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ALFIAN SATRIYADI SAPUTRA. 145100900111014. Analisis
Penurunan Kadar BOD, COD dan TSS Limbah Cair
Domestik Hasil Pengolahan dengan Biofilter Anaerob dan
Aerob Menggunakan Media Kerikil Berdasarkan Variasi
Waktu Tinggal. Skripsi. Pembimbing: Dr. Ir. J. Bambang
Rahadi, MS. dan Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS.
RINGKASAN
Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi dalam setiap
tahun tentu juga diiringi dengan pertambahan aktivitas konsumsi
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seiring meningkatnya
aktivitas konsumsi masyarakat maka akan diiringi juga dengan
meningkatnya sisa hasil buangan dari aktivitas masyarakat yang
dinamakan limbah domestik. Limbah domestik ini perlu
penanganan lebih lanjut sebelum dibuang agar tidak mencemari
badan sungai. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam
pengolahan limbah cair domestik adalah metode biofilter
anaerob-aerob dengan menggunakan media kerikil.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimental laboratorik, dimana percobaan dilakukan dalam
skala laboratorium. Proses pengolahan air limbah domestik
dilakukan menggunakan sistem sirkulasi secara gravitasi.
Proses pengolahan air limbah domestik dilakukan dalam dua
tahap yaitu tahap uji pendahuluan dan tahap percobaan. Uji
pendahuluan dilakukan sebagai perbandingan atau kontrol
terhadap hasil dari percobaan dimana pada uji pendahuluan,
proses running dilakukan tanpa adanya proses seeding
(pembibitan bakteri) sedangkan pada tahap percobaan
dilakukan proses running setelah proses seeding (pembibitan
bakteri). Proses seeding dilakukan selama 2 hari dan dilanjutkan
aklimatisasi selama 1 hari, kemudian dilanjutkan dengan proses
running pada hari ke-4 untuk diamati penurunan kadar BOD,
COD dan TSS pada perlakuan waktu tinggal ke 5, 7, dan 9 jam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
kandungan BOD dan COD pada limbah cair domestik hasil
pengolahan tanpa dilakukan pembibitan bakteri, sedangkan
pada parameter TSS terjadi penurunan dimana peningkatan
viii

kandungan BOD dan COD yang paling kecil serta penurunan
TSS yang paling besar terdapat pada waktu tinggal 7 jam
dengan besar peningkatan BOD (9,71%), COD (24,54%), dan
penurunan TSS (74,19%). Hasil berbeda didapat pada
pengolahan dengan pembibitan bakteri dimana secara
keseluruhan terjadi penurunan kandungan BOD, COD, dan
TSS. Penurunan terbesar terdapat pada pengolahan dengan
waktu tinggal 9 jam dimana didapat hasil penurunan BOD
(84,51%), COD (85,59%), dan TSS (94,03%).
Kata Kunci: Biofilter, Limbah Domestik, Waktu Tinggal
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ALFIAN SATRIYADI SAPUTRA. 145100900111014. Analysis
The Decline in BOD, COD and TSS Levels Liquid Waste
Domestic The Results of Processing With Biofilter
Anaerobic and Aerobic Uses The Media Gravel Based on
Variations Hydraulic Retention Time. Skripsi. Supervisor:
Dr. Ir. J.Bambang Rahadi, MS. and Prof. Dr. Ir. Bambang
Suharto, MS.
SUMMARY
Increase the number of people who take place in every
year of also accompanied by accretion activity public
consumption in daily life. As the activity consumption also will be
accompanied by increasing the rest of the out of the activities of
the domestic waste. Domestic waste should be further handling
before disposed to pollute the river. One method the that can be
used in sewage treatment is the method liquid domestic biofilter
anaerob and aerob using media gravel.
Research methods that were used is the experimental
methods laboratorik, where experiments done in the scale of the
laboratory. The process of domestic waste water treatment
carried out using circulatory system in gravity. The waste water
treatment domestic done in two steps in the preliminary test and
experimental. Preliminary tests conducted in comparison or
control of the results of the fittest where the introduction, the
process of running done without the process of seeding
(breeding bacteria) while at the trial was running after the
process seeding (breeding bacteria). Seeding process was
conducted over 2 days and continued acclimatization for 1 day,
then continued with a running on the day ke-4 to observed
decline BOD, COD and TSS levels treatment live in time to 5, 7,
and 9 hours.
The research results show that been an increase in the
womb BOD and COD on waste liquid domestic the results of
processing without done a breeding bacteria, while on the
parameter TSS a decline in where an increase in the womb
BOD and COD the smallest and the decline in the greatest TSS
exist at the level of 7 hours remaining with increase BOD
x

(9,71%), COD (24,54%), and decrease in TSS (74,19%). A
different outcome acquired at processing with a breeding
bacteria where overall a decline in the womb BOD, COD, and
TSS. The largest fall in remaining to exist at the level to 9 hours
where obtained the results of a decrease in BOD (84,51%),
COD (85,59%), and TSS (94,03%).
Keywords: Biofilter, Domestic Waste, Retention Time
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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk
yang cukup banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (2017),
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak
237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat
tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79
persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa
(50,21 persen). Salah satu kota yang terdapat di Negara
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk cukup padat adalah
Kota Malang. Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur.
Menurut BPS Kota Malang (2017), jumlah penduduk Kota
Malang Tahun 2010 yaitu sebanyak 820.243 jiwa yang tersebar
dalam 5 kecamatan dan tentunya saat ini jumlah penduduk Kota
Malang jauh lebih meningkat dibanding Tahun 2010. Dengan
jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut maka tentunya
kebutuhan hidup masyarakat juga akan semakin meningkat
seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya.
Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat akan diikuti dengan
meningkatnya aktivitas konsumsi, baik dari aktivitas konsumsi
makanan, air bersih, maupun kebutuhan hidup lainnya.
Seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat
maka dari aktivitas tersebut akan dapat menghasilkan hasil
buangan yang sudah tidak terpakai lagi yang dinamakan limbah.
Limbah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat sehari-hari
tergolong sebagai limbah domestik. Limbah cair domestik atau
air limbah rumah tangga merupakan buangan manusia (tinja
dan air seni) dan sullage, yaitu air limbah yang dihasilkan kamar
mandi, pencucian pakaian dan alat-alat dapur serta kegiatan
rumah tangga lainnya. Air limbah rumah tangga ini berpotensi
sebagai pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan
semestinya (Santoso, 2014). Limbah cair domestik ini sebelum
dibuang ke sungai maka sebaiknya harus melewati proses
pengolahan terlebih dahulu agar kadar pencemar dalam limbah
cair tersebut dapat dikurangi sehingga tidak mencemari sungai.
1

Menurut Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang Tahun
2016 menyebutkan bahwa Limbah domestik mendominasi
pencemaran air di Kota Malang. Limbah domestik berkontribusi
60-70 persen dalam pencemaran air dari tahun ke tahun. Perlu
adanya upaya lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan
tersebut.
Salah satu metode yang dapat digunakan dalam
pengolahan limbah cair domestik adalah metode biofilter.
Biofilter dimana mikroorganisme tumbuh dan berkembang
diatas suatu media, yang dapat terbuat dari plastik, kerikil, yang
di dalam operasinya dapat tercelup sebagian atau seluruhnya,
atau yang hanya dilewati air saja (tidak tercelup sama sekali),
dengan membentuk lapisan lendir untuk melekat di atas
permukaan media tersebut sehingga membentuk lapisan biofilm
(Hadiwidodo.dkk, 2012). Proses pengolahan air limbah dengan
sistem biofilm atau biofilter tersebut dapat dilakukan dalam
kondisi aerobik, anaerobik atau kombinasi anaerobik dan
aerobik. Proses aerobik dilakukan dengan kondisi adanya
oksigen terlarut di dalam reaktor air limbah, dan proses
anaerobik dilakukan dengan tanpa adanya oksigen dalam
reaktor air limbah. Sedangkan proses kombinasi anaerob aerob adalah merupakan gabungan proses anaerobik dan
proses aerobik (Said, 2000). Menurut Said dan Wahjono (1999),
efisiensi biofilter tergantung dari luas kontak antara air limbah
dengan mikroorganisme yang menempel pada permukaan
media filter tersebut. Makin luas bidang kontaknya maka
efisiensi penurunan konsentrasi zat organiknya (BOD) makin
besar. Selain menghilangkan atau mengurangi konsentrasi BOD
dan COD, cara ini dapat juga mengurangi konsentrasi padatan
tersuspensi atau suspended solids (SS), deterjen (MBAS),
ammonium dan posphor.
Sehubungan dengan hal diatas, maka dilakukan
penelitian untuk menganalisis penurunan kadar BOD, COD dan
TSS limbah cair domestik dengan menggunakan biofilter media
kerikil yang dilakukan pada proses anaerob dan aerob
berdasarkan variasi waktu tinggal. Metode ini diharapkan dapat
mengurangi kandungan bahan organik didalam limbah cair
domestik khususnya pada parameter BOD, COD dan TSS
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sehingga lebih aman untuk dibuang ke sungai. Selain itu
metode ini memiliki beberapa keunggulan yaitu pengolahannya
sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya dari segi
operasional. Biofilter dapat digunakan untuk air limbah dengan
beban BOD yang cukup besar dan dapat menghilangkan
padatan tersuspensi (SS) dengan baik (Filliazati.dkk, 2013).
1.2

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana pengaruh metode biofilter anaerob dan aerob
menggunakan media kerikil terhadap penurunan kadar BOD,
COD dan TSS limbah cair domestik?
2. Bagaimana pengaruh waktu tinggal terhadap penurunan
kadar BOD, COD dan TSS dalam limbah cair domestik?
3. Bagaimana efisiensi penurunan kadar BOD, COD dan TSS
limbah cair domestik hasil pengolahan dengan biofilter
anaerob dan aerob?
1.3

Hipotesis

Diduga perlakuan sistem anaerob dan aerob pada
biofilter menggunakan media kerikil dapat memberikan
pengaruh terhadap penurunan BOD, COD dan TSS pada
limbah cair domestik.
1.4

