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RINGKASAN
Saat ini pencemaran menjadi tidak asing ditelinga masyarakat.
Pencemaran tidak hanya disebabkan oleh industri besar,
melainkan industri kecil di masyarakat semakin marak. industri
rumahan yang paling mendominasi dan menghasilkan sisa produk
atau limbah salah satunya adalah Industri tahu. Permasalahan
yang muncul terkait pengelolaan limbah tahu adalah pengrajin
industri tahu banyak yang berskala rumah tangga (home industry),
pada industri rumahan biasanya pemilik kurang memperhatikan
sistem pengelolaan limbah dengan benar. Akibatnya limbah
industri yang dihasilkan mencemari lingkungan di sekitarnya. Pada
penelitian ini, limbah cair tahu akan dikelola dengan menggunakan
Membrane bioreactor . Membrane bioreactor sendiri adalah proses
pencampuran lumpur aktif dengan limbah untuk mendegradasi
senyawa organik yang ada pada limbah cair tahu. tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh volume lumpur aktif
penurunan konsentrasi COD, BOD dan TSS dalam limbah cair tahu
serta mengetahui pengaruh lumpur aktif terhadap penurunan laju
alir volumetrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode eksperimental. dan parameter yang diamati yaitu COD,
BOD dan TSS serta pH. Variasi perlakuan yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan konsentrasi lumpur aktif sebesar
125,42 mg/L, 255,17 mg/L,528,57mg/L dan 977,35 mg/L.
Selanjutnya dilakukan perhitungan laju alir volumetrik kemudian
dilakukan analisa data secara deskriptif kuantitatif untuk
mengetahui efektivitas dari sistem pengolahan limbah cair sintetis
dengan menggunakan Membran Bioreactor. Berdasarkan hasil

penelitian, didapatkan hasil penurunan COD dan TSS yang
maksimum yaitu pada konsentrasi lumpur aktif 977,35 mg/L,
dimana removal COD sebesar 88% dan removal TSS sebesar
91%. Sedangkan pada konsentrasi lumpur aktif 125,42 mg/L
didapatkan removal COD sebesar 17% dan removal TSS sebesar
91%. pada konsentrasi lumpur aktif 255,17 mg/L didapatkan
removal COD sebesar 77% dan removal TSS sebesar 58%. Dan
konsentrasi lumpur aktif 255,17 mg/L didapatkan removal COD
sebesar 85% dan removal TSS sebesar 71%. Berdasarkan analisis
BOD5 didapatkan nilai maksimum terjadi pada konsentrasi lumpur
aktif 977,35 mg/L, dimana removal BOD5 sebesar 72%. Sedangkan
pada konsentrasi lumpur aktif 125,42 mg/L didapatkan removal
BOD5 sebesar 28%. pada konsentrasi lumpur aktif 255,17 mg/L
didapatkan removal BOD5 sebesar 54 %. dan konsentrasi lumpur
aktif 528,57 mg/L didapatkan removal BOD 5 sebesar 71 %.
Semakin besar konsentrasi lumpur aktif yang diberikan maka nilai
COD, BOD5, dan TSS pada permeate yang keluar semakin kecil.
Membrane Bioreactor dapat bekerja pada konsentrasi lumpur aktif
maksimal 977,35 mg/L, karena lumpur aktif yang terlalu banyak
akan menghambat kinerja dari membran.

Kata kunci : limbah cair tahu, lumpur aktif, Biological Oxygen
Demand, Chemical Oxygen Demand, Membrane Bioreactor, Total
Suspended Solids,

Rodhiah Rizki Amelia. 145100601111001. The Effect of Volume
Variation of Activated Sludge on BOD, COD, and TSS
Reduction on Tofu Liquid Waste by Using Membrane
Bioreactor. TA. Pembimbing: Prof. Dr. Ir Sumardi Hadi
Sumarlan, MS dan Yusuf Wibisono, STP, M.Sc, Ph.D

SUMMARY
Nowadays, pollution becomes familiar to the public. Pollution is not
only caused by large industries, but small industries in the
community become increasingly rampant. One of the home
industry that dominates the most and produces residual products
or waste is the tofu industry. The problems that arise related to
management of tofu waste is that the people who produce the tofu,
many of them are at the household scale (home industry), in the
home industry usually the owner does not pay attention to the waste
management system properly. As a result, the industrial waste
produced is polluting the surrounding environment. In this study,
tofu liquid waste will be managed using a Membrane bioreactor.
Membrane bioreactor itself is the process of mixing activated
sludge with waste to degrade organic compounds in tofu liquid
waste. The purpose of this study is to determine the effect of
activated sludge volume decreasing the concentration of COD,
BOD and TSS in tofu liquid waste and knowing the effect of
activated sludge on decreasing volumetric flow rate. The method
used in this study is an experimental method, and the observed
parameters are COD, BOD and TSS and pH. Variation of treatment
used in this study using activated sludge concentration of 125.42
mg / L, 255.17 mg / L, 528.57 mg / L and 977.35 mg / L.
Furthermore, the calculation of volumetric flow rate is conducted,
and analysis will be done using quantitative descriptive data to
determine the effectiveness of synthetic liquid waste treatment
systems using Bioreactor Membranes. Based on the results of the
study, the optimum reduction in COD and TSS was found in the

active sludge concentration 977.35 mg / L, where COD removal
was 88% and TSS removal was 91%. While the concentration of
activated sludge 125.42 mg / L obtained COD removal of 17% and
TSS removal of 91%. in active sludge concentrations 255.17 mg /
L, COD removal was 77% and TSS removal was 58%. And the
concentration of activated sludge 255.17 mg / L obtained COD
removal of 85% and TSS removal of 71%. Based on the BOD5
analysis, the maximum value occurred at the concentration of
activated sludge 977.35 mg / L, where BOD5 removal was 72%.
While the concentration of activated sludge 125.42 mg / L obtained
BOD5 removal of 28. in the concentration of activated sludge
255.17 mg / L obtained BOD5 removal of 54%. and active sludge
concentration of 528.57 mg / L obtained BOD5 removal of 71%. The
greater the concentration of activated sludge given, the smaller the
COD, BOD5, and TSS values on the permeate. Membrane
Bioreactor can work at a maximum active sludge concentration of
977.35 mg / L, because too much activated sludge will detain the
performance of the membrane.

Keywords: tofu liquid waste, activated sludge, Biological Oxygen
Demand, Chemical Oxygen Demand, Membrane Bioreactor, Total
Suspended Solids.
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I. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Saat ini pencemaran menjadi tidak asing ditelinga
masyarakat. Pencemaran tidak hanya disebabkan oleh industri
besar, melainkan industri kecil di masyarakat semakin marak.
Kondisi itu disebabkan zaman yang mulai modern dan tekanan
ekonomi semakin meningkat, sehingga menuntut masyarakat
berbondong-bondong mendirikan industri rumahan. Pada industri
rumahan biasanya pemilik kurang memperhatikan sistem
pengelolaan limbah dengan benar. Akibatnya limbah industri yang
dihasilkan mencemari lingkungan di sekitarnya. Terkadang
keterbatasan pengelolahan yang kurang baik menjadi salah satu
alasan dalam pengolahan limbah bagi pemiliki industri.
Pencemaran terjadi disebabkan proses pengolahan yang
tidak terkendali dan tidak dapat memenuhi baku mutu limbah cair
yang ada pada peraturan pemerintah yaitu UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20
ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan
membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan;
Memenuhi baku mutu lingkungan hidup, mendapat izin dari
Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya(Adack, 2013).
Saat ini industri rumahan yang paling mendominasi dan
menghasilkan sisa produk atau limbah salah satunya adalah
Industri tahu. Permasalahan yang muncul terkait pengelolaan
limbah tahu adalah pengrajin industri tahu banyak yang berskala
rumah tangga (home industry), dimana tidak tersedia anggaran
yang cukup untuk mengolah air limbah tahu yang dihasilkan. Selain
itu, masih terbatasnya ketersediaan sistem pengolahan air limbah
industri tahu yang murah dan efisien juga menjadi kendala dalam
mengolah air limbah industri tahu. Permasalahan lain dari belum
terkelolanya limbah industri tahu dikarenakan minimnya
pemahaman pelaku industri terkait penggunaan kembali (reuse)

limbah industri tahu untuk kegiatan lainnya (Nasir dalam Siswoyo
dan Hermana, 2017).
Air limbah industri tahu memiliki berbagai kandungan bahan
organik yang sangat tinggi, dimana hal ini jika tidak dikelola dengan
baik akan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap
lingkungan. Air Limbah industri tahu mengandung zat organik yang
dapat menyebabkan pesatnya pertumbuhan mikroba dalam air. Hal
tersebut mengakibatkan kadar oksigen dalam air menurun. Limbah
cair tesebut mengandung zat tersuspensi yang mengakibatkan air
menjadi kotor (Ratnani, 2011).
Limbah industri tahu pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu
dua bentuk limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah
padat pengolahan industri tahu biasanya berupa kotoran dari hasil
pembersihan kedelai dan sisa saringan bubur kedelai yang disebut
dengan ampas tahu. Sedangkan untuk limbah cair memiliki
karakteristik fisika dan kimia. Sedangkan karakteristik fisika dari
limbah cair tersebut berupa padatan total, suhu, warna dan bau.
Karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik dan
gas (Setiawan dan Rusdjijati, 2014). Bahan organik yang
terkandung di dalam buangan industri tahu pada umumnya sangat
tinggi. Senyawa organik yang ada dalam air buangan tersebut
berupa protein, karbohidrat, lemak, dan minyak. Jika senyawa
tersebut diuraikan baik secara aerob dan anaerob akan
menghasilkan gas metana (CH4), Karbondioksida (CO2), gas - gas
lain dan air. Gas yang dihasilkan dari bahan organik sebagian
besar terdiri dari campuran metana dan karbon dioksida. Gas
tersebut dikenal sebagai biogas ( Ratnani, 2011).
Selain itu industri tahu ini memberikan sumbangan
perekonomian negara dan menyediakan banyak tenaga kerja
dengan jumlah industri tahu di Indonesia mencapai kurang lebih
84.000 unit usaha, diantaranya 80% industri tahu berada di pulau
jawa. Kapasitas produksi berkisar lebih dari 2.56 juta ton per tahun
dan memproduksi limbah cair sebesar 20 juta meter kubik per

tahun yang menghasilkan emisi sekitar 1 juta ton CO 2 ekivalen.
Alasan tersebut, emisi yang dikeluarkan pabrik tahu di pulau jawa
mencapai 0,8 juta ton CO2 ekivalen (Setiawan dan Rusdjijati,
2014).
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dilakukan
upaya untuk mengolah limbah cair tahu dengan menggunakan
lumpur aktif dimana prinsip pengolahan limbah dengan
menggunakan lumpur aktif yaitu bioreaktor tangki aerasi. Pada
dasarnya limbah cair dan biomassa dicampur secara sempurna
dalam suatu reaktor dan diaerasi (Sari, 2013).
Lumpur aktif (activated sludge) adalah suatu gabungan massa
yang mengandung beberapa mikroa heterogen yang terdiri dari
berbagai bakteri, yeast, jamur dan protozoa, dan juga “organic
matter” serta “slime material”. Pada umumnya lumpur aktif
mempunyai komposisi 70% - 90% bahan organik dan bahan
anorganik 10%. Sistem lumpur aktif dapat diterapkan hampir
semua jenis limbah cair industri pangan, baik untuk oksidasi
karbon, nitrifikasi, denitrifikasi maupun eliminasi fosfor secara
biologis (Sari, 2013). Biasanya parameter yang digunakan untuk
menggambarkan karakterisitik dari limbah adalah sifat fisik, kimia,
dan biologi. Karakteristik limbah berdasarkan sifat fisik meliputi
suhu, kekeruhan, bau, dan rasa, berdasarkan sifat kimia meliputi
kandungan bahan organik, protein, BOD, COD. Sedangkan
berdasarkan sifat biologi meliputi kandungan dari bakteri patogen
tersebut (Alina, 2015). COD (Chemical Oxygent Demand) adalah
menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi
bahan organik secara kimia, dapat didegradasi secara biologis
maupun sukar didegradasi secara biologis menjadi CO2 dan H2O.
Keuntungan uji COD adalah waktu yang dibutuhkan untuk
mengevaluasi. Hasil COD 96% yang dilakukan selama 10 menit
setara dengan hasil BOD 5 hari ( Nasution dan Karnaningroem,
2013). Sedangkan untuk BOD merupakan analisa empiris yang
mendekati secara global proses-proses yang melibatkan

