (nilai optical density) 

yang didapatkan dari pengamatan secara langsung yaitu nilai 
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optical density ulangan 1 dan nilai optical density ulangan 2, 

kemudian dihitung nilai optical density rata-rata. Nilai optical 

density yang digunakan adalah nilai optical density rata-rata. 

Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) dihasilkan dengan cara 

interpolasi nilai optical density (OD) rata-rata terhadap 

Persamaan 3.2. Nilai optical density (OD) yang dikorelasikan 

dengan jumlah hasil plate count dapat mengestimasi 

pertumbuhan kultur mikroorganisme pada waktu sebenarnya di 

sampel (Tameswari dkk., 2012). Pengukuran pertumbuhan 

bakteri dalam limbah cair domestik dilakukan sebelum 

pengolahan limbah atau dilakukan sebelum diberi perlakuan dan 

setelah dilakukan pengolahan, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pertumbuhan bakteri sebelum dan sesudah 

dilakukan pengolahan limbah. Prosedur pengukuran 

pertumbuhan bakteri dengan metode turbidimetri untuk 

mendapatkan nilai optical density dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Hasil pengukuran nilai optical density (OD) dan Equal Eschericia 

coli Quantities (ESQ) pada waktu pengamatan setiap 3 jam 

sekali selama 30 jam dapat dilihat pada Lampiran 5.  

Dinamika pertumbuhan bakteri dari hasil pengamatan 

langsung selama proses pengolahan limbah cair domestik yang 

dilakukan setiap 3 jam sekali selama 30 jam yaitu, fase lag 

terjadi pada waktu pengamatan jam ke- 0 sampai 6 dengan 

Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 3961,267 CFU/ml – 

7015,147 CFU/ml. Fase lag pada waktu pengamatan jam ke- 0 

sampai 6 ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang lambat, 

pertumbuhan bakteri yang lambat yang disebabkan karena 

bakteri baru beradaptasi dengan lingkungannya. Fase logaritmik 

terjadi pada waktu pengamatan jam ke- 6 sampai 18 dengan 

Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 7015,147 CFU/ml – 

12223,267 CFU/ml. Fase logaritmik ditunjukkan dengan 

peningkatan pertumbuhan bakteri yang sangat pesat. Waktu 

pengamatan jam ke- 18 sampai jam ke- 24 bakteri tidak 
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mengalami perubahan jumlah, Equal Eschericia coli Quantities 

(ESQ) sama yaitu sebesar 12223,267 CFU/ml dan pada waktu 

pengamatan jam ke- 27 dan 30 secara berturut-turut Equal 

Eschericia coli Quantities (ESQ) yaitu 12939,307 CFU/ml dan 

12468,067 CFU/ml. Waktu pengamatan ke- 18 sampai 30 

dinamakan dengan fase stasioner dikarenakan Equal Eschericia 

coli Quantities (ESQ) yang cenderung konstan.  

Dinamika pertumbuhan bakteri juga didapatkan dengan 

perhitungan berdasarkan trend grafik yang mengikuti 

persamaan matematis fungsi eksponensial dan fungsi 

polynomial. Persamaan matematis didapatkan dari Equal 

Eschericia coli Quantities (ESQ) hasil pengamatan langsung 

terhadap waktu pengamatan yang dianalisis regresi 

menggunakan program Ms. Excel. Fungsi persamaan 

eksponensial digunakan pada waktu pengamatan jam ke- 0 

sampai jam ke- 6, dimana pada waktu pengamatan tersebut 

ketersediaan makanan untuk bakteri masih banyak dan 

mencukupi sehingga grafik yang terbentuk cenderung untuk 

naik. Fungsi persamaan polynomial digunakan pada waktu 

pengamatan jam ke- 6 sampai jam ke- 30, hal tersebut 

dikarenakan pertumbuhan bakteri masih terus naik kemudian 

pada saat makanan untuk bakteri mulai berkurang dan habis 

maka akan terjadi penurunan pada Equal Eschericia coli 

Quantities (ESQ). Persamaan fungsi eksponensial yang 

didapatkan yaitu y = 3865e0,095t dengan nilai R2 = 0,978 dan 

persamaan untuk fungsi polynomial yang didapatkan yaitu y = -

14,45t2 + 753,5t + 2881 dengan nilai R2 = 0,981. Koefisien 

kinematik pertumbuhan bakteri untuk limbah cair domestik MCK 

terpadu yang berada di RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas Kota 