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui pengaruh metode biofilter anaerob dan aerob
menggunakan media kerikil terhadap penurunan kadar BOD,
COD dan TSS limbah cair domestik.
2. Mengetahui pengaruh waktu tinggal terhadap penurunan
kadar BOD, COD dan TSS dalam limbah cair domestik.
3. Mengetahui efisiensi penurunan kadar BOD, COD dan TSS
limbah cair domestik hasil pengolahan dengan biofilter
anaerob dan aerob.
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1.5

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai peningkatan, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan peneliti tentang pengolahan air limbah domestik
dengan metode biofilter yang dibedakan atas proses biologis
dan waktu tinggal air limbah.
2. Sebagai
pengetahuan
bagi
masyarakat
mengenai
pengolahan air limbah domestik dengan metode biofilter
anaerob dan aerob, sehingga diharapkan masyarakat dapat
lebih sadar mengenai pengolahan air limbah domestik dan
dapat mengimplementasikan penelitian ini sebagai salah satu
solusi dalam pengolahan air limbah domestik di lingkungan
mereka secara nyata.
3. Sebagai salah satu solusi alternatif bagi pemerintah dalam
pengolahan air limbah domestik skala rumah tangga,
sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan
lingkungan tetap lestari, sehat dan nyaman untuk ditinggali
oleh masyarakat kedepannya.
1.6

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Air limbah domestik yang akan digunakan tidak
dikarakterisasi terlebih dahulu.
2. Air limbah domestik berasal dari kolam penampungan
pertama di MCK Terpadu Tlogomas Malang.
3. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium meliputi,
proses biologis dengan sistem biofilter anaerob dan aerob
menggunakan media kerikil.
4. Tidak melakukan identifikasi terhadap jenis mikroorganisme
yang digunakan.
5. Tidak membahas kontrol mikroorganisme selama penelitian
berlangsung.
6. Hanya membahas parameter yang akan dianalisis yaitu
BOD, COD dan TSS.
7. Tidak dilakukan analisis biaya pada penelitian ini.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Limbah Cair Domestik

Limbah cair domestik adalah hasil buangan dari
perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana
sejenisnya (Soeparman dan Suparmin. 2002). Menurut
Simanjuntak.dkk (2015), air limbah domestik adalah air limbah
yang berasal dari kegiatan permukiman, rumah sakit,
perkantoran, dan lain-lain. Jumlah air limbah yang dibuang akan
selalu bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk dan
kegiatannya. Perlu diterapkan sistem penanganan air limbah
yang baik dan terpadu, baik itu dalam sistem penyaluran
maupun pengolahannya. Sistem pengolahan dan penyaluran air
limbah pada umumnya terdiri dan 2 macam yaitu sistem
pengolahan on-site (setempat) dan sistem pengolahan off-site
(terpusat). Sistem on-site digunakan untuk individu dan
komunal, sedangkan off-site biasanya untuk skala kota.
Gambaran umum tentang karakteristik limbah cair domestik
sebelum diolah, setelah diendapkan dan setelah diolah secara
biologis konvensional dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Perkiraan Volume Aliran Limbah Cair dan Beban BOD yang
Dihasilkan dari Berbagai Jenis Bangunan dan Pelayanan
Volume Limbah
Beban BOD
Jenis Bangunan
Cair
(gram/orang/hari)
(liter/orang/hari)
Daerah perumahan:
Rumah besar untuk
400
100
keluarga tunggal
Rumah tipe tertentu untuk
300
80
keluarga tunggal
Rumah untuk keluarga
240-300
80
ganda (rumah susun)
Rumah kecil (cottage)
200
80
(Jika dipasang penggiling
sampah, kalikan BOD
dengan faktor 1,5)
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Jenis Bangunan
Perkemahan dan motel:
Tempat peristirahatan
mewah
Tempat parkir rumah
berjalan
(mobile home)
Kemah wisata dan tempat
parkir trailer
Hotel dan motel
Sekolah:
Sekolah dengan asrama
Sekolah siang hari dengan
kafetaria
Sekolah siang hari tanpa
kafetaria
Restoran:
Tiap pegawai
Tiap langganan
Tiap makanan yang
disajikan
Terminal transportasi:
Tiap pegawai
Tiap penumpang
Rumah Sakit
Kantor
Teater mobil (drive in
theatre), per tempat duduk
Bioskop, per tempat duduk
Pabrik, tidak termasuk
Iimbah cair industri dan
cafetaria
Sumber: Hammer (1977).

Volume Limbah
Cair
(liter/orang/hari)

Beban BOD
(gram/orang/hari)

400-600

100

200

80

140

70

200
300
80

50
‘
80
30

60

20

120
25-40
15

50
20
15

60
20
600-1200
60
20

25
10
30
25
10

10-20
60-120

10
25

Menurut Hammer (1977), volume limbah cair dari daerah
perumahan bervariasi, dari 200 sampai 400 liter per orang per
hari, tergantung pada tipe rumah. Aliran terbesar berasal dari
rumah keluarga tunggal yang mempunyai beberapa kamar
mandi, mesin cuci otomatis, dan peralatan lain yang
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menggunakan air. Angka volume limbah cair sebesar 400
liter/orang/hari biasa digunakan untuk limbah cair rumah tangga
yang mencakup limbah cair dari perumahan dan perdagangan,
ditambah dengan rembesan air tanah (infiltration). Beban BOD
yang ditimbulkan pada limbah cair kira-kira 80 gram/orang/hari.
Buangan dari dapur rumah tangga yang dialirkan melalui alat
penggiling sampah (grinder) akan meningkatkan BOD per orang
sebesar 30- 50%.
2.2

Pengolahan Limbah Cair Secara Biologi

Pengolahan secara biologi adalah pengolahan yang
memanfaatkan mikrobia untuk pembusukan dan untuk
menghilangkan koloid dan bahan-bahan organik dari air limbah
dengan pemberian oksigen yang cukup untuk mempertahankan
kehidupan mikroorganisme dan memelihara kondisi anaerobik.
Dalam pengolahan ini sejumlah besar jenis bakteri dan protozoa
yang ada pada limbah tertentu menimbulkan satuan-satuan
pengolahan dengan pengaturan air limbah yang baik. Adanya
sirkulasi dari mikroorganisme yang mengendap, oksigen yang
tersedia dan unsur-unsur, kultur biologi yang diinginkan menjadi
ada dan disimpan untuk proses zat-zat pengatur (Hammer,
1977).
Demi kesinambungan dan fungsi proses biologi yang
baik, mikroorganisme membutuhkan sumber energi dan
sumber-sumber karbon untuk pembentukan sel-sel baru, bahanbahan yang penting juga dalam pembentukan sel antara lain
sulfur, potasium, calsium, dan magnesium. Sedangkan dua
macam sumber karbon yang umum digunakan untuk
pembentukan sel adalah oksigen dan bahan organik.
Mikroorganisme dalam pengolahan biologi digunakan untuk
mengubah bahan organik. Karbon yang larut dan bersifat koloid
menjadi bermacam-macam gas dan membentuk sel baru. Oleh
karena mikroorganisme mempunyai berat jenis yang sedikit
lebih besar dari padatan tersuspensinya maka dapat
diendapkan secara spontan. Nutrien dan substrat organik dan
anorganik air limbah kadang-kadang merupakan bahan
pembatas bagi sintesa sel dan pertumbuhannya sehingga
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penambahan nutrien ke dalam air limbah diperlukan (Hartanti,
2006).
2.3

Pengolahan Limbah Cair Dengan Proses Biofilter

Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilter
dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor
biologis yang telah diisi dengan media penyangga untuk
pengembangbiakkan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi.
Proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau
oksigen. Biofiler yang baik adalah menggunakan prinsip
biofiltrasi yang memiliki struktur menyerupai saringan dan
tersusun dari tumpukan media penyangga yang disusun baik
secara teratur maupun acak di dalam suatu biofilter. Adapun
fungsi dari media penyangga yaitu sebagai tempat tumbuh dan
berkembangnya bakteri yang akan melapisi permukaan media
membentuk lapisan massa yang tipis (biofilm) (Herlambang dan
Marsidi, 2003).
Pengolahan air limbah dengan proses Biofilter anaerobaerob adalah proses pengolahan air limbah dengan cara
menggabungkan proses biofilter anaerob dan proses biofilter
aerob. Ketika mengunakan proses biofilter anaerob, polutan
organik yang ada di dalam air limbah akan terurai menjadi gas
karbon dioksida dan methan tanpa menggunakan energi (blower
udara), tetapi amoniak dan gas hidrogen sulfida (H2S) tidak
hilang. Oleh karena itu jika hanya menggunakan proses biofilter
anaerob saja hanya dapat menurunkan polutan organik (BOD,
COD) dan padatan tersuspensi (TSS). Agar supaya hasil air
olahan dapat memenuhi baku mutu maka air olahan dari proses
biofilter anaerob selanjutnya diproses menggunakan biofilter
aerob. Dengan proses biofilter aerob polutan organik yang
masih tersisa akan terurai menjadi gas karbon dioksida (CO2)
dan air (H2O), amoniak akan teroksidasi menjadi nitrit
selanjutnya akan menjadi nitrat, sedangkan gas H2S akan
diubah menjadi sulfat. Dengan menggunakan proses biofilter
anaerob-aerob maka akan dapat dihasilkan air olahan dengan
kualitas yang baik dengan menggunakan konsumsi energi yang
lebih rendah (Selintung.dkk, 2016).
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2.4

Media Biofilter

2.4.1

Kriteria Pemilihan Media Biofilter

Menurut Said (2002), media biofilter termasuk hal yang
penting, karena sebagai tempat tumbuh dan menempel
mikroorganisme, untuk mendapatkan unsur-unsur kehidupan
yang dibutuhkannya, seperti nutrien dan oksigen. Dua sifat yang
paling penting yang harus ada dari media adalah :
a. Luas permukaan dari media, karena semakin luas
permukaan media maka semakin besar jumlah biomassa
per-unit volume.
b. Persentase ruang kosong, karena semakin besar ruang
kosong maka semakin besar kontak biomassa yang
menempel pada media pendukung dengan substrat yang ada
dalam air buangan.
2.4.2