mikrobiologis yang benar terjadi dalam air. Angka BOD adalah
jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk menguraikan hampir
semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat organik yang
tersuspensi (Binilang dan Halim, 2016).
Pada dasarnya konsep teknologi pengolahan limbah dapat
menggunakan sebuah unit membrane bioreactor (MBR). Membran
bioreactor adalah proses pengolahan limbah dengan
mengaplikasikan membran di dalam biorekator. Dengan aplikasi
tersebut yang dibantu dengan menggunakan lumpur aktif yang
berfungsi dapat mendegradasi limbah cair tersebut dan akan terjadi
pemisahan solid (lumpur). Menurut Wulandari dan Widjaja (2007),
dengan menggabungkan
proses activeted sludge dengan
membran bioreactor (MBR) sebagai sistem pengolahan limbah cair
adalah salah satu alternatif yang dapat memberikan solusi untuk
proses lumpur aktif konvensional. Dalam sistem tersebut
kemampuan dalam penyerapan permeat yang dibantu oleh
tekanan bioreaktor berasal dari gelembung udara yang digunakan
sebagai kontrol deposisi pada metode mekanika fluida dan
pencemaran.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
variasi volume lumpu`r aktif terhadap penurunan konsentrasi COD,
BOD dan TSS sebagai parameter dalam limbah cair tahu dengan
menggunakan membrane bioreactor (MBR) serta pengaruh kinerja
membran reaktor terhadap penurunan COD , BOD dan TSS pada
limbah cair tahu.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil
rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh penggunaan lumpur aktif terhadap
penurunan konsentrasi COD, BOD, dan TSS pada limbah cair
tahu?
2. Bagaimana pengaruh lumpur aktif terhadap perubahan laju alir
volumetrik selama proses penyaringan pada limbah cair tahu?

3. Bagaimana pengaruh kinerja dari kombinasi lumpur aktif
(activated sludge) dengan membran bioreaktor sebagai sistem
pengolahan limbah cair tahu?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :
1. Mengetahui pengaruh volume lumpur aktif terhadap
penurunan konsentrasi COD, BOD dan TSS dalam limbah cair
tahu
2. Mengetahui pengaruh volume lumpur aktif terhadap
perubahan laju alir volumetrik pada proses penyaringan
membran
3. Mengetahui kinerja dari kombinasi lumpur aktif (activated
sludge) dengan Membrane Bioreactor (MBR) dalam
memisahkan polutan organik.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
semua kalangan baik untuk penulis, masyarakat, akademis dan
bagi peneliti sendiri.
1. Bagi masyarakat, memberikan referensi dan masukan bagi
para pelaku industri tahu dalam hal ini penerapan teknologi
pengolahan limbah tahu yang efektif dan efisien, kelebihan dan
kekurangannya dan dampaknya terhadap masyarakat dan
lingkungan.
2. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan
bahan masukan untuk penelitian ilmiah lainnya yang masih
berhubungan dengan membran bioreaktor, waktu tinggal,
serta pengolahan limbah cair tahu.
3. Bagi peneliti, memberikan pengalaman serta dapat
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama di
universitas dan menambah pengetahuan terkait teknologi
pembuatan membran bioreaktor.

1.5 Batasan Masalah
Batasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus
dan terarah. Adapun batasan penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini dilaksanakan dalam skala laboratorium
meliputi, proses biologis dengan membran bioreaktor
menggunakan media lumpur aktif;
2. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah
limbah cair tahu;
3. Penelitian menggunakan Membrane Bioreactor dengan
spesifikasi membran flat sheet (PES Membrane; pori 0,45
µm).
4. Tidak
melakukan
identifikasi
terhadap
jenis
mikroorganisme yang digunakan;
5. Tidak membahas analisa biaya selama penelitian
berlangsung.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Air Limbah
Menurut Sugiharto (1987) klasifikasi untuk sumber air
limbah dibagi menjadi dua yaitu air limbah rumah tangga (domestic
wastewater) dan air limbah industri.Limbah adalah suatu bahan
yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia
baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan
sebagainya. Limbah yang mengandung bahan polutan yang
memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3, yang
dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi
berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumberdaya
(Ginting, 2007).
Air limbah merupakan sisa air yang digunakan dalam
aktivitas rumah tangga maupun industri yang dapat mengandung
zat terlarut dan zat tersuspensi. Air limbah mengandung beberapa
komponen termasuk bakteri patogen, bahan kimia sintetis, bahan
kimia organik, dan logam berat (Sari, 2015). Limbah dibagi menjadi
dua, yaitu:
1. Limbah ekonomis merupakan limbah yang dapat dijadikan
produk sekunder untuk produk lain
2. Limbah non-ekonomis merupakan limbah yang dapat
menimbulkan pencemaran.
Air limbah terdiri dari 99,9% air dan 0,1% bahan lainnya
seperti bahan padat, koloid dan terlarut. Bahan lain tersebut dibagi
menjadi dua yaitu organik dan anorganik. Untuk bahan organik
dalam air limbah meliputi 65% protein, 25% karbohidrat dan 10%
lemak. Sedangkan untuk bahan organik sendiri meliputi butiran,
garam dan metal (Cordova, 2008).
Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
menjelaskan limbah yaitu sisa dri suatu hasil usaha uang berwujud
cair.Limbah cair merupakan sisa hasil buangan yang berwujud cair
dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas

lingkungan. Pengolahan limbah cair setelah diproses dimaksudkan
untuk menghilangkan dan menurunkan kadar bahan pencemar
yang terkandung di dalam limbah cair tersebut agar memenuhi
syarat untuk dapat dibuang (Junaidi dan Bima, 2006). Menurut
Soeparman dan Suparmin (2002), limbah cair merupakan
gabungan dari air dengan bahan pencemar yang terbawa oleh air,
baik dalam keadaan tersuspensi ataupun terlarut yang terbuang
dari sumber domestik (perumahan, perkantoran, dan
perdagangan). Berikut Limbah cair tahu dapat dilihat pada gambar
2.1

Gambar 2.1 Limbah Cair Tahu
2.2

Sumber Limbah Cair Tahu

Limbah tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses
pembuatan tahu maupun pada saat pencucian kedelai.Limbah
industri tahu dibagi menjadi dua yaitu dua bentuk limbah, yaitu
limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pengolahan industri
tahu biasanya berupa kotoran dari hasil pembersihan kedelai dan
sisa saringan bubur kedelai yang disebut dengan ampas tahu.
Sedangkan untuk limbah cair memiliki karakteristik fisika dan kimia.

Karakteristik fisika berupa padatan total, suhu, warna dan bau.
Sedangkan karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan
anorganik dan gas (Setiawan dan Rusdjijati, 2014). Sebagian besar
limbah cair tahu dihasilka dari cairan kental yang terpisah dari
gumpalan tahu yang disebut air dadih (whey). Cairan ini
mengandung protein yang tinggi dan dapat terurai. Limbah ini
sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu
sehingga menghasilkan bau busuk dan mencemari lingkungan
(Kaswinarni, 2007). Ciri- ciri limbah cair tahu adalah umumnya
berada pada kondisi temperatur tinggi. Hal itu disebabkan karena
dalam proses pembuatan selalu kondisi panas, baik pada saat
penggumpalan atau penyaringan dengan suhu 60 - 80 oC. Limbah
cair tahu bewarna kuning muda dan disertai adanya suspensi
bewarna putih. Limbah cair tahu merupakan limbah organik yang
mudah diuraikan oleh mikroorganisme secara alamiah. Bahan
organik yang terkandung di dalam buangan industri tahu pada
umumnya sangat tinggi. Senyawa organik yang ada dalam air
buangan tersebut berupa protein, karbohidrat, lemak dan
minyak.Jika senyawa tersebut diuraikan baik secara aerob dan
anaerob akan menghasilkan gas Metana (CH 4), Karbondioksida
(CO2), gas - gas lain dan air. Gas yang dihasilkan dari bahan
organik sebagian besar terdiri dari campuran methan dan karbon
dioksida. Gas tersebut dikenal biogas ( Ratnani, 2011).
Menurut Subekti (2011) berdasarkan Kementrian Lingkungan
Hidup (KLH) pada tahun 2006 proses produksi tahu dapat dilihat
pada Gambar 2.2diagram alir proses produksi tahu dibawah ini
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Pembuangan Cairan

Pencetakan
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Gambar 2.2 Diagram Alir Proses Pembuatan Tahu

2.2.1 Karakteristik Limbah Cair Tahu
Menurut Hartati (2003) karakteristik limbah cair tahu adalah
sebagai berikut:
a. Padatan tersuspensi
Padatan tersuspensi merupakan bahan yang melayang dan
tidak larut dalam air. Dengan adanya padatan tersupensi
pada air limbah akan mempengaruhi kekeruhan. Apabila
terjadi pengendapan dan pembusukan padatan ini
disalurkan umum, maka dapat mengubah peruntukan
perairan tersebut. Semakin tinggi kandungan bahan
tersuspensi, maka air semakin keruh.
b. Kekeruhan
Kekeruhan terjadi karena adanya bahan organik
(seperti karbohidrat dan protein) yang mengalami
peruraian serta bahan koloid yang sukar mengendap
c. Bau
Sifat bau limbah disebabkan zat organik yang telah
berurai dalam limbah mengeluarkan gas- gas seperi
sulfida atau amoniak yang menimbulkan penciuman
kurang enak karan disebabkan adanya campuran dari
nitrogen, sulfur dan fosfor berasal dari pembusukan
protein yang dikandung limbah.
d. pH
Sifat limbah cair tahu cenderung asam karena pada
keadaan asam ini akan terlepas zat-zat yang mudah
menguap. Hal ini mengakibatkan limbah cair tahu
mengeluarkan bau busuk
e. Suhu
Limbah yang mempunyai suhu tinggi akan
mengganggu pertumbuhan biota tertentu. Suhu yang
dikeluarkan suatu limbah cair harus merupakan suhu
alami.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu limbah bagi
Usaha pengelohan limbah cair tahu dapat dilihat pada Tabel 2.1
Tabel 2.1 Baku Mutu Limbah Cair Tahu
No
Parameter
Kadar (mg/ L)
1
2
3
4
5

BOD
COD
TSS
pH
Kuantitas air limbah
paling Tinggi (m3/ ton)