Malang yaitu sebesar 0,095. Nilai regresi gabungan atau 

pembobot untuk kedua persamaan pada grafik pertumbuhan 

bakteri yaitu R2 = 0,980, nilai R2 yang didapatkan mendekati 

nilai 1 yang menunjukkan adanya tingkat kecocokan antara pola 
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grafik dengan fungsi persamaan yang digunakan. Hasil Equal 

Eschericia coli Quantities (ESQ) yang didapatkan dari 

perhitungan dengan menggunakan persamaan matematis dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 

hasil pengamatan langsung dan hasil perhitungan 

menggunakan persamaan matematis terhadap waktu 

pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk grafik dapat dilihat 

pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Hubungan Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 

terhadap Waktu Pengamatan pada Proses Pengolahan 

Limbah Cair Domestik dengan Metode Biofilm  

 

Dinamika pertumbuhan bakteri pada Gambar 4.4 yang 

didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan persamaan 

matematis, terlihat bahwa fase lag terjadi pada waktu 

pengamatan jam ke- 0 sampai jam ke- 6 dengan Equal 
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Eschericia coli Quantities (ESQ) 3865 CFU/ml sampai 6834,352 

CFU/ml. Fase logaritmik terjadi pada waktu pengamatan jam ke- 

6 sampai 18 dengan Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 

6834,352 CFU/ml sampai 11762,200 CFU/ml. Waktu 

pengamatan jam ke- 18 dengan Equal Eschericia coli Quantities 

(ESQ) 11762,200 CFU/ml, waktu pengamatan jam ke- 21 

dengan Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 12332,050 

CFU/ml, waktu pengamatan jam ke- 24 dengan Equal 

Eschericia coli Quantities (ESQ) 12641,800 CFU/ml, waktu 

pengamatan jam ke- 27 dengan Equal Eschericia coli Quantities 

(ESQ) 12691,450 CFU/ml dan waktu pengamatan jam ke- 30 

dengan Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 12481 CFU/ml. 

Waktu pengamatan jam ke- 18 sampai pengamatan jam ke- 30 

merupakan fase stasioner. Fase stasioner untuk pertumbuhan 

bakteri dapat dilihat dari perubahan nilai Equal Eschericia coli 

Quantities (ESQ) yang terjadi sangat sedikit dan cenderung 

konstan. Fase penurunan atau kematian bakteri terjadi pada 

waktu pengamatan jam ke- 30 sampai 36. Equal Eschericia coli 

Quantities (ESQ) pada waktu pengamatan jam ke- 30 sampai 

36 secara berturut-turut 12481 CFU/ml, 12010,450 CFU/ml dan 

11279,800 CFU/ml. Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) pada 

waktu pengamatan jam ke- 33 dan 36 merupakan nilai 

pendugaan yang didapatkan dari persamaan                              

y = -14,45t2 + 753,5t + 2881.  

Kurva pertumbuhan bakteri menurut Pelczar dan Chan 

(2005), periode awal yang tanpa pertumbuhan (fase lamban 

atau lag phase) diikuti oleh suatu periode pertumbuhan yang 

cepat (fase log), kemudian mendatar (fase statis atau stationary 

phase), dan akhirnya diikuti oleh suatu penurunan populasi sel-

sel hidup (fase kematian atau penurunan). Keseluruhan 

dinamika pertumbuhan bakteri hasil dari perhitungan dengan 

menggunakan persamaan matematis yang didapatkan dari 

grafik dan hasil pengamatan langsung tidak berbeda jauh, hal ini 
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dapat dilihat dari pola grafik yang tebentuk pada Gambar 4.4 

yang hampir sama. Dinamika pertumbuhan bakteri dari hasil 

pengamatan dan perhitungan menggunakan persamaan 

matematis juga sudah sesuai dengan teori kurva pertumbuhan 

bakteri. hanya saja fase kematian masih belum terlihat selama 

pengamatan 30 jam, fase kematian bakteri baru mulai terlihat 

pada Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) di jam ke- 30 

sampai 36. Fase kematian menurut Pelczar dan Chan (2005), 

dicirikan dengan sel mati menjadi lebih cepat dari pada 

terbentuknya sel-sel baru, laju kematian mengalami percepatan 

menjadi eksponensial, bergantung kepada spesiesnya semua 

sel mati dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan.  