Jenis Media Biofilter

Media biofilter yang digunakan secara umum dapat
berupa bahan material organik atau bahan anorganik. Media
biofilter dari bahan organik misalnya dalam bentuk jaring, bentuk
butiran tak teratur (random packing), bentuk paparan (plate) dan
bentuk sarang tawon. Sedangkan untuk media dari bahan
anorganik misalnya batu pecah, kerikil, batu marmer dan batu
tembikar. Proses pengolahan dengan biofilter dilakukan
pengkondisian limbah terlebih dahulu dimana sampai efluen
yang berasal dari proses pengolahan mengalami kondisi tunak
(steady state) dengan efisiensi penyisihan relatif konstan
dengan toleransi 10% (Hadiwidodo.dkk, 2012).
Biasanya untuk media biofilter dari bahan anorganik,
semakin kecil diameternya luas permukaannya semakin besar,
sehingga jumlah mikroorganisme yang dapat dibiakkan juga
menjadi besar pula, tetapi volume rongga menjadi lebih kecil.
Jika sistem aliran dilakukan dari atas ke bawah (down flow)
maka sedikit banyak terjadi efek filtrasi sehingga terjadi proses
penumpukan lumpur organik pada bagian atas media yang
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dapat mengakibatkan penyumbatan. Oleh karena itu perlu
proses pencucian secukupnya. Jika terjadi penyumbatan maka
dapat terjadi aliran singkat (short pass) dan juga terjadi
penurunan jumlah aliran sehingga kapasitas pengolahan dapat
menurun secara drastis (Said dan Ruliasih, 2005).
Media biofilter dari bahan organik banyak yang dibuat
dengan cara dicetak dari bahan tahan karat dan ringan misalnya
PVC dan lainnya, dengan luas permukaan spesifik yang besar
dan volume rongga (porositas) yang besar, sehingga dapat
melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar dengan
resiko kebuntuan yang sangat kecil. Dengan demikian
memungkinkan untuk pengolahan air limbah dengan beban
konsentrasi yang tinggi serta efisiensi pengolahan yang cukup
besar (Rustanto dan Karnaningroem, 2012).
2.5

Kerikil

Golongan ini terdiri dari pecahan-pecahan batu dengan
berbagai ukuran dan bentuk. Butiran-butiran batu kerikil
biasanya terdiri dari pecahan batu, tetapi kadang-kadang
mungkin pula terdiri dari satu macam zat mineral tertentu,
misalnya kwartz atau flint. Butiran-butiran pasir hampir selalu
terdiri dari satu macam zat mineral, terutama kwartz. Butiranbutiran tersebut bisa terdapat dalam satu ukuran saja (uniformly
graded) atau mencakup seluruh ukuran dari batu besar sampai
pasir halus, keadaan ini disebut bahan yang bergradasi baik
(well graded) (Tanny dan Kristianto, 2010).
Berbagai ukuran kerikil dan batuan telah digunakan
dalam biofilter sejak abad ke sembilan belas untuk berbagai
penggunaan. Dapat dipakai baik untuk biofilter tercelup ataupun
untuk trickling filter. Masih tetap digunakan untuk berbagai
keperluan termasuk akuarium, akuakultur dan pengolahan air
buangan rumah tangga. Bahan-bahan yang terbuat dari tanah
liat banyak tersedia, murah dan relatif mempunyai luas
permukaan spesifik tinggi. Batu dan kerikil bersifat inert dan
tidak pecah dengan kekuatan mekanikal yang baik, serta bahan
tersebut mempunyai sifat kebasahan yang baik (Said dan
Ruliasih, 2005).
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2.6

Biofilm

Biofilm adalah kumpulan sel mikroorganisme, khususnya
bakteri, yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh
pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh bakteri. Biofilm
terbentuk karena mikroorganisme cenderung menciptakan
lingkungan mikro dan relung (niche) mereka sendiri. Biofilm
memerangkap
nutrisi
untuk
pertumbuhan
populasi
mikroorganisme dan membantu mencegah lepasnya sel-sel dari
permukaan pada sistem yang mengalir. Permukaan sendiri
adalah habitat yang penting bagi mikroorganisme karena nutrisi
dapat terjerap pada permukaan sehingga kandungan nutrisinya
dapat lebih tinggi dari pada di dalam larutan. Konsekuensinya,
jumlah dan aktivitas mikroba pada permukaan biasanya lebih
tinggi dari pada di air. Bukti-bukti menunjukkan bahwa
pembentukan biofilm lebih disukai oleh mikroorganisme, dan
hampir semua permukaan yang terkena kontak dengan mikroba
dapat mendukung pembentukan biofilm. Selain bakteri,
mikroorganisme lainnya seperti alga dan khamir (fungi bersel
satu) juga dapat membentuk biofilm (Madigan et al., 2006)
dalam Yusuf (2012).
Menurut
Gunardi
(2014),
faktor-faktor
yang
mempengaruhi perlekatan sel-sel bakteri dalam pembentukan
biofilm adalah sebagai berikut:
a. Efek substratum (Permukaan)
Perlekatan terjadi lebih baik pada permukaan yang
kasar, karena akan menurunkan kekuatan aliran yang dapat
melepaskan biofilm, dan permukaan yang kasar mempunyai
luas permukaan yang lebih besar. Hal lain adalah
mikroorganisme lebih baik melekat pada permukaan yang
hidrofobik seperti teflon dan plastik dibandingkan pada gelas
atau logam.
b. Conditioning film.
Permukaan yang terpapar oleh media cair akan segera
ditutupi oleh polimerpolimer dari medium dan menimbulkan
modifikasi kimiawi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan
perluasan dari perlekatan mikroorganisme pada permukaan
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tersebut. Contohnya yang terjadi pada enamel gigi yang dilapisi
oleh proteinaceous film yang disebut ’acquired pellicle’ dimana
sel-sel bakteri akan melekat pada enamel dalam beberapa jam
paparan.
c. Hidrodinamik
Semakin cepat aliran cairan yang terjadi maka semakin
mempercepat perlekatan sel pada permukaan karena sel-sel
akan bertubulensi dan berputar. Hal ini terbatas sampai
kecepatan tidak melepaskan perlekatan sel-sel dari permukaan.
d. Karakteristik media cairan
Seperti pH, suhu, jumlah zat gizi, kation dan adanya
antimikroba akan mempengaruhi perlekatan.
e. Keadaan permukaan sel bakteri
Permukaan sel yang hidrofobik, adanya fimbriae, flagel,
dan polisakarida atau protein pada permukaan sel bakteri akan
mempermudah perlekatan, terutama bila terjadi kompetisi dalam
suatu kumpulan mikroorganisme.
2.7

Seeding Dan Aklimatisasi

Pengembangbiakan mikroorganisme atau disebut juga
seeding dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme.
Seeding yang dilakukan adalah seeding secara alami dengan
cara mengalirkan air limbah domestik secara kontinyu ke dalam
reaktor biofilter. Penggunaan air limbah domestik dikarenakan
air buangan ini kaya akan mikroorganisme dan telah
mempunyai sumber karbon yang cukup sehingga pertumbuhan
mikroorganisme pada media akan menjadi cepat. Pemberian
tambahan karbon dari glukosa hanya diberikan sewaktu-waktu.
Saat konsentrasi COD limbah domestik rendah, glukosa tidak
diberikan setiap hari (Said, 2005).
Aklimatisasi termasuk dalam penelitian pendahuluan
atau dapat dikatakan termasuk langkah awal penelitian
pengolahan limbah secara biologis. Tahapan ini dilaksanakan
dalam upaya untuk menumbuhkan mikroorganisme yang
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berperan penting dalam proses penyisihan materi organik
secara biologis. Aklimatisasi dilakukan secara alami, yakni
mikroorganisme langsung dibiakkan di dalam reaktor yang telah
terisi media kerikil, dengan cara mengalirkan media dengan air
limbah secara terus – menerus selama 8 – 14 hari (Zahra dan
Purwanti, 2015).
2.8

Karakteristik Air Limbah

Menurut Windari (2013), ada beberapa karakteristik air
limbah, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik
tersebut dijelaskan sebagai berikut:
2.8.1

Karakteristik Fisik

Sifat fisik suatu limbah ditentukan berdasarkan jumlah
padatan terlarut, tersuspensi dan total padatan, alkalinitas,
kekeruhan, warna, salinitas, daya hantar listrik, bau dan
temperatur. Sifat fisik ini beberapa diantaranya dapat dikenali
secara visual tapi untuk mengetahui secara pasti maka
digunakan analis laboratorium.
a. Padatan
Limbah didalam kandungannya ditemukan zat padat
yang secara umum diklasifikasikan kedalam dua golongan
besar yaitu padatan terlarut dan padatan tersuspensi. Padatan
tersuspensi terdiri dari partikel koloid dan partikel biasa. Jenis
partikel dapat dibedakan berdasarkan diameternya. Jenis
padatan terlarut maupun tersuspensi dapat bersifat organik
maupun sifat inorganik tergantung dari mana sumber limbah.
b. Kekeruhan
Sifat keruh air dapat dilihat dengan mata secara
langsung karena ada partikel koloidal yang terdiri dari kwartz,
tanah liat, sisa bahan-bahan, protein dan ganggang yang
terdapat dalam limbah. Kekeruhan merupakan sifat optis
larutan. Sifat keruh membuat hilang nilai estetikanya.
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c. Bau
Sifat bau limbah disebabkan karena zat-zat organik yang
telah terurai dalam limbah mengeluarkan gas-gas seperti sulfida
atau amoniak yang menimbulkan penciuman tidak enak bagi
penciuman disebabkan adanya campuran nitrogen, sulfur dan
fosfor yang berasal dari pembusukan protein yang dikandung
limbah. Dengan adanya bau ini akan lebih mudah
menghindarkan
tingkat
bahaya
yang
ditimbulkannya
dibandingkan dengan limbah yang tidak menghasilkan bau.
d. Suhu
Suhu berfungsi memperlihatkan aktifitas kimiawi dan
biologis. Pada suhu tinggi pengentalan cairan berkurang dan
mengurangi sedimentasi. Tingkat zat oksidasi lebih besar pada
suhu tinggi dan pembusukan jarang terjadi pada suhu rendah.
e. Warna
Warna dalam air disebabkan adanya ion-ion logam besi
dan mangan (secara alami), humus, plankton, tanaman, air dan
buangan industri. Warna berkaitan dengan kekeruhan, dan
dengan menghilangkan kekeruhan kelihatan warna nyata.
Demikian juga warna dapat disebabkan zat-zat terlarut dan zat
tersuspensi. Warna menimbulkan pemandangan yang jelek
dalam air limbah meskipun warna tidak menimbulkan sifat
racun.
2.8.2