150
300
200

Beban (kg/
ton)
3
6
4

6-9
20

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 5
Tahun 2014

2.2.2 Parameter Kualitas Limbah Cair
a. BOD (Biochemical Oxygent Demand)
BOD atau Kebutuhan Oksigen Biologis (KOB) merupakan
analisa empiris yang mendekati secara global proses-proses yang
melibatkan mikrobiologis yang benar terjadi dalam air. Angka BOD
adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk menguraikan
hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat organik
yang tersuspensi. Parameter yang paling sering digunakan dalam
BOD pengujian air limbah di permukaan. Penentuan tersebut
melibatkan pengukuran oksigen terlarut yang dapat digunakan oleh
mikro-organisme untuk menguraikan bahan organik ( Binilang dan
Halim, 2016). Prinsip Pengukuran BOD yaitu mengukur kandungan
oksigen yang terlarut awal (Do i) dari sampel setelah pengambilan
contoh, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada
sampel yang telah diikubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan
suhu tetap (20oC) yang disebut DO5. Selisih Doi dan DO5

merupakan nilai BOD yang dinyatakan miligram oksigen per liter
(Agustira, dkk, 2013).
b. COD (Chemical Oxygent Demand)
COD (Chemical Oxygent Demand) adalah menentukan jumlah
oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik
secara kimia, dapat didegradasi secara biologis maupun yang
sukar didegradasi secara biologis menjadi CO 2 dan H2O.
Pengukuran COD didasarkan bahwa semua bahan yang organik
dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air dengan bantuan
oksidator kuat (Kalium dikromat / K 2Cr2O7) pada suasana asam.
Penggunaaan dikromat sebagai oksidator( Nasution dan
Karnaningroem, 2013). Angka COD merupakan ukuran bagi
pencemaran air oleh zat organik
yang secara alamiah
mengoksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan
berkurangnya oksigen terlarut dalam air ( Binilang dan Halim,
2016).
c. TSS (Total Suspended Solid)
Total suspended Solid adalah semua zat yang padat seperti
pasir, lumpur dan tanah liat atau partikel yang tersuspensi dalam
air yang berupa komponen biotik misalnya zooplannkton, bakteri,
fungi, taupun komponen mati (abiotik). Zat padat yang tersuspensi
merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia yang heterogen
dan berfungsi untuk pembentuk endapan yang awal dan
menghalangi kemampuan produksi zat organik di perairan (Tarigan
dan Edward, 2003). Prinsip Analisa TSS adalah zat yang terlarut
dalam air tertahan membran saring yang berukuran 0,45 mikron.
Selanjutnya dikeringkan pada oven dengan temperatur 103 oC-105
o
C, sehingga diperoleh berat tetap ( Rahmawati dan Azizah, 2005).
Pengamatan untuk
sebaran TSS sering dilakukan agar
mengetahui kualitas air di suatu perairan, untuk nilai TSS yang
tinggi menunjukkan tingginya tingkat pencemaran dan

menghambat penetrasi cahaya kedalam air sehingga
mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis dari biota air.
TSS yang ada di perairan tidak terlepas dari dinamika tutupan
lahan yang terjadi di atasnya,contohnya erosi terjadi akibat adanya
konversi hutan dengan tutupan vegetasi rapat menjadi lahan
terbuka tanpa vegetasi (Parwati, 2014).
d. DO (Disolved Oxyygen)
Oksigen terlarut adalah oksigen yang terkandung dalam air dan
diukur dalam satuan miligram per liter. Oksigen terlarut digunakan
sebagai tanda derajat atau tingkat kekotoran limbah. Semakin
besar oksigen yang terlarut menunjukan tingkat kekotoran limbah
yang semakin kecil (Fatmawati et al., 2012). Kandungan DO sangat
berhubungan dengan tingkat pencemaran, jenis limbah dan
banyaknya bahan organik di suatu perairan. Selain itu, kemampuan
air untuk membersihkan pencemaran tergantung pada kadar DO
dan banyaknya organisme pengurai. Standar baku mutu menurut
KepMen LH No. 51 Tahun 2004, yakni > 3 mg/l. Apabila dilihat dari
tingkat pencemaran berdasarkan DO maka stasiun 1 dan 2
termasuk kategori tercemar berat. Rendahnya kadar oksigen
berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan, bahkan dapat
mengakibatkan kematian.Fungsi oksidasi gen selain pernapasan
organisme juga untuk mengoksidasi bahan organik yang ada di
dasar sedimen perairan (Ira, 2014).
e. Nitrat
Nitrat merupakan senyawa yang stabil dan keberadaanya dari
hasil buangan pertanian, pupuk, kotoran hewan, dan manusia
sebagainya. Nitrat pada konsentrasi tinggi dapat menstimusi
tumbuhan gangga yang tak terbatas, sehingga kekurangan oksigen
terlarut bisa menyebakan kematian ikan (Fatmawati, 2012).
Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan dapat menstimulasi
pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila

didukung oleh ketersedian nutrien. Konsentrasi nitrat menurut baku
mutu KepMen LH No. 51 Tahun 2004 adalah berkisar antara 0.9 –
3.2 mg/l. Sementara kadar nitrat-nitrogen pada perairan alami
hampir tidak pernah lebih dari 0.1 mg/1, akan tetapi jika kadar nitrat
lebih besar 0.2 mg/1 maka akan mengakibatkan eutrofikasi (Ira,
2014).
f. pH (Tingkat Keasaman) air
Tingkat kualitas air ditentukan dari tingkat keasaman yang
terdapat pada air tersebut. Tingkat keasaman pada suatu perairan
dinyatakan sebagai pH. pH merupakan derajat keasaman yang
digunakan tingkat keasaman yang dimiliki oleh suatu larutan
didefinisikan sebagai logarit aktivitas ion Hidrogen (H+) yang
terlarut. Koefisen aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara
eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan
teoritis (Pujiastuti, 2010). pH yang baik bagi air adalah netral (7).
Semakin kecil pH, maka akan menyebabkan air tersebut asam.
Semakin besar pH maka akan menyebabkan air tersebut bersifat
basa (Binilang dan Halim, 2014).
g. TDS (Total Dissolve Solid)
Total Dissolve Solid adalah ukuran zat terlarut organik
maupun anorganik yang terdapat pada sebuah larutan. TDS
menggambarkan jumlah zat terlarut dalam Part Per Million (PPM).
Umumnya zat yang terlarut dalam air harus dapat melewati
saringan berdiamter 2 mikrometer. Aplikasi yang digunakan adalah
untuk mengukur kualitas cairan biasanya untuk pengairan, kolam
renang, proses kimia dan sebagainya (Agustira et al., 2013).
Padatan Terlarut Total (total Dissolved Solid atau TDS) adalah
bahan terlarut yang mempunyai diameter < 10-6 mm sedangkan
koloid berdiameter 10 -6 - 10-3 mmm berupa senyawakimia dan
baha lainya yang tidak tersaring pada kertas saring diamter 0,45
µm. Total padatan terlarut merupakan konsentrasi dari jumalah ion

katon dan anion di dalam air. Analisa total padatan terlarut
menyediakan pengukuraan kualitatif dari jumlah ion terlarut, akan
tetapi tidak menjelaskan hubungan ion. TDS biasanya disebabkan
oleh bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasanya
ditemukan diperairan. Total zat padat yang terdiri dari zat organik,
garam organik, dan gas terlarut. Apabila total padatan terlarut
bertambah maka kesadahan akan naik pula (Nicola, 2015).
2.3 Pengolahan Air Limbah
Pengolahan air limbah bertujuan menghilangkan parameter
pencemar yang ada pada air limbah sampai batas yang
diperbolehkan untuk dibuang ke badan sesuai dengan syarat baku
mutu hingga memenuhi standart kualitas dan dapat dimanfaatkan
kembali. Ditinjau dari prosesnya dibagi menjadi tiga meliputi proses
pengolahan secara fisik, kimia dan biologi (Setiyono dan Yudo,
2010).
Unit operasi fisik merupakan pengolahan yang diaplikasikan
proses fisik seperti screening, mixing, flokulasi, sedimentasi, flotasi,
filtrasi dan transfer gas. Sedangkan secara kimia adalah konversi
kontaminan yang terjadi karena penambahan bahan kimia dan
melewati reaksi kimia meliputi adsorpsi dan disenfeksi. Selain fisik
dan kimia ada juga proses pengolahan secara biologi yaitu aktivitas
biologi yang ditunjukkan untuk menghilangkan substansi organik
biodegradable dalam limbah cair (Maufilda, 2015).
a) Proses Screening (Penyaringan)
Pada proses pengolahan air limbah untuk tahap awal
yaitu screening dimana, saringan digunakan untuk
memisahkan bermacam-macam benda padat yang ada pada
air limbah, misalnya plastik, kain, kayu dan sebagainya.
Screening untuk menyaring padatan tak terlarut yang
bentuknya cukup besar agar proses berikutnya lebih mudah
untuk menanganinya (Setiyono dan Yudo, 2010).
b) Sedimentasi

Sedimentasi merupakan proses pengendapan bahan
padat dari air olahan. Pada proses sedimentasi bagian padat
tersebut memanfaatka gaa gravitasi sehingga padatan
berada di dasar kolan pengendapan, sedangkan air murninya
berada di atas. Untuk proses pengendapan perlu
ditambahnya koagulan seperti tawas agar terbentuk flok yang
dapat mengendap dan kapur gas tercipta suasana basa pada
air limbah (Rahma dan Mulasari, 2015).
Tangki sedimentasi berbentuk segiempat atau
lingkaran. Pada tangki sedimentasi aliran air limbah sangat
tenang dan memberikan kesempatan padatan untuk
mengendap. Kriteria yang diperlukan untuk menentukan
ukuran tangki sedimentasi yaitu surface loading (beban
permukaan), kedalaman bak dan waktu tinggal (Setiyono dan
Yudo, 2010).
c) Aerasi
Aerasi merupakan istilah transfer gas, yang lebih
dikhususkan pada transfer gas oksigen atau proses
penambahan oksigen ke dalam air. Keberhasilan pada
proses aerasi tergantung pada besarnya nilai suhu,
kejenuhan oksigen dan turbeulensi air. Pada sistem aerasi
memerlukan suplai oksigen secra berkesinambungan.
Terdapat dua teknik perlakuan aerasi kolam yaitu sistem
dengan percikan air ke atas permukaan dan gelembunggelembung udara yang dilepaskan ke dalam air. yang
termasuk dalam aerator splasher adalah pompa vertikel,
pompa sprayer, dan kincir air (Maufilda, 2015).
d) Pengolahan Biologi
Proses pengolahan secara biologi dilakukan dengan
kondisi aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik (tanpa
udara) atau kombinasi dari anaerobik-aerobik. Pada proses
biologis aerobik digunakan untuk pengolahn air limbah
dengan beban BOD yang tidak terlalu besar, sedangkan

untuk proses anaerobik digunakan untuk pengolahan air
limbah dengan BOD yang sangat tinggi. Pengolahan air
limbah secara biologi dibagi menjadi tiga yaitu proses biakan
tersuspensi, proses biologis dengan biakan melekat dan
proses pengolahan dengan sistem kolam (Setiyono dan
Yudo, 2010).
Proses biologi tersuspensi menggunakan aktifitas
mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan yang
ada di dalam air dan mikroorganisme yang digunakan
dibiakan secara tersuspensi dalam reaktor. Contoh dari
proses pengolahan biologis secara tersuspensi yaitu proses
lumpur aktif konvesional, step aeration, contact stabilization,
extendedaeration dan lainnya. Untuk proses biologis dengan
biakan melekat yakni proses pengolahan limbah dengan
mikroorganisme yang digunakan dibiakan pada suatu media
sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan
media. Proses tersebut disebut dengan proses film
mikrobiologis atau proses biofilm. Proses biologis dengan
kolam yaitu dengan menampung air limbah pada suatu kolam
yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama sehingga
aktifitas ikroorganisme tumbuh secara alami sehingga
senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai (Setiyono
dan Yudo, 2010).
2.3.1 Standar dan Kualitas Air
Menurut Fatmawati (2017)Peraturan Pemerintah nomor 82
tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air, dapat digolongakan sesuai baku mutu air. dan
dapat dilihat pada Tabel 2.2 Parameter air berdasarkan Kualitas
1. Kelas satu, air yang digunakan untuk air minum atau untuk
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaan tersebut

2. Kelas kedua, air yang dapat digunakan untuk prasarana
atau sarana rekreasi air untuk mengairi pertanaman, atau
untuk diperuntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang yang sama dengan kegunaannya
3. Kelas ketiga, air yang diperuntukkan untuk pembudidayaan
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman,
dan peruntukan yang lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut
4. Kelas keempat, air yang diperuntukan dapat digunakan
untuk mengairi pertanaman atau peruntukan untuk mengairi
pertanaman
atau
peruntukan
lainnya
yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaannya.
Tabel 2.2 Parameter air berdasarkan kualitas
Parameter
I
II
III

IV

DO (mg/l)

6

4

3

0

BOD (mg/l)

2

3

6

12

Nitrat (mg/l)