 

4.5  Dissolved Oxygen (DO) 

 

Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen = DO) dibutuhkan oleh 

semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau 

pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk 

pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu, oksigen juga 

dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik 

dalam proses aerobik (Salmin, 2000). Nilai Dissolved Oxygen 

(DO) pada air limbah adalah berbanding terbalik dengan dengan 

nilai BOD pada air limbah. Semakin tercemar air limbah maka 

nilai BOD yang ada semakin tinggi dan nilai DO nya semakin 

rendah, begitu juga sebaliknya semakin rendah nilai BOD maka 

nilai DO yang ada pada air limbah akan semakin tinggi. Aerasi 

yang dilakukan selama proses pengolahan limbah cair domestik 

dengan metode biofilm, dilakukan dengan pemberian yang 

sama pada setiap baknya. Aerasi selama proses pengolahan 

dilakukan dengan menggunakan aerator AA-350 dengan debit 

yang diberikan sebesar 1,3 x 10-5 m3/s (0,78 l/min) untuk setiap 

baknya. Pemberian aerasi selama proses pengolahan limbah 

cair domestik dengan metode biofilm dilakukan secara terus 
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menerus. Pemberian aerasi akan membantu meningkatkan nilai 

DO yang ada pada limbah cair domestik. Jumlah oksigen yang 

ada pada limbah cair domestik akan mempengaruhi aktifitas 

bakteri dalam menurunkan bahan pencemar. Oksigen memiliki 

peranan yang sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk 

metabolisme atau pertumbuhan dari organisme pengurai yang 

dapat mereduksi senyawa organik yang ada dalam limbah 

(Salmin,2000). Nilai DO yang didapatkan dari pengamatan 

secara langsung yaitu nilai DO ulangan 1 dan nilai DO ulangan 

2, kemudian dihitung nilai DO rata-rata. Hasil nilai DO rata-rata 

yang akan digunakan di sini. Pengujian nilai DO dalam limbah 

cair domestik dilakukan sebelum pengolahan limbah atau 

dilakukan sebelum diberi perlakuan dan setelah dilakukan 

pengolahan, hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai DO 

sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan limbah. Prosedur 

analisa DO dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil nilai DO yang 

didapatkan selama proses pengolahan dengan pengamatan 

setiap 3 jam sekali selama 30 jam ditampilkan dalam bentuk 

grafik yang dapat dilihat pada Gambar 4.5, sedangkan data 

untuk nilai DO dapat dilihat pada Lampiran 8. Nilai DO awal 

sebelum dilakukan pengolahan pada limbah cair domestik atau 

nilai DO pada waktu pengamatan jam ke- 0 yaitu sebesar 0,000 

ppm. Nilai DO pada waktu pengamatan jam ke- 0 bernilai 0,000 

ppm dimana nilai tersebut sangatlah rendah sehingga dapat 

dipastikan bahwa limbah cair domestik yang digunakan pada 

penelitian penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri pada 

proses pengolahan limbah cair domestik dengan metode biofilm 

sangatlah tercemar. Nilai 0,000 ppm disebabkan karena sampel 

limbah cair domestik pada waktu pengamatan jam ke- 0 

berwarna putih keruh dan baunya yang menyengat sehingga 

nilai DO tidak bisa dibaca. 
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 Gambar 4.5 Grafik Hubungan Nilai DO dan Waktu Pengamatan 

pada Proses Pengolahan Limbah Cair Domestik 

dengan Metode Biofilm   

 