Sifat Kimia

Karakteristik kimia air limbah ditentukan oleh BOD, COD,
dan logam-logam berat yang terkandung dalam air limbah
seperti pada penjelasan dibawah ini:
a. BOD
Pemeriksaan BOD dalam limbah didasarkan atas reaksi
oksidasi zat-zat organis dengan oksigen dalam air dimana
proses tersebut dapat berlangsung karena ada sejumlah bakteri.
Diperhitungkan selama dua hari reaksi lebih dari sebagian
reaksi telah tercapai. BOD adalah kebutuhan oksigen bagi
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sejumlah bakteri untuk menguraikan (mengoksidasikan) semua
zat-zat organik yang terlarut maupun sebagai tersuspensi dalam
air menjadi bahan organik yang lebih sederhana. Nilai ini hanya
merupakan jumlah bahan organik yang dikonsumsi bakteri.
Penguraian zat-zat organik ini terjadi secara alami. Aktifnya
bakteri-bakteri menguraikan bahan-bahan organik bersamaan
dengannya habis pula terkonsumsi oksigen.
b. COD
Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah
bentuk lain pengukuran kebutuhan oksigen dalam limbah.
Metode ini lebih singkat waktunya dibandingkan dengan analisa
BOD. Pengukuran ini menekankan kebutuhan oksigen akan
kimia dimana senyawa-senyawa yang diukur adalah bahanbahan yang tidak dipecah secra biokimia. Adanya racun atau
logam tertentu dalam limbah pertumbuhan bakteri akan
terhalang dan pengukuran BOD menjadi tidak realistis. Untuk
mengatasinya lebih tepat menggunakan analisa COD. COD
adalah sejumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi
zat-zat anorganis dan organis sebagaimana pada BOD. Angka
COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat
anorganik.
c. Methan
Gas methan terbentuk akibat penguraian zat-zat organik
dalam kondisi anaerob pada air limbah. Gas ini dihasilkan
lumpur yang membusuk pada dasar kolam, tidak berdebu, tidak
berwarna dan mudah terbakar. Methan juga ditemukan pada
rawa-rawa dan sawah.
d. Keasaman air
Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman
ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion
hidrogen dalam air. Air buangan yang mempunyai pH tinggi atau
rendah menjadikan air steril dan sebagai akibatnya membunuh
mikroorganisme air yang diperlukan untuk keperluan biota
tertentu. Limbah air dengan keasaman tinggi bersumber dari
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buangan yang mengandung asam seperti air pembilas pada
pabrik pembuatan kawat atau seng.
e. Alkalinitas
Tinggi rendahnya alkalinitas air ditentukan air senyawa
karbonat, garam-garam hidrokisda, magnesium dan natrium
dalam air. Tingginya kandungan zat tersebut mengakibatkan
kesadahan dalam air. Semakin tinggi kesadahan suatu air
semakin sulit air berbuih.
f. Lemak dan minyak
Kandungan lemak dan minyak yang terdapat dalam
limbah bersumber dari industri yang mengolah bahan baku
mengandung minyak bersumber dari proses klasifikasi dan
proses perebusan. Limbah ini membuat lapisan pada
permukaan air sehingga membentuk selaput.
g. Oksigen terlarut
Keadaan oksigen terlarut berlawanan dengan keadaan
BOD. Semakin tinggi BOD semakin rendah oksigen terlarut.
Keadaan oksigen terlarut dalam air dapat menunjukkan tandatanda kehidupan ikan dan biota dalam perairan. Semakin
banyak ganggang dalam air semakin tinggi kandungan
oksigennya.
h. Logam-logam berat dan beracun
Logam berat pada umumnya adalah metal-metal seperti
copper, selter pada cadmium, air raksa, lead, chromium, iron
dan nikel. Metal lain yang juga termasuk metal berat adalah
arsen, selenium, cobalt, mangan, dan aluminium. Logam-logam
ini dalam konsentrasi tertentu membahayakan bagi manusia.
2.8.3

Karakteristik Biologi

Bahan-bahan organik dalam air terdiri dari berbagai
macam senyawaan. Protein adalah salah satu senyawa kimia
organik yang membentuk rantai kompleks, mudah terurai
menjadi senyawa-senyawa lain seperti asam amino. Bahan
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yang mudah larut dalam air akan terurai menjadi enzim dan
bakteri tertentu. Bahan ragi akan terfermentasi menghasilkan
alkohol. Pati sukar larut dalam air, akan tetapi dapat diubah
menjadi gula oleh aktifitas mikrobiologi. Bahan-bahan ini dalam
limbah akan diubah oleh mikroorganisme menjadi senyawa
kimia yang sederhana seperti karbon dioksida dan air serta
amoniak (Ginting, 2006).
2.9

Baku Mutu Air Limbah Domestik

Air limbah domestik yang dilepas ke lingkungan
khususnya sungai harus memenuhi standar baku mutu air
limbah domestik. Baku mutu air limbah domestik adalah batas
atau kadar unsur pencemar atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang
akan dilepas ke air permukaan (Sari, 2013). Sesuai dengan
lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik, maka parameter kunci untuk air limbah
domestik tersendiri adalah pH, BOD, COD, TSS, Minyak &
Lemak, Amoniak, Total Coliform, dan Debit. Baku mutu air
limbah domestik tersendiri dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri
Parameter
Satuan
Kadar Maksimum
pH
6-9
BOD
Mg/L
30
COD
Mg/L
100
TSS
Mg/L
30
Minyak & Lemak
Mg/L
5
Amoniak
Mg/L
10
Total Coliform
Jumlah/100 mL
3000
Debit
L/orang/hari
100
Sumber: Permen LH dan Kehutanan No 68 Tahun 2016
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BAB III METODE PENELITIAN
3.1

Tempat dan Waktu Penelitian

Pengambilan sampel limbah cair domestik dilakukan di
MCK Terpadu RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas, Kota Malang
yang terletak pada koordinat 7°55'29.8" Lintang Selatan dan
112°36'02.2" Bujur Timur. Perancangan bak pengolahan dan
aktivitas
pengolahan
limbah
cair
domestik
dengan
menggunakan metode biofilter anaerob dan aerob dilakukan di
Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Pengujian
parameter BOD, COD dan TSS pada limbah cair domestik
dilakukan di Perum Jasa Tirta I Jalan Surabaya Kota Malang.
Penelitian mengenai penurunan kadar BOD, COD dan TSS
pada limbah cair domestik hasil pengolahan dengan metode
biofilter anaerob dan aerob dilakukan mulai bulan November
2017 – Januari 2018. Peta lokasi pengambilan sampel limbah
cair domestik dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel di MCK Terpadu Tlogomas
Kota Malang
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3.2

Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian
mengenai penurunan kadar BOD, COD dan TSS pada limbah
cair domestik hasil pengolahan dengan metode biofilter anaerob
dan aerob disebutkan seperti di bawah ini:
3.2.1

Alat
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Alat Penelitian
No.
Alat
Spesifikasi
1.
Kerangka
Berbahan besi;
Besi
Memiliki tinggi = 70
cm
2.
Bak
Berukuran 20x20x30
3
Pengolahan
cm ; Ketebalan = 5
mm; Kapasitas = ±12
liter; Jenis kaca
bening
3.
Drum Plastik
Tinggi = 85 cm;
Diameter atas = 38
cm; Diameter tengah
= 44 cm; Kapasitas =
±120 liter
4.
Selang Air
Panjang = 13 cm;
Diameter dalam =
1,4 cm
Merk “Air Pump
5.
Aerator
VOSSO
V-2008”; Power = 2,5
watt; Air Flow = 2,5
liter/menit; Pressure
= > 0.014 Mpa;
Memiliki 1 buah
lubang suplai udara
6.
Batu Aerator
Diameter = 1,4 cm;
Panjang = 2 cm
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Fungsi
Sebagai kerangka
penyangga bak
pengolahan
Sebagai wadah
percobaan
pengolahan limbah
cair domestik
Sebagai wadah
penampung awal air
limbah cair domestik

Sebagai saluran air
limbah dari bak inlet
ke bak anaerob.
Alat untuk penyuplai
oksigen dalam bak
aerob

Tempat keluarnya
udara dari aerator
untuk menyuplai

No.

Alat

Spesifikasi

7.

Beaker
Glass

Kapasitas = 250 ml

8.

Kran Air

Diameter dalam =
1,4 cm

9.

Botol
Sampel

Kapasitas = 600 ml

10.

Gelas ukur

11.

Jerigen

Berbahan plastik;
Kapasitas = 2 liter
Kapasitas = ±25 liter

12.

Stop Kontak

Kapasitas = 4 lubang

13.

Cool Box

Berbahan Sterofoam

14.

Kerikil

15.

Selang
Aerasi

Diameter = 2 cm;
Berwarna abu-abu
Panjang = 1 m;
Diameter dalam = 4
mm

16.

Termometer

17.

pH Meter

LCD Non-Kontak IR
Laser Digital Infrared
Thermometer; Suhu
kisaran: -50 - 330
o
Celsius (-58 – 626
o
Fahrenheit)
Pen Type pH Meter
(pH-009 (I)A)
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Fungsi
oksigen
Sebagai wadah
sampel saat
pengujian, dan untuk
mengukur volume
MICROBAC
Sebagai tempat
keluar air dari bak
pengolahan
Untuk menyimpan
sampel yang akan
diujikan
Untuk mengukur
volume air limbah
Sebagai wadah
untuk pengambilan
limbah cair domestik
Sebagai penghubung
ke sumber listrik
Sebagai tempat
untuk pengawetan
sampel
Sebagai media lekat
biofilm
Sebagai tempat
mengalirnya udara
yang dihembuskan
oleh pompa udara
Untuk mengukur
suhu limbah cair
domestik

Untuk mengukur pH
limbah cair domestik

3.2.2

Bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Bahan Penelitian
No.
Bahan
1.
2.
3.