10

10

20

20

Sumber : (Fatmawati, 2017)
2.4 Lumpur Aktif (Activated sludge)
Lumpur aktif (activated sludge) adalah suatu gabungan
massa yang mengandung beberapa mikroa heterogen yang terdiri
dari berbagai bakteri, yeast, jamur dan protozoa, dan juga “organic
matter” serta “slime material”. Pada Umumnya lumpur aktif
mempunyai komposisi 70% - 90% dan bahan anorganik 10%.
Menurut Moertinah (2010) Pada proses lumpur aktif senyawa
organik tersebut diuraikan secara biologi dengan bantuan mikroba
yang tersuspensi dalam cairan yang ada di dalam bioreaktor.
Mekanisme terjadi melalui dua tahapan yaitu, penyerapan secara
fisika-kimiawi dan interaksi antar partikel yang terlarut menjadi

suspensi yang selanjutnya kan terpisahkan dengan air limbah.
Pada tahap berikutnya yaitu tahap stabilitasi berlangsungnya secra
paralel melalui penyerapan polutan organik dalam partikel
biomassa yang akan diuraikan menjadi gas CO 2 dan H2O dibantu
oleh aktifitas mikroba. Kinerja pada sistem pengolahan biologi
lumpur aktif dapat ditingkatkan dengan penambahan karbon aktif
pada sistem pengolahan sehingga lumpur kimia dihasilkan lebih
sedikit. Berikut keuntungannya sebagai berikut
a) Mengurangi BOD dan COD oleh adpsorsi dan memperbaiki
pengendapannya
b) Dapat meningkatkan penghilngan wrna dan zat beracun
c) Dapat meningkatkan efisiensi pengolahan
d) Mengurangi Bulking sludge
e) Meningkatkan ketahan mikroba dalam air limbah
f) Mengurangi busa dengan adsoprsi pada permukaan karbon
aktif
Pada proses lumpur aktif, bakteri merupakan partikel
biokoloid-hidrofilik yang memilki muatan permukaan elektronegatif.
Bakteri dalam reaktor aerasi mampu mendegradasi senyawa
organik dan mampu mebentuk flok supaya biomassanya mudah
dipisahkan dari effluent serta diharapkan mikroorganisme tersebut
dapat bertahan dalam sistem pengolahan. Hampir semua jenis
limbah cair dapat diolah dengan sistem menggunnakan lumpur
aktif. Sistem lumpur aktif digunakan untuk mengeliminasi bahan
organik dan nutrien (Sari, 2013).
2.5 Membran
Menurut Rusdiyanto (2017) membran yaitu sebuah
penghalang selektif antara dua fasa. Membran tersebut memiliki
ketebalan yang berbeda beda, ada yang tebal maupun ada yang
tipis. Selain itu untuk strukturnya homogen maupun heterogen.
Perpindahan molekul yang melewati membran dapat aktif maupun

pasif. Perpindahan pasif terjadi karena perbedaan konsentrasi,
tekanan maupun suhu. Keuntungan dari teknologi membran sendiri
dibandingkan dengan pemisahan lainnya adalah sebagai berikut
a) Proses
pemisahan
dapat
dilakukan
dengan
berkesinambungan
b) Konsumsi energi umumnya rendah
c) Dapat dipadukan dengan teknologi pemisahan lainnya
d) Tidak memerlukan aditif
e) Mudah untuk melakukan up –scaling
f) Dioperasikan dengan kondisi sedang (bukan pada
tekanan dan temperatur tinggi) dan sifat membran mudah
unuk dimodifikasi.
Membran dapat bersifat homogen atau heterogen, simetrik
atau asimetrik, padat atau liquid, serta netral atau memiliki muatan.
Secara umum, pemisahan yang terjadi pada membran dapat
disimpulkan pada Gambar 2.3. Aliran umpan masuk ke dalam
membran, terpisah menjadi dua aliran, yaitu permeat dan retentat.
Permeat merupakan hasil pemisahan yang diinginkan, ditunjukkan
oleh panah biru dan merah. Retentat dtunjukkan oleh panah kuning
dan hijau (Wardani,2013).

Gambar2.3 Aliran pada Membran

2.5.1 Struktur Membran
Klasifikasi membran berdasrkan strukturnya dibagi menjadi
dua yaitu membran simetrik dan asimetrik. Membran asimetrik
memeliki struktur yang heterogen sedangkan untuk membran
simetrik struktur lapisan yang homogen. Perbedaan dari membran
simetrik (seperti pada Gambar 2.4) dan membranasimetrik
(seperti pada Gambar 2.5)

Gambar 2.4 Struktur membran simetrik mikroporous (kiri) dan
simetrik dense (kanan)

Membran simetrik memiliki struktur pori sangat rapat dan
saling berhubungan antar pori. Pori dari membran simetrik memiliki
ukuran sangat kecil, dengan diameter 0,01 -10 µm. Sedangkan
untuk membran simetrik dense membran yang terdiri dari suatu
lapisan padat rapat, sehingga pada proses pemisahan berlangsung
secara difusi dan semua partikel akan ditolak (Wardani, 2013).

Gambar 2.5Struktur membran asimetrikleob-Sourirajan (kiri)
dan asimetrik komposit (kanan)

Membran asimetrik Loeb- Sourirajan memiliki ukuran pori
yang bervariasi, dengan distribusi pori terkecil di bagian atas dan
semakin ke bawah ukuran pori semakin membesar. Sedangkan
asimetrik komposit merupakan perpaduan lapisan polimer yang

sangat tipis (0,1-1µm) yang terletak di atas lapisan polimer tebal
(100 - 200µm). Membran asimetrik banyak digunakan untuk
membran dengan gaya dorong berupa tekanan seperti membran
ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, osmosis balik, atau pemisahan gas,
proses- proses yang membutuhkan laju perpindahan yang tinggi
dan stabilitas mekanik yang baik. Keuntungan dari membran ini
adalah permukaan dari membran dapat menahan partikel yang
tidak dapat melewatinya dan partikel ini dapat dihilangkan dengan
mengalirkan air atau larutan umpan sejajar dengan permukaan
membran (Wardani, 2013).
2.5.2 Membran Ultrafiltrasi
Ultrafiltrasi adalah proses pemisahan dengan membran
berdasarkan tekanan, dimana komponen yang terpisah dalam
bentuk cairan yang merupakan fungsi dari ukuran dan struktur
komponen terlarut. Membran ultrafiltrasi prinsipnya digunakan
untuk menahan koloid dan makromolekul tetapi melewati partikel
dan air. secara komersial biasanya dibuat dari material polimer dan
teknik pembuatan yang digunakan antara lain polisulfon,
polietersulfon, poli(vinilidena fluoride), poli(akrilonitril) selulosa
asetat dan sebagainya (Indriyaniet al., 2017).
Membran ultrafiltrasi merupakan proses membran dengan
gaya pendorong (driving force) tekanan untuk memisahkan
partikel, mikroorganisme, molekul-molekul besar (large molecule).
Media penyaringan merupakan membran macropes dengan
kemampuan untuk memisahkan partikel yang berukuran antara
0,0001 – 0,02 µm. Membran ini beroperasi pada tekanan antara 1
-5 bar dengan batasan permeabilitas adalah 10- 60 L/m2
(Notodarmojo et al., 2004).
2.5.3 Fouling Membran
Fouling disebabkan oleh material kimia seperti senyawa
organik dan anorganik serta material biologi seperti

mikroorganisme. Fouling menyebabkan fluks yang berpermiasi
turun, sehingga diperlukan penggantian dan pencucian membran
yang sering digunakan, hal tersebut dapat meningkatkan biaya
pemeliharaan. Adanya fouling dapat menyebabkan penurunan
fluks. Dimana fluks berbanding terbalik dengan selektivitas.
Semakin tinggi fluks seringkali berakibat menurunya selektifitasnya
dan sebaliknya (Notodarmojo et al., 2016). Fouling dapat dibagi
menjadi fouling reversibel dan irreversibel, tergantung pada
kekuatan partikel yang menempel pada permukaan membran.
Fouling reversibel dapat dihilangkan dengan melakukan backwash.
Fouling irreversibel disebabkan oleh kuatnya partikel yang
menempel pada permukaan membran dan dapat dihilangkan
dengan pencucian fisika. Pembentukan matriks yang kuat pada
lapisan fouling dengan zat terlarut selama proses filtrasi
berlangsung dapat menyebabkan fouling reversibel berubah
menjadi fouling irreversibel. Fouling membran pada proses RO
umumnya ditandai dan diukur dari penurunan fluks pada kondisi
operasi konstan. Fouling pada membran disebabkan oleh partikel
atau koloid yang terdapat pada air umpan dan terdeposisi pada
permukaan membran. Bahan organik, garam anorganik yang telah
lama terdeposit pada membran, dan pertumbuhan mikroorganisme
merupakan penyebab terjadinya fouling (Jayanti dan Widiasi,
2016).
2.6 Membran Bioreactor
Menururt Akhsani (2015)proses yang menggunakan tahap
biologis dan modul membran untuk pengolahan air limbah disebut
membran bioreactor (MBR) proses. Bioreaktor dan membran
memiliki fungsi tertentu sebagai berikut
a) Untuk mendegradasi biologis dalam pencemaran organik
dilakukan
dalam
bioreaktor
yang
disesuaikan
mikroorganisme

b) Pemisahan mikroorganisme dari pengolahan air limbah
terjadi di dalam modul membran
Teknologi MBR (membrane bioreaktor) adalah pengolahan
air limbah modern yang baik dan memiliki keunggulan
dibandingkan proses lumpur aktif secara konvensional. Di dalam
teknologi membran bioreactor memanfaatkan pemisahan
membran lumpur aktif dan komponen biokimia dari sel reaksi.
Molekul organik yang terjebak di dalam tangki pengendapan
sekunder, akan meningkatkan konsentrasi lumpur aktif , sehingga
sangat memperkuat fungsi bioreaktor. Pada membrane bioreactor
proses rekayasa biokimia melibatkan penggunaan meliputi
suspensi bioreaktor pertumbuhan untuk reaksi biokimia (misalnya
fermentasi, bioksidsi, nitrifikasi dan denitrifikasi) dan yang kedua
pemisah membran untuk padatan berikutnya, pemisahan cair
penggunaan yang dikombinasikan dengan reaktor anaerobik akan
menjadi pilihan pasca perawatannya (Fazal et al., 2015).
Sedangkan Menurut Jatnika dan Effendi (2011) Membrane
Bioreactor adalah perpaduan antara proses lumpur aktif dengan
sistem bioreaktor membran yang dapat meningkatkan efisiensi
pengolahan yang lebih hemat lahan. Kinerja dari bioreaktor
membran sendiri akan jelas berbeda untuk setiap umur lumpur
reaktor yang berbeda, dikarenakan terjadi perbedaan jumlah
biomassa yang terdapat dalammembran bioreactor (BRM)
tersebut. Banyaknya biomassa akibat tingginya umur lumpur akan
memperbanyak pengadsopsi dan pendegrdasian zat organik yang
terdapat pada umpan sehngga kinerja yang dihasilkan Membran
bioreactor (MBR) semakin optimum. Skema Membrane Bioreactor
dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Skema Membrane Bioreactor

2.7 Backwash Membran
Pencucian membran adalah salah satu metode yang
digunakan untuk mengurangi
fouling pada membran.
Dibandingakan dari metode lainnya seperti pre-treatment dan
modifikasi membran, pencucian membran merupakan metode
yang mampu mengembalikan permeabilitas membran secara
langsung dan lebih cepat ( Jayanti dan Widiasa, 2016). Proses
backwash dilakukan dengan cara mengalirkan air bersih (produk
filtrasi membran) pada tangki backwash ke dalam unit membran
dari sisi produk (permeat). Durasi backwash dan interval
penyaringan sangat mempengaruhi produktivitas dan selektivitas.
Terlalu sering melakukan backwashing dapat mengakibatkan
terjadinya irreversible fouling yang lebih besar sehingga dapat
mengurangi umur pemakaian membran. Efisiensi kinerja membran
dengan metode pencucian backwash berkisar 70% - 80%. Hal ini
disebabkan karena masih ada penyumbatan pada pori-pori
membran dan waktu yang digunakan untuk backwash terbatas,
sehingga tidak semua endapan terbawa air suling dan keluar

sebagai permeat. Untuk pencucian dengan cara chemical cleaning,
membran dicelupkan ke dalam larutan deterjen, diamkan sebentar
lalu dibersihkan sampai fouling hilang (Syafi et al., 2007).

III. METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian dilakukan di Bengkel Inovasi Anak
Negeri, Laboratorium Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dan Laboratorium
Kimia, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya,
Malang. Sedangkan lumpur aktif yang digunakan untuk penelitian
berasal dari PT Amerta Indah Otsuka Pabrik Kejayan, Pasuruan.
Penelitian berlangsung pada Bulan Februari 2018 Hingga April
2018.
3.2 Alat dan Bahan Penelitian
3.2.1 Alat
Adapun alat yang digunakan selama berlangsungnya
penelitian ini sebagai berikut :
1. Unit Membran Bioreaktor
Unit Membran bioreaktor ini terdiri dari wadah yang
berbentuk balok (30cm ×15cm ×20cm) yang terbuat dari
akrilik sebagai wadah limbah dan lumpur aktif yang akan
disaring, pompa dengan tekanan 0,48 MPa yang
berfungsi untuk menyedot air agar melewati membran,
manometer untuk mengatur tekanan efluen, membran
flatsheet sebagai penyaring, modul membran sebagai
tempat membran, dan kran untuk mengatur keluarnya
air, selang berfungsi sebagai saluran air.
2. Pipa
Pipa dengan panjang 30 cm dengan lubang-lubang
berdiameter 2,5 mm. Dengan diameter pipa berukuran 1
dim atau 2,54 cm. berfungsi sebagai aerasi di dalam unit
membran bioreaktor.
3. Pompa sebagai penghisap limbah melalui membran.
Berikut spesifikasi pompa yang digunakan :
- Model RS-15

- Max Pressure : 0.48 Mpa (80 psi)
- Open Flow : 3.1 LPM
- Volt : 12V DC
- Max Amp : 2.0 A
4. Aerator
Aerator berfungsi sebagai sumber oksigen yang
diarahkan ke membran reaktor (MBR) dan bak
penampung lumpur aktif. Berikut spesifikasii Aerator
yang digunakan:
- Pompa merk AMARA
- Voltage
: 220-240 volt
- Volt power : 4,2
- Output
: 2 x 5,5L/min
- Pressure : 2 x0,015 mpa
5. Beaker Glass
Sebagai wadah untuk menampung sampel
6. Gelas Ukur
Gelas ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah
gelas ukur dengan volume 2L. Gelas ukur ini berfungsi
untuk mengukur volume lumpur aktif dan limbah.
7. Botol Sampel
Botol sampel berfungsi sebagai menyimpan sampel
yang akan diujikan
8. Stopwatch
Berfungsi sebagai Untuk mengukur waktu
9. Timbangan Analitik
Alat pengukur massa limbah
10. Stop Kontak
Sebagai penghubung ke sumber listrik
11. DO Meter
Berfungsi untuk mengukur nilai BOD (Biological Oxygen
Demand). Untuk merek dari DO meter sendiri yaitu Orion
Star A216

12. pH Meter
Berfungsi untuk mengukur nilai pH dan untuk merek dari
pH Basic 20
13. Jirigen
Sebagai wadah untuk pengambilan lumpur aktif
14. Sarung Tangan
Sebagai pelindung tangan
15. Cool Box
Digunakan untuk pengawetan sampel
3.2.2 Bahan
Bahan yang akan digunakan pada penelitian sebagai
berikut :
1. Air
Air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air
PDAM.
Berfungsi
untuk
pencucian
membran
(Backwash) dan untuk mengencerkan lumpur aktif
2. Batu es
Untuk pengawetan sampel saat di cool box
3. Lem
Lem berfungsi untuk melekatkan membran flatsheet
pada modul membran
4. Aquades
Untuk membersihkan pH meter. Selain itu aquades
sebagai bahan penunjang untuk pencucian probe alat pH
meter, DO meter juga dalam proses pengujian COD.
5. Lumpur Aktif
Salah satu proses pengolahan air limbah secara biologi,
dimana air limbah dan lumpur aktif dicampur dalam suatu
reaktor atau tangki aerasi dan untuk mendegradasi
senyawa organik. Lumpur aktif di dapatkan di PT Amerta
Indah Otsuka, Pasuruan.

6. Limbah Cair Tahu
Limbah cair tahu digunakan sebagai bahan perlakuan
yang digunakan dalam penelitian. Limbah cair tahu di
dapatkan di pabrik tahu “3 Saudara” Karangploso
Malang
7. Anti Foam
Anti foam berfungsi untuk mengurangi dan menghambat
pembentukan busa
8. NaOH
NaOH berfungsi untuk menaikkan pH pada Limbah cair
tahu
1.3

Rangkaian Alat
Pengolahan limbah dengan menggunakan sistem Membrane
Bioreactor ini memiliki rancangan alat yang sederhana. Adapun
bagian-bagian dari bioreaktor ini, seperti wadah feed yang di
dalamnya terdapat pipa aerasi dan modul membran. Pipa aerasi
tersebut terhubung ke aerator yang berfungsi sebagai penyuplai
serta untuk proses homogenisasi limbah cair tahu dan lumpur aktif
pada saat proses penyaringan limbah. Selanjutnya, feed tersebut
melewati selang karena disedot oleh pompa dengan tekanan 0,48
MPa. Pada rangkaian Membrane Bioreactor ini juga dilengkapi
dengan manometer serta keran output yang berfungsi untuk
mengatur tekanan output yang keluar. Namun, pada penelitian ini
selama proses keran dibiarkan terbuka maksimal. Selanjutnya, air
olahan limbah cair tahu akan keluar dan menuju wadah permeate.
Selama proses pengolahan limbah ini, untuk menghidupkan
Membrane Bioreactor terdapat control box yang berfungsi untuk
menghidupkan maupun mematikan alat. Berikut merupakan set up
dari Membrane Bioreactor dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Skema alat proses penyaringan limbah
menggunakan MBR
3.4 Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode
eksperimental laboratorik yaitu percobaan dalam skala
laboratorium. Metode eksperimen melibatkan pengukuran
terhadap sistem yang dikaji, memberi perlakuan terhadap sistem,
dan kemudian melakukan pengukuran lagi dengan cara yang sama
terhadap sistem yang telah diperlakukan. Variabel yang digunakan
pada penelitian ini menggunakan konsentrasi lumpur aktif yaitu
125,42 mg/l, 255,17 mg/l, 528,57 mg/l dan 977,35 mg/l. Variasi
konsentrasi lumpur aktif tersebut didapatkan dari perhitungan
massa lumpur aktif per volume limbah yang ditambahkan dengan
volume air. Massa lumpur aktif atau MLSS yang digunakan
sebesar 7400. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
pengulangan sebanyak 2 kali. Untuk mengetahui kinerja membran
dapat dihitung dengan volume air yang keluar melewati membran
per waktu (L/jam). dinyatakan dengan nilai laju alir volumetrik,
adapun uraian dari komposisi lumpur aktif dan limbah yang
digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Komposisi dari lumpur aktif, limbah dan air
Konsentrasi
Volume
Volume
Volume
lumpur aktif
limbah
Air
(L)
(L)
(L)
125,42 mg/L
0,1
0,4
5,5
(C1)
255, 17 mg/L
0,2
0,4
5,4
(C2)
528,57 mg/L
0,4
0,4
5,2
(C3)
977,35 mg/L
0,7
0,4
4,9
(C4)
Berdasarkan Tabel 3.1 dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali
dengan menggunakan kombinasi antara volume lumpur aktif,
volume limbah dan volume air PDAM yang diencerkan dalam
reactor hingga tanda batas 6L. Dan menghasilkan delapan sampel
permeat yang selanjutnya dari hasil tersebut diuji COD, BOD dan
TSS yang dibandingkan dengan kontrol. Pengamatan ini diawali
dengan pencampuran volume lumpur aktif dengan volume limbah
yang selanjutnya dilakukan proses aklimatisasi selama 24 jam.
Kemudian dilanjutkan dengan pencampuran volume lumpur aktif
dengan volume air pada Membran Bioreactor yang berkapasitas
6L. Untuk mengetahui kinerja dari membran diukur volume permeat
yang keluarsetiap 5 menit dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 25
menit.

1.4.1 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini dilaksanakan dengan tiga langkah
yaitu:
1. Tahap persiapan alat dan bahan
Tahap persiapan alat dan bahan dilakukan untuk
mempersiapkan kelengkapan dan kesiapan alat dan bahan
yang akan digunakan pada saat penelitian berlangsung.
Membran flatsheet, pipa aerasi, dan pompa terlebih dahulu
dirangkai sebelum proses pengolahan. Unit Membran
bioreaktor ini terdiri dari wadah yang berbentuk balok (30cm
×15cm×20cm) yang terbuat dari akrilik sebagai wadah
limbah dan lumpur aktif yang akan disaring, pompa dengan
tekanan 0,48 MPa yang berfungsi untuk menyedot air agar
melewati membran, manometer untuk mengatur tekanan
efluen, membran flatsheet sebagai penyaring, modul
membran sebagai tempat membran, dan kran untuk
mengatur keluarnya air, selang berfungsi sebagai saluran
air.
2. Tahap Aklimatisasi
Aklimatisasi dilakukan dengan meggunakan lumpur
aktif yang diperoleh dari unit pengolahan limbah secara
aerobik PT Amerta Indah Otsuka Pabrik Kejayan,
Pasuruan. Lumpur aktif yang diperoleh diaerasi dan
ditambahkan urea 0,5 gram dengan ditambahkan air
sebanyak 200 ml. Selanjutnya diambil sampel lumpur aktif
dengan limbah cair tahu yang kemudian dikomposisikan
menjadi empat yaitu
a) Pada botol I yang berisi 0,1L lumpur aktif
kemudian ditambahkan volume limbah sebesar
0,4L.

b) Pada botol II yang berisi 0,2L lumpur aktif
kemudian ditambahkan volume limbah sebesar
0,4L.
c) Pada botol III yang berisi 0,4L lumpur aktif
kemudian ditambahkan volume limbah sebesar
0,4L.
d) Pada Botol IV yang berisi 0,7L lumpur
aktifkemudian
ditambahkan volume limbah
0,4L.
Langkah selanjutnya diaeresi pada masing - masing wadah
dengan rentang waktu 24 jam dikarenakan kesempatan
mikroorganisme untuk mendegrasibahan organik semakin
besar dan bahan organikyang terurai semakin banyak jika
waktu tinggal yang digunakan semakin lama (Rachma,
2012). dilakukan dengan menggunakan aerator yang diberi
selang. Pada tahap aklimatisasi merupakan tahap
penyesuaian mikroorganisme agar mampu mendegradasi
bahan organik dalam air limbah.
3. Tahap Penelitian Utama
Setelah
dilakukan
aklimatisasi
yaitu
proses
pencampuran antara limbah cair tahu dengan lumpur aktif
yang diaerasi selama 24 jam dilanjutkan dengan proses
penyaringan. Pada tahap ini, unit MBR dirangkai sebelum
proses running alat. Kemudian, campuran limbah dan
lumpur dimasukkan ke dalam membrane bioreactor (MBR).
Selanjutnya, ditambahkan air PDAM ke dalam membran
bioreactor (MBR) tersebut sehingga volume total sebanyak
6L. Fungsi penambahan air bersih ini yaitu sebagai
pengencer, dikarenakan lumpur aktif yang mempunyai
viskositas yang tinggi tidak dapat memasuki pori-pori
membran apabila tidak diencerkan. Selanjutnya, membrane
bioreactor (MBR) dinyalakan. Selama proses penyaringan
terdapat beberapa perlakuan yang harus diperhatikan yaitu

pada penelitian ini, proses penyaringan dilakukan selama
+100 menit menggunakan unit MBR dengan rincian pada
25 menit pertama untuk perlakuan konsentrasi 125,42 mg/L
dilakukan proses penyaringan untuk pengambilan sampel
BOD, COD sebanyak 200 ml dan TSS sebanyak 1 L serta
diukur laju alir volumetrik setiap 5 menit, setelah dilakukan
proses penyaringan pada konsentrasi lumpur aktif yang
pertama dilakukan backwash + 3 menit dengan
menggunakan air PDAM. 25 menit kedua dengan perlakuan
konsentrasi 255,17 mg/L dilakukan proses penyaringan
untuk pengambilan sampel BOD, COD sebanyak 200 ml
dan TSS sebanyak 1 L serta diukur laju alir volumetrik setiap
5 menit, setelah dilakukan proses penyaringan pada
konsentrasi lumpur aktif yang kedua dilakukan backwash +
3 menit dengan menggunakan air PDAM. 25 menit ketiga
dengan perlakuan konsentrasi 528,57 mg/L dilakukan
proses penyaringan untuk pengambilan sampel BOD, COD
sebanyak 200 ml dan TSS sebanyak 1 L serta diukur laju
alir volumetrik setiap 5 menit, setelah dilakukan proses
penyaringan pada konsentrasi lumpur aktif yang ketiga
dilakukan backwash + 3 menit dengan menggunakan air
PDAM. 25 menit keempat dengan perlakuan konsentrasi
977,35 mg/L dilakukan proses penyaringan untuk
pengambilan sampel BOD, COD sebanyak 200 ml dan TSS
sebanyak 1 L serta diukur laju alir volumetrik setiap 5 menit,
setelah dilakukan proses penyaringan pada konsentrasi
lumpur aktif yang keempat dilakukan backwash + 3 menit
dengan menggunakan air PDAM. Pada penelitian ini
digunakan tekanan tetap yang berasal dari pompa yaitu
0,48 Mpa. Unit Membrane Bioreactor dapat dilihat pada
Gambar 3.2 sebagai berikut