Berdasarkan Gambar 4.5 yang didapatkan selama proses 

pengolahan limbah cair domestik dengan pengamatan setiap 3 

jam sekali selama 30 jam dapat terlihat pada waktu pengamatan 

dari jam ke- 0 sampai jam ke- 3 nilai DO mengalami kenaikan 

dari 0,000 ppm menjadi 1,054 ppm. Waktu pengamatan jam ke- 

6 nilai DO mengalami penurunan yaitu menjadi 0,829 kemudian 

nilai DO kembali mengalami kenaikan pada waktu pengamatan 

jam ke- 9 dengan nilai DO sebesar 1,109 ppm dan 1,204 ppm 

pada waktu pengamatan jam ke- 12. Nilai DO kembali 

mengalami penurunan pada waktu pengamatan jam ke- 15 yaitu 

sebesar 0,919 ppm. Waktu pengamatan jam ke- 18 nilai DO 

kembali mengalami kenaikan menjadi 1,107 ppm tetapi 

keniakan nilai DO masih dibawah nilai DO pada waktu 

pengamatan jam ke- 12 yaitu sebesar 1,204 ppm. Nilai DO pada 

waktu pengamatan jam ke- 21, 24, 27 dan 30 terus mengalami 
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kenaikan dengan nilai DO berturut-turut 1,249 ppm, 1,879 ppm, 

2,806 ppm dan 2,868 ppm. Secara keseluruhan nilai DO selama 

proses pengolahan limbah cair domestik mengalami kenaikan, 

meskipun dibeberapa titik nilai DO mengalami naik turun dan 

tidak stabil. Menurut Salmin (2005), kecepatan difusi oksigen 

dari udara, tergantung dari beberapa faktor, seperti kekeruhan 

air, suhu, salinitas, pergerakan massa air dan udara seperti 

arus, gelombang dan pasang surut. Laju penurunan oksigen 

terlarut (DO) yang disebabkan oleh limbah organik akan lebih 

cepat karena laju peningkatan pernapasan makhluk hidup yang 

lebih tinggi (Connel dan Miller, 1995).  

 

4.6  Hubungan antara Penurunan BOD dan Pertumbuhan 
Bakteri 
 

Nilai BOD dan pertumbuhan bakteri yang digambarkan 

pada grafik hubungan penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri 

adalah nilai yang didapatkan dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan persamaan matematis. Grafik hasil nilai BOD 

perhitungan pada Gambar 4.3 dan grafik pertumbuhan bakteri 

pada Gambar 4.4 digambarkan kedalam satu grafik terhadap 

waktu pengamatan setiap 3 jam sekali selama 30 jam. Hasil 

yang didapatkan yaitu grafik hubungan penurunan BOD dan 

pertumbuhan bakteri terhadap waktu pengamatan yang 

ditampilkan pada Gambar 4.6. Grafik hubungan antara 

penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri pada Gambar 4.6 

merupakan gambaran proses penurunan bahan pencemar oleh 

bakteri selama pengolahan limbah cair domestik MCK terpadu 

dengan metode biofilm aerob pada sistem batch.  
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Gambar 4.6 Hubungan Penurunan BOD dan Pertumbuhan Bakteri 

terhadap Waktu Pengamatan Selama Proses 

Pengolahan Limbah Cair Domestik dengan Metode 

Biofilm 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat terlihat bahwa penurunan 

BOD ada hubungannya dengan pertumbuhan bakteri. 

Pertumbuhan bakteri pada awal pengamatan, waktu 

pengamatan jam ke- 0 sampai jam ke- 6 mengalami kenaikan 

sedikit demi sedikit dengan Equal Eschericia coli Quantities 

(ESQ) 3865 CFU/ml – 6834,352 CFU/ml. Nilai BOD pada waktu 

pengamatan yang sama yaitu jam ke- 0 sampai 6 mengalami 

penurunan. Penurunan nilai BOD di awal jam ke- 0 sampai 3 

sangat terlihat yaitu dari nilai BOD 57,18 ppm pada jam ke- 0 

menjadi 44,979 ppm pada jam ke- 3 dengan persentase 

removal 21,337%. Penurunan yang sangat mencolok di awal 

disebabkan karakteristik awal limbah domestik sebelum 
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mengalami proses pengolahan mempunyai nilai BOD yang 

tinggi, setelah mengalami proses pengolahan dengan metode 

biofilm yang memanfaatkan bakteri untuk mendegradasi bahan 

organik selama 3 jam menyebabkan nilai BOD mengalami 

penurunan secara drastis. Penurunan nilai BOD disebabkan 

penguraian bahan organik secara alami yang dilakukan oleh 

bakteri aerob (Romayanto dkk., 2006). Waktu pengamatan jam 

ke- 3 sampai jam ke- 6 penurunan nilai BOD cenderung kostan 

dari 44,979 ppm menjadi 43,848 ppm dengan persentase 

removal 23,316%, hal ini dikarenakan pertumbuhan bakteri 

masih berada pada fase lamban. Pertumbuhan bakteri yang 

lambat disebabkan karena bakteri baru beradaptasi dengan 

lingkungannya atau yang dinamakan fase lag (Sudjadi dan 

Laila, 2006). 