Limbah cair
domestik
MICROBAC
Es Batu

4

Kertas label

5
6

Sarung Tangan
Masker

3.3

Fungsi
Sebagai bahan uji dalam proses
pengolahan
Sebagai starter pembentukan biofilm
Sebagai pengawet sampel dalam cool
box
Untuk memberikan label pada setiap
perlakuan
Sebagai pelindung tangan
Sebagai pelindung wajah

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimental laboratorik. Metode eksperimental laboratorik ini
merupakan percobaan dalam skala laboratorium yang dilakukan
dengan tiga kali pengulangan (triplo). Sampel air limbah diambil
menggunakan metode pengambilan sampel sesaat (grab
sample) atau satu kali. Proses pengolahan air limbah domestik
yang dilakukan dengan metode biofilter anaerob dan aerob
menggunakan sistem sirkulasi secara gravitasi. Proses
pengolahan air limbah domestik dilakukan dalam dua tahap
yaitu tahap uji pendahuluan dan tahap percobaan. Uji
pendahuluan dilakukan sebagai perbandingan atau kontrol
terhadap hasil dari percobaan dimana pada uji pendahuluan,
proses running langsung dilakukan tanpa adanya proses
seeding (pembibitan bakteri) terlebih dahulu. Tahap percobaan
dilakukan setelah tahap uji pendahuluan, dimana pada tahap ini
proses running dilakukan setelah proses seeding (pembibitan
bakteri) selama 2 hari.
Pada tahap awal dilakukan pengujian karakteristik awal
sampel limbah domestik terlebih dahulu terhadap parameter
BOD, COD dan TSS sebelum limbah cair digunakan dalam
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proses
penelitian.
Proses
seeding
dilakukan
untuk
menumbuhkan bakteri pengurai limbah selama 2 hari. Setelah
selesai proses seeding maka selanjutnya dilakukan proses
aklimatisasi selama 1 hari. Setelah proses aklimatisasi selesai,
selanjutnya dilanjutkan dengan proses running untuk melihat
bagaimana pengaruh waktu tinggal terhadap penurunan kadar
BOD, COD dan TSS pada limbah cair domestik hasil
pengolahan. Waktu tinggal hidrolis (WTH) adalah waktu
perjalanan limbah cair di dalam reaktor, atau lamanya proses
pengolahan limbah cair tersebut. Semakin lama waktu tinggal,
maka penyisihan yang terjadi akan semakin besar (Said, 2008).
Menurut Said (2008), waktu tinggal total rata-rata bak biofilter
anaerob dan aerob adalah sama yaitu 6 – 8 jam, sehingga
berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini, waktu tinggal
yang akan digunakan yaitu pada jam ke- 5, 7, dan 9. Pada
tahap akhir dilakukan pengambilan sampel untuk selanjutnya
diuji dan dianalisa bagaimana efisiensi pengolahan air limbah
domestik menggunakan sistem anaerob dan aerob terhadap
penurunan kadar BOD, COD dan TSS.
3.4

Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi
perubahan atau variabel yang menjadi sebab perubahannya
atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini yang menjadi
variabel bebas adalah variasi waktu tinggal. Waktu tinggal
divariasikan pada bak anaerob dan bak aerob yaitu 5 jam, 7
jam, dan 9 jam.
2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi titik
persoalan yang keadaanya tergantung kepada variabel bebas.
Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu konsentrasi BOD,
COD, dan TSS.
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3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol merupakan variabel yang mampu
dikendalikan untuk mengetahui hubungan variabel bebas
dengan variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang
tidak di teliti.
a. Temperatur (suhu)
Suhu air limbah optimum untuk pengolahan sekitar 25oC35oC
b. pH
Bakteri masih dapat hidup dengan pH berkisar 4-9
3.5

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang tersusun
atas 1 faktor yaitu waktu tinggal air limbah. Faktor tersebut
terdiri dari 3 level yaitu waktu tinggal jam ke-5, 7, dan 9. Masingmasing perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan, dan
diambil sampel pada masing-masing bak pengolahan sehingga
terdapat 21 satuan percobaan. Kombinasi perlakuan dari faktor
yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Kombinasi Perlakuan Rancangan Percobaan
Ulangan
Waktu
Lokasi
Tinggal
1
2
Inlet
D-X1
D-X2
5 Jam
Anaerob
A-Y1
A-Y2
Aerob
A-Z1
A-Z2
7 Jam
Anaerob
B-Y1
B-Y2
Aerob
B-Z1
B-Z2
9 Jam
Anaerob
C-Y1
C-Y2
Aerob
C-Z1
C-Z2

3
D-X3
A-Y3
A-Z3
B-Y3
B-Z3
C-Y3
C-Z3

Pengulangan dilakukan dengan maksud antara lain
untuk: menduga ragam dari galat percobaan, menduga galat
baku (standard error) dari rata-rata perlakuan, meningkatkan
ketepatan percobaan, memperluas presisi kesimpulan
percobaan, yaitu melalui pemilihan dan penggunaan satuansatuan percobaan yang lebih bervariasi (Akhmadi, 2012).
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Menurut Sastrosupadi (2000), model umum RAK (Rancangan
Acak Kelompok) adalah sebagai berikut:
Yij = μ + Ti + βj +
εij..........................................................................................(3.1)
dimana:
Yij
= Respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan
ulangan ke-j
μ
= Nilai tengah umum
Ti
= Pengaruh perlakuan ke-i
Βj
= Pengaruh blok ke-j
εij
= Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan
ulangan ke-j
3.6

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian mengenai penurunan kadar BOD,
COD dan TSS pada limbah cair domestik hasil pengolahan
dengan metode biofilter anaerob dan aerob diawali dengan
perumusan masalah, studi literatur, dan kemudian dilanjutkan
dengan pelaksanaan penelitian. Pengolahan limbah cair
domestik dengan metode biofilter anaerob dan aerob
menggunakan sistem sirkulasi secara gravitasi dilakukan
dengan beberapa tahapan yaitu persiapan alat dan bahan,
pengambilan dan penanganan limbah cair domestik, uji
pendahuluan, seeding dan aklimatisasi dan running. Diagram
alir tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan untuk
diagram alir proses pengolahan limbah cair domestik dapat
dilihat pada Gambar 3.3.
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Mulai
Perumusan Masalah
Studi Literatur

Persiapan Alat dan Bahan

Uji Pendahuluan

Seeding dan Aklimatisasi

Proses Running

Analisa Data

Dibandingkan dengan baku mutu

Selesai
Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Penelitian
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Mulai
Sampel limbah cair
Dipersiapkan

Bak pengolahan, kran,
kerikil, dan aerator

Dirangkai
Seeding dan Aklimatisasi
- Dimasukkan media kerikil kedalam bak anaerob dan aerob
- Dimasukkan limbah cair domestik sebanyak 8000 ml dan
MICROBAC sebanyak 8 ml
- Didiamkan selama 2 hari sambil dilakukan pemberian
aerasi pada bak aerob
- Diaklimatisasi selama 1 hari
Running
- Hari ke-4 limbah cair domestik dibuang dan diganti
dengan limbah cair domestik yang baru
- Dilakukan proses sirkulasi secara gravitasi sesuai debit
dan waktu tinggal yang ditentukan hingga aliran air limbah
stabil
Sampel limbah cair domestik

A
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A
- Dilakukan pengambilan sampel pada bak anaerob dan
aerob untuk masing-masing waktu tinggal yang ditentukan
-Diambil 600ml untuk analisa BOD, COD dan TSS
Selesai
Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah Cair Domestik

3.6.1

Persiapan Alat Dan Bahan

Tahap persiapan alat dan bahan adalah tahap pertama
sebelum penelitian dapat dimulai. Drum plastik, bak
pengolahan, kerangka, media biofilter, kran air, selang, dan
aerator terlebih dahulu dirangkai sebelum dilakukan proses
pengolahan. Media biofilter yang digunakan yaitu kerikil dan
disusun dengan tinggi 12 cm pada bak anaerob dan aerob.
Khusus untuk bak anaerob, kondisi bak diusahakan dalam
kondisi tertutup rapat sehingga tidak ada udara luar yang masuk
kedalam bak. Drum plastik yang digunakan sebagai bak
penampung awal limbah cair domestik memiliki kapasitas + 120
liter. Ukuran bak pengolahan yang digunakan sebagai bak
anaerob dan aerob adalah 20 cm x 20 cm x 30 cm. Desain
rangkaian bak pengolahan dapat dilihat pada Gambar 3.4.
Rincian Komponen Bak Prototype Pengolahan Limbah dapat
dilihat pada Tabel 3.4.
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Gambar 3.4 Desain Rangkaian Bak Pengolahan

Tabel 3.4 Rincian Komponen Bak Prototype Pengolahan Limbah
No
Nama
Gambar
Ukuran
Komponen
1.
Bak
Tinggi =
Penampung
85 cm;
Awal (Inlet)
Diameter
atas = 38
cm;
Diameter
tengah =
44 cm
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No

Nama
Komponen

Gambar

Ukuran

Keterangan:
- Kapasitas + 120 liter
- Bahan = Plastik
- Terdapat kran air di bagian
bawah drum dengan tinggi
letak kran air 10 cm dari dasar,
memiliki ukuran ¾ dim dengan
diameter dalam 1,4 cm.
2.

Bak
Anaerob

20x20x30
3
cm
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No

Nama
Komponen

Gambar

Keterangan:
- Kapasitas + 12 liter
- Bahan = kaca bening
- Ketebalan kaca = 5 mm
- Terdapat kran air ukuran ½
dim di bagian atas bak
berjumlah dua buah dengan
tinggi letak kran air 20 cm dari
dasar dan diameter dalam
kran 1,4 cm
- Terdapat
drat
dalam
berukuran ¾ dim dengan
diameter dalam 2,5 cm dan
plug sebagai tutup dari drat
dalam pada bagian dasar bak
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Ukuran

No

Nama
Komponen

Gambar

-

3.