Gambar 3.2 Unit Membrane Bioreactor

3.4.2 Tahap Pengujian
1. Pengujian pH
Sebelum sampel diuji, pH meter harus dikalibrasi terlebih
dahulu. Kalibrasi dilakukan dengan cara mencelupkan probe ke
dalam 3 jenis larutan buffer yang telah disediakan dan ditekan
tombol “cal”. Setelah selesai dikalibrasi, probe dibilas dengan
aquades dan dikeringkan dengan tisu. Kemudian probe
dimasukkan ke dalam sampel yang akan diukur dan ditekan tombol
“pH” dan ditunggu hingga angka yang ditampilkan oleh display
berhenti. Setelah itu, probe dibilas lagi dengan aquades dan
dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya, probe digunakan untuk
menguji sampel-sampel yang lain.
2. Pengujian BOD
Setelah sampel diukur pHnya, langkah selanjutnya yaitu
melakukan uji BOD dengan alat DO meter. Sebelum mengukur
BOD masing-masing sampel, pada display harus dipastikan
terlebih dahulu untuk satuannya mg/L. Jika belum menunjukkan
mg/L, maka ditekan tombol f1 untuk setting dan dipilih mode
setting. Selanjutnya dipilih satuan mg/L dan pilih “next”. Kemudian,
masukkan probe ke botol sampel dan ditekan “measure”. Dan
ditunggu sampai angka pada display berhenti. Kemudian catat

hasil yang tertera pada display DO meter. Selanjutnya, untuk
mengukur sampel-sampel yang lain, probe harus dibilas terlebih
dahulu dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Setelah
kering probe dimasukkan ke botol sampel dan ditekan “measure”
kemudian ditunggu hingga angka pada display berhenti. Begitu
seterusnya.
Nilai yang telah didapatkan tersebut merupakan nilai DO/
Dissolve Oxygen pada hari ke-0 atau dapat disebut DO0. Setelah
semua sampel diukur, langkah selanjutnya yaitu sampel diletakkan
ke dalam inkubator untuk diinkubasi selama 5 hari. Setelah
diinkubasi selama 5 hari, sampel kemudian diukur kembali
menggunakan DO meter dan didapatkan nilai sebagai DO 5. Untuk
mengukur BOD, berikut merupakan rumusnya:
𝑩𝑶𝑫 = 𝑫𝑶𝟎 − 𝑫𝑶𝟓…. (3.1)
Keterangan:
BOD
= Biological Oxygen Demand (mg/L)
DO0
= Dissolve Oxygen pada hari ke-0 (mg/L)
DO5
= Dissolve Oxygen pada hari ke-5 (mg/L)
Setelah diketahui nilai BOD maka dilakukan perhitungan
untuk mengetahui efektifitas % dari BOD tersebut. Menurut
Suyasa (2013) Efektifitas merupakan selisih dari nilai BOD awal
(Q0) dan BOD Akhir (Qa) terhadap BOD awal yang dinyatakan
dalam persen.
Q0 − Qa
% 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑥 100%
Q0
Keterangan :
Q0= Nilai BOD awal
Qa= Nilai BOD akhir
3. Pengujian COD
Penentuan Chemical Oxygen Demand (COD) yang diuji di
Laboratorium Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam, Universitas Negeri Malang dilakukan dengan metode titrasi.
Berikut merupakan langkah-langkah menentukan nilai COD
dengan metode titrasi:
a. Pipet sebanyak 10 mL larutan sampel air, masukkan ke
dalam labu erlenmeyer 250 mL yang berisi batu didih
b. Masukkan 0,2 gram kristal merkuri sulfat ke dalam
erlenmeyer yang berisi sampel air
c. Kemudian masukkan 25 mL larutan K 2Cr2O7 0,25 N ke
dalam erlenmeyer 250 mL yang sama, lalu tambahkan
20 mL larutan H2SO4 pekat
d. Setelah semua penambahan pereaksi masuk,
kemudian panaskan selama ± 2 jam mendidih
e. Setelah 2 jam, dinginkan, kemudian ditambah aquades
± 50 mL, lalu tambahkan sebanyak 3 tetes indikator
ferroin
f. Kemudian titrasi larutan tersebut dengan ferro
ammonium sulfat (FAS) 0,25 N sampai terjadi
perubahan warna dari hijau sampai tepat berwarna
merah
g. Catat volume FAS yang digunakan dalam titrasi
Catatan: dilakukan pemeriksaan terhadap “Blanko”
Perhitungan
𝑲𝒂𝒅𝒂𝒓 𝑪𝑶𝑫 =

𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍

|𝑨 − 𝑩| × 𝑵 × 𝟖…. (3.2)

Keterangan:
COD = Chemical Oxygen Demand (mg/L)
A
= volume FAS yang digunakan dalam titrasi blanko
B
= volume FAS yang digunakan dalam titrasi air
N
= normalitas FAS
8
= berat ekivalen oksigen

Setelah diketahui nilai COD maka dilakukan perhitungan
untuk mengetahui koefisien rejeksi COD. Rumus koefisien rejeksi
COD adalah sebagai berikut:

𝑹=𝟏−

𝑪𝒑
× 𝟏𝟎𝟎%
𝑪𝒇

Keterangan:
R = Koefisien rejeksi COD
Cp = konsentrasi zat terlarut permeat
Cf = konsentrasi zat terlarut umpan
4. Pengujian TSS
Penentuan nilai Total Suspended Solids (TSS) dilakukan di
Laboratorium Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Negeri Malang. Penentuan nilai TSS diawali
dengan menyaring sampel dengan kertas saring yang telah
ditimbang. Residu yang tertahan pada saringan dikeringkan
sampai mencapai berat konstan pada suhu 104°C ± 1°C. Kenaikan
berat saringan mewakili padatan tersuspensi total (TSS). Untuk
memperoleh estimasti TSS, dihitung perbedaan antara padatan
terlarut total dan padatan total. Analisis TSS dapat dilihat pada
Gambar 3.2.
Perhitungan

TSS 

(A - B)  1000
mL sampel

…. (3.3)

Keterangan:
TSS = Total Suspended Solids (mg/L)
A
= Berat kertas saring akhir (mg)
B
= Berat kertas saring awal (mg)

Mulai

Sampel Limbah cair tahu

Homogenkan sampel dengan magnetik strirer

Saring dengan pompa vakum

Pindahkan kertas saring whatman 42 lalu keringkan
dalam oven pada suhu 104°C ± 1°C selama 1 jam.
Dinginkan dalam desikator lalu timbang hingga
diperoleh berat konstan

Hitung kadar TSS dalam mg/L

Selesai
Gambar 3.2 Diagram Alir Analisa TSS
5. Pengujian Laju alir volumetrik
Nilai laju alir volumetrik dari suatu membran merupakan laju
alir volumetrik suatu larutan melalui membran per satuan waktu.
Nilai laju alir volumetrik membran dihitung berdasarkan data
volume air yang mengalir melalui luas permukaan membran
selama satu jam. Semakin tebal menyebabkan air semakin sulit
untuk melewati membran, sehingga nilai laju alir volumetrik
semakin kecil. Pengambilan data laju alir volumetrik dilakukan

pada tahap proses penyaringan dengan menggunakan unit
Membrane bioreactor. Untuk 25 menit pertama dengan perlakuan
konsentrasi lumpur aktif 125,42 mg/L dilakukan proses
penyaringan dan didapatkan permeat yang keluar setiap 5 menit,
setelah itu diukur nilai laju alir volumetrik. 25 menit kedua dengan
perlakuan konsentrasi lumpur aktif 255,17 mg/L dilakukan proses
penyaringan dan didapatkan permeat yang keluar setiap 5 menit,
setelah itu diukur nilai laju alir volumetrik. 25 menit ketiga dengan
perlakuan konsentrasi lumpur aktif 528,57 mg/L dilakukan proses
penyaringan dan didapatkan permeat yang keluar setiap 5 menit,
setelah itu diukur nilai laju alir volumetrik. 25 menit keempat
dengan perlakuan konsentrasi lumpur aktif 977,35 mg/L dilakukan
proses penyaringan dan didapatkan permeat yang keluar setiap 5
menit, setelah itu diukur nilai laju alir volumetrik. Nilai laju alir
volumetrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

Rumus Laju alir volumetrik :
V
Q= t
V = Volume (L)
Q= Laju alir volumetrik (L/h)
t = Waktu (jam)
1.5 Diagram Alir Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa tahapan
perlakuan. Tahapan pertama adalah tahap persiapan alat dan
bahan yang dibutuhkan , seperti gelas ukur, timbangan, urea, dan
lain-lain. Tahapan kedua yaitu tahapan penyaringan limbah. Pada
tahapan kedua ini merupakan tahapan dimana terjadinya proses
running Membrane Bioreactor (MBR). Proses running dimulai
dengan cara memasukkan limbah cair tahu ke dalam membrane
bioreactor sebanyak 400 mL untuk masing-masing variasi
perlakuan. Kemudian dimasukkan lumpur aktif dengan variasi

volume lumpur aktif yaitu 100 ml, 200 ml, 400 ml dan 700 ml.
Kemudian ditambakan air hingga batas volume 6 liter. Fungsi
penambahan air bersih ini yaitu sebagai pengencer, dikarenakan
lumpur aktif yang mempunyai viskositas yang tinggi tidak dapat
memasuki pori-pori membran apabila tidak diencerkan.
Selanjutnya, membrane bioreactor dinyalakan. Pada tahapan
kedua ini nantinya akan didapatkan beberapa sampel limbah yang
sudah disaring. Selanjutnya yaitu tahap pengujian sampel. Sampel
limbah yang telah dihasilkan kemudian diuji nilai pH, BOD dan COD
sebanyak 200 ml sedangkan TSS sebanyak 1 L. Diagram alir
proses pengolahan limbah cair tahu dapat dilihat pada Gambar
3.5.