Pertumbuhan bakteri pada waktu pengamatan jam ke- 6 

sampai jam ke- 18 mengalami pertumbuhan yang pesat dengan 

Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 6834,352 CFU/ml – 

11762,200 CFU/ml. Fase ini dinamakan fase logaritmik, dimana 

fase pertumbuhan mencapai maksimum dan terjadi peningkatan 

jumlah sel bakteri pada fase ini (Sudjadi dan Laila, 2006). 

Pertumbuhan bakteri yang pesat sebanding dengan penurunan 

BOD yang signifikan dimulai dari waktu pengamatan pada jam 

ke- 6 yaitu dari 43,848 ppm dengan persentase removal  

23,316% sampai 14,112 ppm pada jam ke- 24 dengan 

persentase removal 75,320%. Nilai BOD yang memenuhi baku 

mutu juga mulai terlihat pada fase logaritmik. Supradata (2005), 

menyatakan terjadinya penurunan BOD yang signifikan pada 

percobaan diduga dipengaruhi oleh kandungan nutrient yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme cukup 

melimpah, sehingga terjadi fase pertumbuhan dipercepat 

(Exponential growth phase).  

Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) pada waktu 

pengamatan jam ke- 18 dengan nilai 11762,200 CFU/ml, waktu 
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pengamatan jam ke- 21 dengan Equal Eschericia coli Quantities 

(ESQ) 12332,050 CFU/ml, waktu pengamatan ke- 24 dengan 

Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 12641,800 CFU/ml, 

waktu pengamatan jam ke- 27 dengan Equal Eschericia coli 

Quantities (ESQ) 12691,450 CFU/ml dan waktu pengamatan 

jam ke- 30 dengan Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 

12481 CFU/ml, terlihat bahwa perubahan nilai Equal Eschericia 

coli Quantities (ESQ) yang terjadi sedikit sekali. Waktu 

pengamatan jam ke- 18, 21, 24, 27 dan 30 pertumbuhan bakteri 

mengalami fase stasioner. Ciri pertumbuhan bakteri pada fase 

statis menurut Pelczar dan Chan (2005), menyatakan 

penumpukan produk beracun dan/ atau kehabisan nutrien, 

beberapa sel mati sedangkan yang lain tumbuh dan membelah, 

jumlah sel hidup menjadi tetap. Nilai BOD pada waktu bakteri 

mengalami fase stasioner juga mulai menurun yaitu pada waktu 

pengamatan jam ke- 24, 27 dan 30 dengan nilai BOD berturut-

turut sebesar 14,112 ppm, 9,337 ppm dan 5,280 ppm dan 

persentase removal nilai BOD secara berturut-turut 75,320%, 

83,671% dan 90,766%. Penurunan nilai BOD pada fase 

stasioner disebabkan karena bakteri mengalami kejenuhan akan 

nutrien yang menyebabkan penguraian bahan organik 

berlangsung lambat (Munawaroh dkk., 2013).  

Waktu pengamatan jam ke- 30 sampai jam ke- 36 mulai 

mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan bakteri dapat 

dilihat dari Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) dimana pada 

waktu pengamatan jam ke- 30 nilai Equal Eschericia coli 

Quantities (ESQ) 12481,800 CFU/ml kemudian mengalami 

penurunan menjadi 12010,450 CFU/ml pada waktu pengamatan 

jam ke- 33 dan terus menurun pada waktu pengamatan jam ke- 

36 menjadi 11279,800 CFU/ml. Waktu pengamatan jam ke- 30 

sampai jam 36 dinamakan dengan fase penurunan. Sudjadi dan 

Laila (2006), menyatakan fase penurunan disebut juga fase 

kematian pada fase ini sel berhenti memperbanyak diri dan rata-
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rata kematian meningkat. Nilai BOD pada saat pertumbuhan 

bakteri mengalami penurunan cenderung bergerak konstan 

yaitu pada waktu pengamatan jam ke- 30 nilai BOD sebesar 

5,280 ppm dengan persentase removal 90,766%, waktu 

pengamatan jam ke- 33 nilai BOD sebesar 2,986 ppm dengan 

persentase removal 94,778% dan 1,689 ppm pada waktu 

pengamatan jam ke- 36 dengan persentase removal 97,047%. 