Ukuran

yang berada ditengah-tengah
berfungsi sebagai saluran
penguras air limbah
Terdapat
drat
dalam
berukuran ½ dim dengan
diameter dalam 2,2 cm yang
berjumlah 2 buah pada tutup
bak anaerob, dimana 1 buah
sebagai jalur masuk limbah
cair domestik dari bak inlet, 1
buah lainnya sebagai jalur
keluar gas yang ditancapkan
dengan selang sepanjang 90
cm dan dihubungkan kedalam
botol berisi air

Bak Aerob

20x20x30
3
cm
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No

Nama
Komponen

Gambar

Keterangan:
- Kapasitas + 12 liter
- Bahan = kaca
- Ketebalan kaca = 5 mm
- Terdapat kran air ukuran ½
dim di bagian atas bak
berjumlah satu buah dengan
tinggi letak kran air 20 cm dari
dasar dan diameter dalam
kran 1,4 cm
- Terdapat
drat
dalam
berukuran ¾ dim dengan
diameter dalam 2,5 cm dan
plug sebagai tutup dari drat
dalam pada bagian dasar bak
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Ukuran

No

Nama
Komponen

Gambar

Ukuran

yang berada ditengah-tengah
berfungsi sebagai saluran
penguras air limbah
4.

Kerangka
Besi

Tinggi =
70 cm;
Lebar =
30 cm;
Panjang =
90 cm

Keterangan:
- Sebagai kerangka penyangga
bak pengolahan limbah cair
domestik
- Terbuat dari besi

3.6.2 Data Perhitungan
Pengolahan

Dan

Kalibrasi

Debit

Bak

Air limbah cair domestik yang akan diolah akan dialirkan
melewati kran yang terpasang pada bak pengolahan. Kran
tersebut diatur debitnya sesuai waktu tinggal yang ditentukan
yaitu 5, 7, dan 9 jam. Masing-masing waktu tinggal mempunyai
debit yang berbeda. Data hasil perhitungan debit untuk masingmasing waktu tinggal dapat dilihat pada Lampiran 1. Rincian
besarnya debit dalam variasi waktu tinggal yang ditentukan
dapat dilihat pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Rincian Besar Debit Berdasarkan Variasi Waktu Tinggal
Waktu Tinggal (td)
Debit (Q)
5 Jam
26,64 ml/menit
7 Jam
19,02 ml/menit
9 Jam
14,76 ml/menit
Sumber: Hasil Perhitungan
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Pada bak pengolahan untuk waktu tinggal 5 jam, didapat
hasil perhitungan debit sebesar 26.64 ml/menit, untuk watu
tinggal 7 jam debit sebesar 19,02 ml/menit, dan untuk waktu
tinggal 9 jam debit sebesar 14,76 ml/menit. Data perhitungan
debit ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur debit pada
kran bak pengolahan, dimana debit aktual yang mengalir belum
tentu sesuai dengan debit hasil perhitungan, oleh karena itu
perlu dilakukan pengaturan (kalibrasi) debit pada kran bak
pengolahan terlebih dahulu. Data kalibrasi debit bak pengolahan
dapat dilihat pada Lampiran 2. Bak pengolahan yang diatur
krannya untuk dikalibrasi adalah bak inlet dan bak anaerob,
sedangkan untuk bak aerob tidak dilakukan pengaturan kran
karena kran hanya digunakan untuk pengambilan sampel
limbah cair domestik. Berdasarkan hasil kalibrasi debit
didapatkan debit rata-rata yang mengalir untuk drum 1 yang
digunakan untuk bak inlet dengan waktu tinggal 5 jam adalah 24
ml – 26,64 ml per menit, untuk drum 2 dengan waktu tinggal 7
jam debit berkisar antara 18 ml – 19,02 ml per menit, untuk
drum 3 dengan waktu tinggal 9 jam debit berkisar antara 12,4 ml
– 14,76 ml per menit. Pada bak anaerob 1 dengan waktu tinggal
5 jam debit berkisar antara 26 ml – 26,64 ml per menit, untuk
bak anaerob 2 dengan waktu tinggal 7 jam debit berkisar antara
19 ml – 19,02 ml per menit, dan untuk bak anaerob 3 dengan
waktu tinggal 9 jam debit berkisar antara 14 ml – 14,76 ml per
menit.
3.6.3 Pengambilan
Domestik

Dan

Penanganan

Limbah

Cair

Limbah cair domestik yang digunakan dalam penelitian
ini berasal dari MCK Terpadu RT 03 RW 07 Kelurahan
Tlogomas, Kota Malang. Limbah cair domestik diambil pada bak
pengendap pertama dengan metode pengambilan sampel
sesaat (grab samples) atau satu kali pengambilan. Pengambilan
sampel dilakukan pada pagi hari dan air limbah tersebut
langsung digunakan dalam proses penelitian. Air limbah diambil
sebanyak 450 liter dan dimasukkan ke dalam jerigen dengan
volume jerigen sebesar 25 liter. Limbah cair domestik yang telah
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diambil dihomogenkan terlebih dahulu sebelum digunakan pada
proses pengolahan dengan cara dilakukan pengadukan pada
sampel limbah yang sudah diambil.
3.6.4

Seeding Dan Aklimatisasi

Pengembangbiakan mikroorganisme atau disebut juga
seeding dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme (Said,
2005). Seeding dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme
pada media biofilm yang terbuat dari kerikil. Seeding dilakukan
dengan cara memasukkan MICROBAC ke dalam limbah cair
domestik sebanyak 1 ml/liter dari volume air limbah yang diolah
(8 ml MICROBAC + 8000 ml limbah cair domestik). Media
biofilm yang berupa kerikil disusun secara merata didalam bak
anaerob dan aerob dengan tinggi 12 cm. Pada bak aerob
dilakukan penambahan oksigen dengan aerasi sedangkan pada
bak anaerob tidak dilakukan aerasi. Proses seeding dilakukan
selama 2 hari dan setelah itu dilakukan proses aklimatisasi
selama 1 hari. Setelah proses aklimatisasi telah selesai yang
diindikasikan dengan pergantian limbah penampungan dengan
limbah air domestik telah mencapai 100 % dan efisiensi
penyisihan COD pada saat aklimatisasi relatif stabil, maka
pengoperasian secara kontinyu dapat dilakukan (Amri dan
Wesen, 2015).
3.6.5

Running

Proses running dilakukan setelah proses seeding dan
aklimatisasi selesai yaitu dimulai pada hari ke-4. Proses running
dilakukan dengan memasukkan limbah cair domestik yang baru
ke dalam bak inlet dan dibiarkan tersirkulasi secara gravitasi
dengan debit dan waktu tinggal yang ditentukan. Waktu tinggal
yang digunakan adalah 5, 7, dan 9 jam sehingga lamanya waktu
pengolahan pada masing-masing rangkaian bak pengolahan
terdiri dari 10 jam, 14 jam, dan 18 jam. Air limbah dibiarkan
mengalir antar bak pengolahan secara gravitasi sesuai debit
yang telah diatur hingga aliran limbah pada bak terakhir stabil.
Setelah aliran limbah stabil maka aliran limbah tersebut sudah
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sesuai dengan waktu tinggal yang ditentukan dan selanjutnya
dapat dilakukan pengambilan sampel pada masing-masing bak
pengolahan untuk selanjutnya dilakukan pengujian kadar BOD,
COD dan TSS dalam air limbah domestik hasil pengolahan.
3.6.6 Pengambilan Sampel Dan Analisa Akhir Parameter
Limbah
Pengambilan sampel dilakukan setelah aliran limbah cair
domestik yang mengalir pada tiap bak pengolahan telah stabil.
Saat proses running, pengambilan sampel dilakukan di masingmasing bak yaitu pada bak anaerob, dan bak aerob pada waktu
tinggal yang telah ditentukan. Sampel diambil sebanyak 600 ml
pada masing-masing bak pengolahan dan dimasukkan kedalam
botol sampel menggunakan gelas ukur sehingga terdapat 2
sampel setiap pengulangan sesuai waktu tinggal yang
ditentukan. Sampel yang telah diambil selanjutnya diletakkan ke
dalam coolbox agar sampel tetap dalam kondisi baik untuk
selanjutnya dilakukan tahap pengujian. Analisa akhir parameter
limbah dilakukan untuk mengetahui besar penurunan kadar
BOD, COD dan TSS limbah cair domestik setelah melewati
proses pengolahan. Pengujian BOD dilakukan dengan
menggunakan metode Winkler (titrasi di laboratorium),
pengujian COD dengan metode spektrofotometri, dan pengujian
TSS dengan metode gravimetri.
3.7

Analisa Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian penurunan
kadar BOD, COD dan TSS pada limbah cair domestik dengan
metode biofilter anaerob dan aerob menggunakan media kerikil
ini yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan hasil yang
didapat selama aktivitas penelitian dan pengamatan secara
langsung. Analisa data juga bertujuan untuk mengetahui
kemampuan dari metode biofilter anaerob dan aerob dalam
menurunkan kadar pencemar BOD, COD, dan TSS limbah cair
domestik sehingga dapat dilakukan analisa lebih lanjut.
Terdapat beberapa tahapan analisa data yang dilakukan yaitu,
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perhitungan penurunan kadar BOD, COD dan TSS selama
waktu tinggal yang telah ditentukan, perhitungan efisiensi
(persentase perubahan kadar) BOD, COD dan TSS, analisa
rancangan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) lalu
dibuat sidik ragamnya dan jika hasil sidik ragamnya
berpengaruh nyata atau sangat nyata maka dilakukan uji lanjut
beda nyata jujur (BNJ), serta perbandingan kadar BOD, COD
dan TSS pada limbah cair domestik hasil pengolahan dengan
baku mutu air limbah domestik menurut Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 68
Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
3.7.1