Mulai
Perakitan Sistem Membran Bioreaktor

Pengambilan Sampel
 Diambil 1 liter limbah untuk analisis BOD, COD, dan TSS sebagai
paramater awal.
Running
 Dimasukkan limbah cair Tahu ke dalam wadah kaca sebanyak
400 ml.
 Dimasukkan lumpur aktif dengan variasi volume 100 ml, 200 ml,
400 ml, dan 700 ml ke dalam membran bioreaktor
 Diaklimatisasi selama 24 jam dengan aerasi
 Dimasukkan ke membran bioreactor
 Ditambahkan air PDAM hingga volume 6 L
 Dinyalakan pompa
 Dilakukan pengamatan volume permeat setiap 5 menit selama
25 menit.
Pengambilan Sampel
 Diambil 200 ml untuk analisis BOD, COD, dan TSS
Pengujian Sampel
 Sampel diuji untuk parameter BOD, COD, dan TSS.
Hasil Pengujian
Selesai
Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah Cair Tahu

IV. HASIL PEMBAHASAN
4.1 Mekanisme Proses Limbah Cair
Pada penelitian ini menggunakan limbah tahu yang berasal
3 Saudara Karangploso dengan produksi limbah tahu dari jam
06.00 - 18.00. Kondisi awal limbah cair tahu umumnya memiliki nilai
pH yang cenderung asam, karena digunakan cuka sebagai bahan
penggumpalnya. Rendahnya pH pada limbah cair tahu dapat
menyebabkan kerusakan pada perairan. oleh karena itu,
ditambahkan dengan larutan basa untuk menaikan pH agar sesuai
dengan pertumbuhan mikroba yaitu pH sekitar 6-9. Setelah pH
sesuai, dilakukan proses aklimatiisasi yaitu pencampuran antara
lumpur aktif dengan limbah yang bertujuan untuk tahap
penyesuaian yang dilakukan oleh bakteri lumpur aktif dengan
lingkungan barunya. Setelah lumpur aktif diaklimatisasi selama 24
jam, kemudian warna suspensi akan berubah menjadi coklat
kehitaman yang menandakan bahwa pertumbuhan bakteri baru
telah berhasil (Rizalludin 2016). Berikut tahap aklimatisasi limbah
cair dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tahap Aklimatisasi Limbah cair

Pada proses aklimatisasi yaitu proses pencampuran limbah
tahu dengan lumpur aktif dengan variasi konsentrasi lumpur aktif
125,42 mg/L, 225, 17 mg/L, 528, 57mg/L, 977,35 mg/L. Langkah
selanjutnya diaerasi dengan waktu 24 jam dengan menggunakan
aerator. Pada tahap ini merupakan tahap penyesuaian
mikroorganisme agar mampu mendegradasi bahan organik dalam
air limbah cair tersebut.
Setelah dilakukan proses aklimatisasi yaitu dilanjutkan dengan
proses penyaringan. Untuk tahap awal dimasukkan umpan yang
berupa campuran limbah dan lumpur aktif dimasukkan ke dalam
membran bioreactor (MBR). Selanjutnya, ditambahkan air bersih
ke dalam membran bioreactor (MBR) tersebut sehingga volume
total sebanyak 6L. Fungsi penambahan air bersih ini yaitu sebagai
pengencer, dikarenakan lumpur aktif yang mempunyai viskositas
yang tinggi tidak dapat memasuki pori-pori membran apabila tidak
diencerkan. Setelah itu diareasi di dalam bak membran bioreactor,
dimana limbah cair akan di degradasi oleh mikroba dalam kondisi
aerob. Hasil olahan tersebut akan masuk ke dalam modul
membran dan effluen akan keluar dalam bentuk permeat. Untuk
retentatte sendiri terdiri dari massa mikroba dan senyawa limbah
yang belum terdegradasi akan kembali lagi ke larutan yang ada di
dalam bioreaktor dan seterusnya.
Pada proses penyaringan dilakukan selama 25 menit dalam
masing- masing perlakuan dengan konsentrasi lumpur aktif 125,42
mg/L, 225,17 mg/L, 528,57 mg/L dan 977,35 mg/L. Untuk setiap
perlakuan dari masing- masing konsentrasi diukur volume laju alir
volumetrik setiap 5 menit. Selanjutnya diambil sampel dari setiap
perlakuan konsentrasi untuk diukur BOD, COD dan TSS.
4.2 Karakteristik Awal Limbah
Kandungan yang terdapat pada awal limbah sebelum
dilakukan perlakuan dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis

BOD,COD, TSS dan pH untuk mengetahui kualitas dari limbah cair
tahu tersebut dan limbah ini dijadikan acuan untuk limbah kontrol
terhadap variasi limbah yang akan diolah. Analisa parameter
kandungan limbah cair tahu dilakukan di Laboratorium Kimia,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Negeri Malang Hasil. Hasil analisis limbah cair tahu dapat dilihat
pada Tabel 4.1
Tabel 4.1 Karakteritik Awal Limbah
No
Parameter
Satuan
1
2
3
4

BOD
COD
TSS
pH

mg/L
mg/L
mg/L
-

Kandungan Awal
Limbah
4,13
2440
1072
4,49

Berdasarkan Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa nilai limbah
tahu tidak layak dibuang langsung ke perairan karena nilai BOD,
COD, TSS dan pH nya melebihi baku mutu air limbah. Dengan
demikian limbah tahu perlu diolah dengan baik sebelum dibuang
di perairan. Pada Penelitian ini perlakuan limbah tahu ini dilakukan
dengan menggunakan Membran Bioreactor.
Proses pembuatan limbah tahu umumnya sama dengan
pengolahan limbah tahu yang lainnya, yang membedakannya yaitu
air bekas proses penggumpalan yang tidak langsung dibuang,
dimana proses penggumpalan tersebut ditampung kembali dan
digunakan untuk proses pengolahan limbah berikutnya. Menurut
Sani (2006), sumber limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu
adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang
disebut dengan air dadih. Cairan tersebut mengandung kadar
protein yang tinggi dan dapat terurai. Tingginya kandungan protein
yang ada pada air dadih tersebut menyebabkan meningkatnya
kadar COD pada limbah tahu.

Removal COD

4.3 Pengaruh Activated sludge terhadap penurunan COD
Chemical Oxygen Demand (COD) adalah banyaknya
oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik
secara kimiawi. Menurut Marnofa (2006) menyatakan bahwa
tingginya kandungan COD pada limbah tahu menunjukkan
besarnya senyawa organik dalam limbah yang harud didegradasi
secara kimiawi. Artinya kebutuhan oksigen yang diperlukan
mikroorganisme untuk menetralisir bahan kimia pada limbah cair
tahu sangat tinggi. Berikut data hasil analisa pengaruh activated
sludge terhadap penurunan COD terhadap limbah cair tahu, data
tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2
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Removal COD

Gambar 4.2 Pengaruh konsentrasi lumpur aktif terhadap COD
Dari penelitian diatas menunjukkan bahwa pada nilai
rejeksi COD dari beberapa perlakuan dengan konsentrasi lumpur
aktif 125,42 mg/L untuk nilai koefisien removal COD tersebut
menghasilkan sebesar 17,62%. Artinya kemampuan dari
Membrane Bioreactor mampu menurunkan kandungan COD pada
limbah cair tahu sebesar 17,62%. Sedangkan untuk konsentrasi
lumpur aktif 255,17 mg/L terjadi peningkatan yang cukup drastis

untuk nilai removal COD tersebut menghasilkan sebesar 77,04%.
Artinya kemampuan dari Membrane Bioreactor mampu
menurunkan kandungan COD pada limbah cair tahu sebesar
77,04%. Selanjutnya untuk konsentrasi lumpur aktif 528,57 mg/L
untuk nilai removal COD sebesar 85,65%. Artinya kemampuan dari
Membrane Bioreactor mampu menurunkan kandungan COD pada
limbah cair tahu sebesar 85,65%. Untuk konsentrasi lumpur aktif
977,35 mg/L mengalami peningkatan untuk nilai removal COD
sebesar 88,52%. Artinya kemampuan dari Membrane Bioreactor
mampu menurunkan kandungan COD pada limbah cair tahu
sebesar 88,52%. Hasil penelitian COD diatas dapat dilihat pada
Lampiran 4. Hal ini sesuai dengan teori dimana lumpur aktif dapat
menurunkan nilai COD pada limbah cair tahu akan tetapi tidak
tergantung pada kuantitas pda penambahan lumpur aktif tersebut.
Hal ini dapat dilihat COD terendah pada konsentrasi 977,35 mg/l
dimana angka penurunan berada di golongan II baku mutu limbah
cair tahu yaitu 300 mg/l. perlakuan dengan lumpur aktif dapat
menurunkan jumlah COD paling baik ,dikarenakan bakteri aerob
yang tersuspensi di dalam lumpur dan kemudian dicampur dengan
limbah kemudian diberi makanan untuk bakteri tersebut berupa
nutrien buatan. Bakteri ini akan bekerja untuk menguraikan
senyawa-senyawa kimia yang terdapat di dalam limbah tersebut
(Rachma, 2015).
Faktor lain yang menyebabkan penurunan nilai COD pada
samplingnya sehingga terjadi penurunan disebabkan oleh suplai
oksigen yang cukup diberikan pada Membran Bioreactor yang
berisi campuran limbah cair tahu dan lumpur aktif dengan
diberikannya aerasi. Oksigen di air dapat digunakan oleh
mikroorganisme dalam mengoksidasi bahan organik yang
terkandung dalam limbah tersebut, sehingga dengan cukupnya
suplai oksigen dapat mengurangi nilai COD pada limbah.
Menurunnya nilai COD pada setiap perlakuan konsentrasi selama
penelitian, merupakan gambaran bahwa semakin hari kandungan

bahan organik yang terdapat pada limbah pada wadah penelitian
juga berkurang (Achmad, 2011).

Efektifitas BOD

4.4 Pengaruh Activated sludge terhadap penurunan BOD
Analisa 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 ukuran kualitas
limbah cair atau air apabila tidak ada gangguan terhadap aktivitas
mikroorganisme. Kadar BOD yang tinggi pada air limbah tahu
menunjukkan indikasi adanya penurunan kadar oksigen terlarut
akibat tingginya konsentrasi oksigen yang dibutuhkan oleh
mikroorganisme untuk memecah atau mendegradasi zat organik
terlarut dalam limbah tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh data
yang menunjukkan nilai BOD pada masing- masing konsentrasi
lumpur aktif dapat dilihat pada Gambar 4.3
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Gambar 4.3 Pengaruh konsentrasi lumpur Aktif terhadap penurunan
BOD

Berdasarkan Gambar 4.3 data analisis pada konsentrasi
paling terkecil yaitu 125,42 mg/l menghasilkan nilai efektifitas BOD
sebesar 28%, dimana kemampuan lumpur aktif dalam menurunkan
BOD pada limbah cair tahu sebesar 28%. Untuk konsentrasi
255,17 mg/L mengahsilkan nilai efektifitas BOD sebesar 54%,
dimana kemampuan lumpur aktif dalam menurunkan kandungan
BOD pada limbah cair tahu sebesar 54%. Untuk konsentrasi
lumpur aktif 528,57 mg/L menghasilkan nilai efektifitas BOD
sebesar 71%, dimana kemapuan lumpur aktif dalam menurunkan
BOD pada limbah cair tahu sebesar 71%. Dan untuk konsentrasi
977, 35 mg/L nilai efektifitas BOD sebesar 72%, dimana
kemapuan lumpur aktif dalam menurunkan BOD pada limbah cair
tahu sebesar 72%. Data hasil penurunan BOD dapat dilihat pada
Lampiran 4. Hasil dari pengamatan tersebut bahwa semakin
banyak lumpur aktif yang ditambahkan maka nilai BOD semakin
rendah. Sedangkan untuk nilai efektifitas BOD menunjukkan
semakin banyak lumpur yang ditambahkan maka efektifitas
penurunan BOD semakin tinggi. Efektivitas penurunan jumlah BOD
disebabkan kondisi anoksik (hilangnya oksigen terlarut) yang
dimana dipengaruhi oleh bahan bahan buangan yang memerlukan
oksigen dan ikut terbuang secara bersamaan dengan pembuangan
limbah cair tersebut.bahan - bahan organik yang ikut terbuang di
dalam limbah memerlukan oksigen , hal tersebut dapat
menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air dengan cepat untuk
menetralisir bahan buangan (organik).
Tingkat penurunan BOD tertinggi terjadi pada konsentrasi
lumpur aktif 977,35 mg/L dengan efektifitas sebesar 72%,
dikarenakan jumlah bahan organik yang terkandung dalam limbah
dan jumlah bakteri yang menguraikan bahan organik dalam limbah
menjadi CO2 dan amoniak karena kekurangan bahan organik
sebagai substratnya ( Romayanto et al., 2006). Sedangkan
menurut Sutanto dan Eddy (2012) nilai BOD rendah dikarenakan
adanya pemecahan bahan organik oleh mikroba yang ada dalam