Penurunan nilai BOD yang cenderung konstan dikarenakan 

bakteri yang ada pada proses pengolahan limbah cair domestik 

mulai banyak yang mati. Mengingat percobaan dilakukan 

dengan sistem curah (bacth), maka dalam bak reaktor tidak ada 

penambahan nutrient baru yang dapat mendukung kehidupan 

mikroorganisme (Supradata, 2005). Equal Eschericia coli 

Quantities (ESQ) maupun nilai BOD pada waktu pengamatan 

jam ke- 33 dan 36 merupakan nilai pendugaan bukan nilai 

sebenarnya.  

Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa waktu optimal proses 

pengolahan limbah cair domestik dengan metode biofilm yaitu 

terjadi pada jam ke- 18, dimana pada jam ke- 18 nilai BOD 

sudah mulai berada dibawah baku mutu yaitu sebesar 26,183 

ppm dengan nilai Equal Eschericia coli Quantities (ESQ) 

11762,200 CFU/ml. Waktu pengamatan jam ke- 18 dapat 

dijadikan sebagai waktu detensi untuk pengolahan limbah cair 

domestik MCK terpadu dengan metode biofilm, setelah 18 jam 

limbah cair domestik yang baru sudah dapat dimasukkan untuk 

dilakukan pengolahan dan bakteri akan kembali mendegradasi 

senyawa yang ada pada limbah cair domestik. Bakteri yang ada 

pada proses pengolahan akan merombak bahan organik 

menjadi senyawa yang lebih sederhanan. Avlenda (2009), 

menyatakan dengan adanya penguraian senyawa yang lebih 

sederhana secara tidak langsung dapat menurunkan nilai BOD. 

Indikator aktifitas bakteri dapat dilihat dengan penurunan nilai 

BOD dikarenakan nilai BOD merupakan jumlah oksigen yang 
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dibutuhkan bakteri dalam menguraikan senyawa organik 

(Dewilda dkk., 2012).  

Penurunan BOD selama proses pengolahan limbah cair 

domestik dengan metode biofilm sangat dipengaruhi oleh 

pertumbuhan bakteri. Suhu 290C (± 10C) yang digunakan 

selama proses seeding dan aklimatisasi sampai proses 

pengolahan limbah cair domestik MCK terpadu diasumsikan 

sesuai dengan kondisi lingkungan pertumbuhan bakteri 

sehingga bakteri dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan 

nilai BOD yang sudah jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan 

menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2013. 

Temperatur yang terlalu tinggi akan merusak proses dengan 

mencegah aktivitas enzim dalam sel (Pitriani dkk., 2014). 

Peningkatan setiap 1°C temperatur dari kisaran ideal dapat 

menyebabkan penurunan efisiensi pengolahan (Saraswati dkk., 

2010). Hubungan penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri 

selama proses pengolahan limbah cair domestik dengan 

metode biofilm yang diamati setiap 3 jam sekali selama 30 jam 

juga telah sesuai dengan karakteristik pertumbuhan bakteri 

dalam reaktor batch. Karakteristik pertumbuhan bakteri dalam 

reaktor sistem batch menurut Metclaf & Eddy (2003), 

menyatakan bahwa pertumbuhan bakteri berdasarkan waktu 

ada 4 tahapan/ fase pertumbuhan sebagaimana tersaji dalam 

Gambar 4.7. Berdasarkan Gambar 4.7 pada t=0, substrat dan 

nutrien berlimpah, dan keberadaan populasi biomassa 

sangatlah sedikit. Sebagai akibat dikonsumsinya substrat, 

empat fase pertumbuhan yang berbeda terjadi, yaitu: fase 

lamban (lag phase), fase pertumbuhan eksponensial 

(exponential growth phase), fase stasioner (stationary phase), 

dan fase kematian (death phase/ endogenous decay phase).  
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Gambar 4.7 Fase Pertumbuhan Bakteri dalam Reaktor Batch 

 