Efisiensi Penurunan Kadar BOD, COD Dan TSS

Efisiensi penurunan kadar BOD, COD dan TSS pada
limbah cair domestik dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut:
Efisiensi =
100%............................................................(3.2)
dimana:
a = nilai kandungan BOD, COD dan TSS pada saat sebelum
proses pengolahan berlangsung.
b = nilai kandungan BOD, COD dan TSS pada saat setelah
proses pengolahan berlangsung.
3.7.2

Analisa Rancangan Percobaan

Analisa data menggunakan metode one ways dengan
tabel analisa ragam (ANOVA) Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan taraf nyata 5%. Perhitungan analisa ragam
(ANOVA) dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS
Statistics 22. Pengaruh perlakuan variasi waktu tinggal terhadap
penurunan kadar BOD, COD dan TSS limbah cair domestik
dapat dilihat dari kesimpulan hasil uji F. Apabila terdapat beda
nyata pada interaksi di kedua atau di salah satu perlakuan,
maka akan dilakukan uji lanjut BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan
taraf nyata 5%. Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel
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ANOVA adalah jika p-valensi (sig.) kurang dari 0,05 maka hasil
yang didapat berpengaruh signifikan (berbeda nyata).
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Karakteristik Awal Limbah Cair Domestik MCK
Terpadu Tlogomas

Limbah cair domestik yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan limbah cair yang berasal dari MCK Terpadu RT
03 RW 07 Kelurahan Tlogomas yang terletak di Jalan Tirta
Rona, Kota Malang. Pengambilan sampel limbah cair domestik
dilakukan pada bak pengendap pertama dikarenakan pada bak
pengendap pertama ini merupakan saluran awal masuknya
limbah cair dari aktivitas warga sekitar dan dapat dipastikan
bahwa kandungan BOD, COD, dan TSS pada bak pengendap
pertama masih tinggi. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi
hari dikarenakan pada pagi hari aktivitas rumah tangga yang
berhubungan dengan mandi, cuci, dan kakus sangat tinggi.
Limbah cair domestik yang telah diambil tersebut lalu langsung
digunakan dalam proses pengolahan dengan metode biofilter
anaerob-aerob. Sebelum diproses lebih lanjut maka limbah cair
domestik yang nantinya akan menjadi inlet dari bak pengolahan
maka dilakukan pengambilan dan pengujian sampel terlebih
dahulu untuk mengetahui karakteristik awal dari limbah cair
domestik
sebelum
dilakukan
pengolahan.
Pengujian
karakteristik awal limbah cair domestik yang meliputi BOD,
COD, dan TSS dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Perum
Jasa Tirta I Jalan Surabaya Kota Malang sementara
pengukuran pH, suhu, warna dan bau dilakukan langsung oleh
peneliti. Karakteristik awal limbah cair domestik MCK Terpadu
Tlogomas dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Karakteristik Awal Limbah Cair Domestik MCK Terpadu
Tlogomas
No. Parameter Konsentrasi Satuan
Keterangan
1
BOD
105,97
mg/L
Tidak sesuai baku
mutu
2
COD
363,10
mg/L
Tidak sesuai baku
mutu
3
TSS
81,93
mg/L
Tidak sesuai baku
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No.

Parameter

Konsentrasi

Satuan

Keterangan
mutu
4
pH
8,05
Sesuai baku mutu
o
5
Suhu
24,28
C
6
Warna
Kuning kecoklatan
7
Bau
Sangat menyengat
Keterangan: Angka merupakan rata-rata hasil pengujian pada bak
inlet tanpa pembibitan bakteri dan dengan pembibitan bakteri.

Berdasarkan Tabel 4.1, kandungan pencemar untuk
parameter BOD, COD, dan TSS menunjukkan tidak sesuai
dengan baku mutu limbah cair domestik yang ditetapkan
menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 yaitu
sebesar 30 mg/L untuk BOD, 100 mg/L untuk COD dan 30 mg/L
untuk TSS. Hal ini menyebabkan limbah cair domestik tersebut
masih belum layak untuk langsung dibuang ke sungai
dikarenakan kandungan pencemar khususnya pada parameter
BOD, COD, dan TSS masih sangat tinggi. Berdasarkan hal
tersebut maka limbah cair domestik perlu dilakukan pengolahan
terlebih dahulu agar limbah cair domestik yang dibuang ke
sungai mendekati atau bahkan sesuai dengan baku mutu yang
telah ditetapkan.
4.2

Perubahan Kandungan BOD

Pengujian kandungan BOD yang terdapat dalam limbah
cair domestik dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama
merupakan pengujian kandungan BOD limbah cair domestik
dari hasil pengolahan dengan biofilter anaerob dan aerob tanpa
dilakukan pembibitan bakteri pada media biofilter (kontrol),
sedangkan tahap kedua merupakan pengujian kandungan BOD
limbah cair domestik dari hasil pengolahan dengan biofilter
anaerob dan aerob dengan dilakukan pembibitan bakteri pada
media biofilter. Pengujian kandungan BOD tidak hanya
dilakukan saat proses pengolahan telah selesai, namun juga
dilakukan pengujian kandungan BOD saat sebelum dilakukan
pengolahan pada masing-masing tahap, hal ini bertujuan untuk
mengetahui perubahan nilai BOD sebelum dan sesudah
pengolahan untuk masing-masing tahap. Pengujian dilakukan
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dalam tiga lokasi yaitu pengujian kandungan BOD pada bak
inlet, bak anaerob dan bak aerob untuk mengetahui perubahan
kandungan BOD pada masing-masing bak tersebut. Hal ini juga
dilakukan untuk pengujian pada parameter COD dan TSS. Data
hasil pengujian kandungan BOD dapat dilihat pada Lampiran 3.
Besar kandungan BOD pada perlakuan tanpa dan dengan
pembibitan bakteri pada media biofilter untuk masing-masing
waktu tinggal dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.

Gambar 4.1. Kandungan BOD dalam Bak Anaerob Tanpa Pembibitan
Bakteri dan Dengan Pembibitan Bakteri

Gambar 4.2. Kandungan BOD dalam Bak Aerob Tanpa Pembibitan
Bakteri dan Dengan Pembibitan Bakteri
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Kandungan BOD awal pada perlakuan tanpa pembibitan
bakteri adalah sebesar 41.78 mg/L, sedangkan kandungan BOD
awal pada perlakuan dengan pembibitan bakteri yaitu sebesar
170,17 mg/L. Terjadinya perbedaan besar kandungan awal
BOD ini dikarenakan pengujian dilakukan sebanyak dua kali di
bak inlet yang berbeda yaitu pada perlakuan tanpa pembibitan
bakteri dan pada perlakuan dengan pembibitan bakteri.
Berdasarkan grafik kandungan BOD pada bak anaerob
(Gambar 4.1), untuk perlakuan tanpa pembibitan bakteri terjadi
peningkatan kandungan BOD menjadi 225,8 mg/L untuk waktu
tinggal 5 jam dan 94,88 mg/L untuk waktu tinggal 7 jam,
sementara kandungan BOD menurun pada waktu tinggal 9 jam
yaitu menjadi 32,05 mg/L. Peningkatan kandungan BOD dapat
disebabkan karena proses start-up khususnya pada bak
anaerob yang masih belum cukup sehingga bakteri pengurai
dan bakteri pembentuk methan masih belum tumbuh dengan
baik serta belum adanya lapisan biofilm pada media biofilter
menyebabkan proses dekomposisi belum dapat terjadi secara
maksimal. Menurut Widyawati.dkk (2015), peningkatan nilai
BOD yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh senyawa
organik yang terkandung dalam sampel limbah cair telah habis
terkonsumsi sehingga mikroorganisme kehabisan makanan lalu
mengalami kematian yang kemudian ikut terukur sebagai BOD.
Kandungan BOD pada bak anaerob untuk perlakuan dengan
pembibitan bakteri secara keseluruhan terjadi penurunan dari
kandungan awal. Kandungan BOD pada waktu tinggal 5 jam
sebesar 33,83 mg/L, pada waktu tinggal 7 jam sebesar 79,90
mg/L, dan pada waktu tinggal 9 jam sebesar 38,35 mg/L. Jika
dilihat dari hasil tersebut, perubahan kandungan BOD pada bak
anaerob untuk perlakuan tanpa pembibitan bakteri, hasil yang
paling baik yaitu pada waktu tinggal 9 jam, sedangkan untuk
perlakuan dengan pembibitan bakteri, hasil yang paling baik
yaitu pada waktu tinggal 5 jam.
Kandungan BOD pada bak aerob diamati kembali,
dimana pada bak aerob limbah cair domestik dialirkan dari bak
anaerob secara gravitasi pada masing-masing waktu tinggal
yang ditentukan sehingga limbah cair domestik dapat diolah
lebih lanjut dan dilihat pengaruhnya setelah diolah pada bak
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aerob. Kandungan BOD pada bak aerob dapat dilihat pada
Gambar 4.2, dimana untuk perlakuan tanpa pembibitan bakteri
terjadi penurunan kandungan BOD pada waktu tinggal 5 jam
menjadi 189,63 mg/L dan pada waktu tinggal 7 jam menjadi
45,83 mg/L, sementara pada waktu tinggal 9 jam terjadi
peningkatan kandungan BOD menjadi 108,44 mg/L. Kandungan
BOD untuk perlakuan dengan pembibitan bakteri terjadi
peningkatan pada waktu tinggal 5 jam menjadi 34,64 mg/L,
sementara pada waktu tinggal 7 dan 9 jam terjadi penurunan
menjadi 38,23 mg/L dan 26,35 mg/L. Menurut Muhajir (2013),
kecenderungan penurunan konsentrasi COD sejalan dengan
penurunan konsentrasi BOD secara bertahap mengindikasikan
bahwa bahan organik yang terkandung dalam air limbah
sebagian besar merupakan bahan organik yang bersifat
biodegradable (dapat terdegradasi secara biologis).
Kandungan BOD hasil pengolahan dengan biofilter
anaerob - aerob pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri jika
dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik tersendiri
menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 secara
keseluruhan belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan yaitu
sebesar 30 mg/L. Pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri,
didapat hasil kandungan BOD limbah cair domestik yang paling
rendah yaitu pada pengolahan dengan waktu tinggal 7 jam
dengan kandungan BOD sebesar 45,83 mg/L, sementara
kandungan BOD pada waktu tinggal 5 jam dan 9 jam masih
sangat jauh dari baku mutu yang ditetapkan. Hasil pengujian
kandungan BOD pada perlakuan dengan pembibitan bakteri jika
dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik tersendiri
menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 secara
keseluruhan sudah mendekati baku mutu yang ditetapkan,
bahkan untuk kandungan BOD pada waktu tinggal 9 jam setelah
dilakukan pengolahan dengan biofilter anaerob - aerob telah
berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar
26,35 mg/L.