lumpur maka bahan organik tersebut dipecah menjadi semyawa
yang lebih sederhana. Dengan dipecahnya bahan organik tersebut
maka jumlah bahan organik yang tertinggal semakin kecil. Semakin
kecil jumlah bahan organik dalam limbah cair, semakin kecil
kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk memecah
bahan organik dalam menurunkan nilai BOD
4.5 Pengaruh Activated sludge terhadap penurunan TSS
Parameter padatan tersuspensi (TSS) merupakan salah
satu parameter yang cukup penting untuk dianilisis. Limbah cair
yang mengandung TSS yang tinggi bila dibuang ke perairan akan
mengakibatkan pencemaran lingkungan. Limbah tahu yang
dianalisis memiliki konsentrasi TSS awal sebesar 1072 mg/l.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dilakukan
pengolahan data, diperoleh hasil data penurunan konsentrasi TSS
dengan lumpur aktif, dapat dilihat pada Gambar 4.4
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Gambar 4.4 pengaruh konsentrasi lumpur aktif dengan TSS
Gambar 4.4 menunjukkan data analisis removal TSS
dengan perlakuan konsentrasi yang berbeda. untuk konsentrasi
lumpur aktif 125, 42 mg/L dengan limbah cair tahu sebesar 400 ml

menghasilkan removal Total Suspended Solids (TSS) sebesar
91,90%, yang artinya kemampuan dari Membran Bioreactor dapat
menurunkan kandungan Total Suspended Solids (TSS) sebesar
91%. untuk konsentrasi lumpur aktif 255,17 mg/L dengan limbah
cair tahu sebesar 400 ml menghasilkan removal Total Suspended
Solids (TSS) sebesar 91,52%, yang artinya kemampuan dari
Membran Bioreactor dapat menurunkan kandungan Total
Suspended Solids (TSS) sebesar 91,51%. Sedangkan untuk
konsentrasi 528,57 mg/L dengan menggunakan limbah tahu
sebesar 400 ml mengalami penurunan untuk Total Suspended
Solids (TSS) sebesar 87%, yang artinya kemampuan dari
Membran Bioreactor dapat menurunkan kandungan Total
Suspended Solids (TSS) sebesar dan untuk konsentrasi lumpur
aktif sebesar 87%. Untuk konsntrasi lumpur aktif 977,35% dengan
penambahan limbah cair tahu sebesar 400 ml menghasilkan
removal Total Suspended Solids (TSS) sebesar 91,23 % dimana
pada konsentrasi lumpur aktif yang tinggi mengalami kenaikan.
yang artinya kemampuan dari Membran Bioreactor dapat
menurunkan kandungan Total Suspended Solids (TSS) sebesar
91,23%. Dari data diatas terjadinya fluktuasi dengan konsentrasi
yang berbeda dikarenakan mungkin pada proses pengadukan
yang kurang merata, dikarenakan pada lubang aerasi hanya
terletak ditengah Membran Bioreactor saja sehingga bagian pinggir
tidak teraduk merata. Hasil penurunan TSS dapat dilihat pada
Lampiran 9.
Adanya data fluktuatif dimungkinkan karena pengaruh proses
pengadukan yang tidak merata. Pengadukan tidak merata
disebabkan karena lubang yang terdapat pada pipa aerasi hanya
terletak ditengah, sehingga bagian pinggir tidak teraduk merata.
Setiap lumpur aktif yang digunakan tidak selalu memiliki kondisi
yang sama, misalnya jumlah bakteri yang mampu mendegradasi
bahan organik, sehingga pori- pori membran yang tersumbat pun
berbeda. Menurut Wignyanto et al., (2009) berkurangnya padatan

tersuspensi ini disebabkan aktivitas pendegradasi senyawa organik
oleh bakteri pendegradasi. Dikarenakan pada selama proses
berlangsung molekul komples bahan cemaran organik dipecah
oleh enzim- enzim bakteri pendegradasi melalui proses hidrolisis
menjadi senyawa yang lebih sederhana yang digunakan dalam
metabolisme bakteri sehingga dihasilkan energi, CO 2, H2, dan sisa
– sisa metabolisme berupa lumpur yang mengendap.
Konsentrasi dari TSS digunakan sebagai acuan untuk
melihat kerja bakteri pada lumpur aktif di dalam menguraikan zat
organik pada limbah cair tahu, jika limbah cair tersebut masih keruh
dan lumpur sulit memisah, maka konsentrasi TSS pada limbah cair
tersebut tinggi dan bakteri yang bekerja belum optimal. Penurunan
konsentrasi TSS dapat dipengaruhi oleh volume lumpur aktif yang
diberikan pada limbah cair tahu. Semakin besar volume lumpur
aktif yang diberikan , maka penurunan konsentrasi TSS juga
semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas dari
mikroorganisme pada lumpur aktif yang mempercepat proses
dekomposisi . sehingga padatan tersuspensi yang ada akan lebih
mudah mengendap dan menurunkan konsentrasi TSS pada
limbah cair . Menurut Romayanto et al., (2006) padatan tersebut
menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat
mengendap secara langsung yaitu terdiri dari partikel - partikel
yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, seperti
bahan organik yang terkandung dalam limbah. Semakin banyak
bahan organik yang terurai oleh aktivitas bakteri maka kualitas
limbah cair tahu semakin baik.
4.6 Pengaruh Activated sludge terhadap penurunan pH
Dalam pengolahan limbah cair sangat penting dilakukan
pengukuran pH, karena pada parameter ini berperan dalam
kehidupan mikroba yang dapat mereduksi polutan organik yang
terkadung dalam limbah cair tahu. Limbah cair tahu umumnya
memiliki nilai pH yang cenderung asam, karena digunakan cuka

sebagai bahan penggumpalnya. Rendahnya pH pada limbah cair
tahu dapat menyebabkan kerusakan pada perairan. Berikut
merupakan hasil pengukuran pH yang dapat dilihat pada Gambar
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Gambar 4.5 Pengaruh konsentrasi lumpur aktif terhadap pH

Berdasarkan Gambar 4.5 adanya peningkatan pH pada
setiap perlakuan. nilai pH pada setiap perlakuan dengan
pengulangan pertama berkisar 7,93 sampai 8,68 sedangkan untuk
pengulangan kedua mendapatkan nilai pH sebesar 8,45 sampai
8,51. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa pH limbah cair tahu
bersifat basa yang sesuai dengan pertumbuhan mikroorganisme
dalam membantu proses penurunan nilai BOD dan COD limbah.
Peningkatan pH pada limbah tahu yang diolah dengan Membrane
Bioreactor disebabkan oleh terpakainya oksigen untuk
menguraikan bahan organik, sehingga kadar CO 2 menurun dan
tertahannya bahan organik yang mempengaruhinya. Kehidupan
mikroorganisme dalam cairan memerlukan keadaan lingkungan
yang cocok antara pH, suhu, dan nutrisi. Derajat keasaman pada
mikroba yaitu antara pH 5 - 9. Oleh karena itu Limbah cair tahu

yang bersifat cenderung asam sangat tidaak cocok untuk
pertumbuhan bakteri. untuk mengaktifkan bakteri cairan limbah
tahu tersebut perlu dinetralisasi dengan menggunakan
penambahan larutan basa yaitu NaOH ( Sari, 2013).
Menurut Wirawan et al., (2014) Nilai pH tersebut
dipengaruhi oleh nilai pH awal limbah yang berbeda-beda dalam
setiap perlakuan. Penambahan aerasi pada sistemmenyebabkan
kandungan oksigen terlarut dalam air limbah meningkat.Oksigen
terlarut kemudian dimanfaatkanmikroorganisme untuk respirasi
dandihasilkan CO2. Karbon dioksida yangterlarut dalam air
kemudian akan mengalami reaksi kesetimbanganmenghasilkan
ion OH- penyebab meningkatnya nilai pH.Kenaikan pH diakibatkan
oleh aktivitas mikroorganisme dalam mereduksi bahan organik.
Bahan organik difermentasi oleh Mikroorganisme Hidrolitik
menghasilkan bahan organik kompleks menjadi lebih sederhana,
pada proses ini tidak merubah nilai BOD. Selanjutnya dilanjutkan
tahap asidogenesis, bahan organik sederhana didegradasi oleh
bakteri asidogenik menjadi asam lemak volatil hingga ke tahap
metanogenesis. Pada rentang pH 6-8 aktifitas mikroorganisme
akan berlangsung sangat baik. Dengan kata lain peningkatan pH
akan mempercepat pembusukan, sehingga mempercepat
perombakan dan secara tidak langsung akan mempercepat
penurunan zat pencemar.
4.7 Pangaruh Activated Sludge Terhadap Nilai Laju alir
volumetrik
Penentuan laju alir volumetrik dilakukan dengan melewatkan
air yang sudah tercampur dengan lumpur aktif dan limbah cair tahu
pada membran yang diuji. Karena sifat permeabilitas membran
yang relatif heterogen, maka pengujian membran dilakukan
beberapa kali ulangan. Volume permeat yang keluar, diukur setiap
selang waktu 5 menit. Dari pengujian data tersebut menghasilkan

Laju Alir Volumetrik (L/Jam)

perbandingan lumpur aktif terhadap nilai laju alir volumetrik dapat
dilihaat pada Gambar 4.6
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Gambar 4.6 Pengaruh konsentrasi lumpur aktif terhadap
perubahan nilai laju alir volumetrik

Analisa data yang dihasilkan pada Gambar 4.6
menunjukkan bahwa nilai laju alir volumetrik yang diukur setiap 5
menit mengasilkan data sebagai berikut dengan konsentrasi yang
digunakan yaitu 125,42 mg/l menghasilkan laju alir volumetrik
sebesar 3,132 L/jam, 1,206 L/jam, 0,576 L/jam, 0,276 L/jam, dan
0,133 L/jam. Untuk konsentrasi 255,17 mg/L menghasilkan laju
alir volumetrik sebesar 4, 578 L/jam, 1,316 L/jam,0,55 L/jam, 0,254
L/jam
dan 0,113 L/jam. Untuk konsentrasi
528,57 mg/L
menghasilkan 3,493 L/jam, 1,242 L/jam, 0,646 L/jam, 0,426 L/jam,
dan 0,115 L/jam. dan untuk konsntrasi 977,35 mg/L menghasilkan
laju alir volumetrik sebesar 3,794 L/jam , 1,107 L/jam, 0,5 L/jam,
0,276 L/jam, dan 0,133 L/jam. Data hasil data Laju Alir Volumetrik
dapat dilihat pada Lampiran 8 . Keempat konsentrasi lumpur aktif
tersebut nilai laju alir volumetrik mengalami penurunan. Hal ini
karena pori membran lebih kecil, sehingga zat – zat organik dapat
tertahan pada permukaan membran dan menutupi pori- pori

membran tersebut. Selain itu penggunaan membran yang terus
menerus dapat mengurangi kinerja membran karena adanya
penyumbatan atau fouling. Semakin lama waktu operasi
penyaringan maka laju alir volumetrik semakin turun dikarenak
fouling yang terjadi pada permukaan membran. Adanya
pembentukan fouling menyebabkan volume permeate yang
dihasilkan semakin turun dengan semakin lamnya waktu proses
penyaringan yang menunjukan adanya penyumbatan pada
permukaan membran ( Indriyani et al., 2017). Terjadinya fouling
membran dapat berupa endapan organik (makromolekul, substansi
biologi), endapan inorganik (logam hidroksida, garam kalsium) dan
partikulat. Fouling dapat dikurangi dengan aliran balik (backwash),
pencucian membran, proses kougulasi sebelum penyaringan. Nilai
laju alir volumetrik yang dihasilkan cenderung turun terhadap waktu
. dikarenakan flok yang terbentuk dari proses koagulasi-flokulasi
menjadi tertahan pada pori-pori membran ultrafiltrasi, sehingga
terakumulasi dan membentuk suatu lapisan tipis di dekat
permukaan membran ultrafiltrasi yang disebut polarisasi
konsentrasi (Sulistyani dan Mieke, 2010)

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Perlakuan konsentrasi lumpur aktif sebesar 977,35 mg/L
dapat menurunkan konsentrasi terbesar pada COD, TSS
dan BOD masing-masing sebesar 88,5%, 91%, dan 72%.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan semakin
banyak lumpur aktif yang ditambahkan maka nilai laju alir
volumetrik semakin turun.
3. Membrane Bioreactor (MBR) dapat menghilangkan polutan
organik dari limbah cair tahu yang ditambahkan lumpur
aktif.
5.2 Saran
Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah:
1. Perlu adanya identitifikasi mikroorganisme dari lumpur aktif,
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena limbah cair
tahu masih banyak yang dapat diukur antara lain:
kekeruhan, nitrat, amoniak
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