43

4.3

Perubahan Kandungan COD

Kandungan COD mencakup kebutuhan oksigen untuk
reaksi biokimiawi, karena senyawa yang dapat dirombak oleh
mikroorganisme dapat pula mengalami oksidasi lewat reaksi
kimiawi (Parasmita.dkk, 2012). Data hasil pengujian kandungan
COD dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kandungan COD awal pada perlakuan
tanpa pembibitan bakteri adalah sebesar 148,70 mg/L,
sedangkan kandungan COD awal pada perlakuan dengan
pembibitan bakteri yaitu sebesar 577,50 mg/L. Besar
kandungan BOD pada perlakuan tanpa dan dengan pembibitan
bakteri pada media biofilter untuk masing-masing waktu tinggal
dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4.

Gambar 4.3. Kandungan COD dalam Bak Anaerob Tanpa Pembibitan
Bakteri dan Dengan Pembibitan Bakteri

44

Gambar 4.4. Kandungan COD dalam Bak Aerob Tanpa Pembibitan
Bakteri dan Dengan Pembibitan Bakteri

Kandungan COD pada bak anaerob dapat dilihat pada
Gambar 4.3, dimana untuk perlakuan tanpa pembibitan bakteri
terjadi peningkatan kandungan COD menjadi 877,47 mg/L untuk
waktu tinggal 5 jam dan 291,03 mg/L untuk waktu tinggal 7 jam,
sementara kandungan COD menurun pada waktu tinggal 9 jam
yaitu menjadi 115,51 mg/L. Menurut Dianrevy (2017),
peningkatan COD terjadi dikarenakan masih berlangsungnya
adaptasi dan aktivitas bakteri sehingga biomassa sel isolat
bakteri yang masih kecil yang menyebabkan proses
dekomposisi tidak maksimal. Kandungan COD pada bak
anaerob untuk perlakuan dengan pembibitan bakteri secara
keseluruhan terjadi penurunan dari kandungan awal.
Kandungan COD pada waktu tinggal 5 jam sebesar 106,96
mg/L, pada waktu tinggal 7 jam sebesar 218,47 mg/L, dan pada
waktu tinggal 9 jam sebesar 115,62 mg/L. Jika dilihat dari hasil
tersebut, perubahan kandungan COD pada bak anaerob untuk
perlakuan tanpa pembibitan bakteri, hasil yang paling baik yaitu
pada waktu tinggal 9 jam, sedangkan untuk perlakuan dengan
pembibitan bakteri, hasil yang paling baik yaitu pada waktu
tinggal 5 jam.
Kandungan COD pada bak aerob dapat dilihat pada
Gambar 4.4, dimana untuk perlakuan tanpa pembibitan bakteri
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terjadi penurunan kandungan COD pada waktu tinggal 5 jam
menjadi 676,27 mg/L dan pada waktu tinggal 7 jam menjadi
185,20 mg/L, namun pada waktu tinggal 9 jam terjadi
peningkatan kandungan COD menjadi 373,45 mg/L. Kandungan
COD untuk perlakuan dengan pembibitan bakteri secara
keseluruhan terjadi penurunan dibandingkan dengan kandungan
COD sebelumnya pada bak anaerob dimana pada waktu tinggal
5 jam menjadi 104,54 mg/L, pada waktu tinggal 7 jam menjadi
122,23 mg/L, dan pada waktu tinggal 9 jam menjadi 83,21 mg/L.
Dapat dilihat bahwa dengan perlakuan pembibitan bakteri,
kandungan COD limbah cair domestik hasil pengolahan dengan
biofilter anaerob – aerob jauh lebih kecil dibanding dengan
kandungan COD pada outlet dari perlakuan tanpa pembibitan
bakteri sehingga dapat dilihat bahwa bakteri juga membantu
proses degradasi bahan organik pada air limbah menjadi lebih
cepat. Metcalf & Eddy (2003) dalam Ariani.dkk (2014)
menyatakan bahwa
proses degradasi senyawa-senyawa
organik yang menghasilkan adanya penurunan COD, sebagian
besar terjadi di dalam bioreaktor anaerobik, sedangkan dengan
proses aerobik tidak terlalu besar. Aliran limbah yang cenderung
naik melewati media filter, menyebabkan terjadi kontak dengan
media yang diatasnya tumbuh bakteri anaerobik yang tidak
dapat lepas ke dalam effluent.
Kandungan COD hasil pengolahan dengan biofilter
anaerob-aerob pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri jika
dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik tersendiri
menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 secara
keseluruhan belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan yaitu
sebesar 100 mg/L. Pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri,
didapat hasil kandungan COD limbah cair domestik yang paling
rendah yaitu pada pengolahan dengan waktu tinggal 7 jam
dengan kandungan COD sebesar 185,20 mg/L, sementara
kandungan COD pada waktu tinggal 5 jam dan 9 jam masih
sangat jauh dari baku mutu yang ditetapkan. Hasil pengujian
kandungan COD pada perlakuan dengan pembibitan bakteri jika
dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik tersendiri
menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 secara
keseluruhan sudah mendekati baku mutu yang ditetapkan,
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bahkan untuk kandungan COD pada waktu tinggal 9 jam setelah
dilakukan pengolahan dengan biofilter anaerob - aerob telah
berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu sebesar
83,21 mg/L.
4.4

Perubahan Kandungan TSS

Jumlah padatan tersuspensi (TSS) merupakan bahanbahan organik yang larut dan melayang dalam air dan
berhubungan erat dengan tingkat kekeruhan air, dimana
semakin tinggi kandungan padatan tersuspensinya maka air
akan semakin keruh (Said, 1996 dalam Harahap, 2011).
Menurut Zahra dan Purwanti (2015), ukuran diameter pada
media memiliki pengaruh dalam penyisihan material organik,
karena media pada reaktor biofilter memiliki fungsi sebagai
filtrasi. TSS yang mengalir melalui media akan tersaring melalui
celah - celah media dan biofilm yang membungkus permukaan
media. Data hasil pengujian kandungan TSS dapat dilihat pada
Lampiran 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan
TSS awal pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri adalah
sebesar 69,50 mg/L, sedangkan kandungan TSS awal pada
perlakuan dengan pembibitan bakteri yaitu sebesar 94,37 mg/L.
Besar kandungan TSS pada perlakuan tanpa dan dengan
pembibitan bakteri pada media biofilter untuk masing-masing
waktu tinggal dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6.

47

Gambar 4.5. Kandungan TSS dalam Bak Anaerob Tanpa Pembibitan
Bakteri dan Dengan Pembibitan Bakteri

Gambar 4.6. Kandungan TSS dalam Bak Aerob Tanpa Pembibitan
Bakteri dan Dengan Pembibitan Bakteri

Kandungan TSS pada bak anaerob dapat dilihat pada
Gambar 4.5, dimana untuk perlakuan tanpa pembibitan bakteri
terjadi penurunan pada waktu tinggal 5 jam menjadi 26,77 mg/L,
pada waktu tinggal 7 jam menjadi 22,23 mg/L, dan pada waktu
tinggal 9 jam menjadi 14,67 mg/L. Kandungan TSS pada bak
anaerob untuk perlakuan dengan pembibitan bakteri juga terjadi
penurunan, dimana pada waktu tinggal 5 jam menjadi 17 mg/L,
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pada waktu tinggal 7 jam menjadi 10,83 mg/L, dan pada waktu
tinggal 9 jam menjadi 10,27 mg/L. Jika dilihat dari hasil tersebut,
maka perubahan kandungan TSS pada bak anaerob untuk
perlakuan tanpa dan dengan pembibitan bakteri, didapatkan
hasil yang paling baik yaitu pada waktu tinggal 9 jam karena
pada waktu tinggal 9 jam didapatkan kandungan TSS yang
paling rendah.
Kandungan TSS pada bak aerob dapat dilihat pada
Gambar 4.6, dimana untuk perlakuan tanpa pembibitan bakteri
terjadi peningkatan kandungan TSS pada waktu tinggal 5 jam
menjadi 60,07 mg/L, pada waktu tinggal 7 jam terjadi penurunan
menjadi 17,93 mg/L, sementara pada waktu tinggal 9 jam terjadi
peningkatan kandungan TSS yaitu menjadi 22,47 mg/L. Menurut
Sulaiman.dkk (2016), peningkatan kandungan TSS disebabkan
mikroba mulai saling bertumpuk sehingga menghambat kontak
antar mikroba dan limbah cair. Kandungan TSS untuk perlakuan
dengan pembibitan bakteri secara keseluruhan terjadi
penurunan dimana pada waktu tinggal 5 jam menjadi 8,10 mg/L,
pada waktu tinggal 7 jam menjadi 8,40 mg/L, dan pada waktu
tinggal 9 jam menjadi 5,63 mg/L.
Kandungan TSS hasil pengolahan dengan biofilter
anaerob-aerob pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri jika
dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik tersendiri
menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 untuk
waktu tinggal 5 jam belum memenuhi baku mutu yang
ditetapkan yaitu sebesar 30 mg/L, sementara pada waktu
tinggal 7 jam dan 9 jam sudah berada di bawah baku mutu.
Pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri, didapat hasil
kandungan TSS limbah cair domestik yang paling rendah yaitu
pada pengolahan dengan waktu tinggal 7 jam dengan
kandungan TSS sebesar 17,93 mg/L. Hasil pengujian
kandungan TSS pada perlakuan dengan pembibitan bakteri jika
dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik tersendiri
menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 secara
keseluruhan sudah berada di bawah baku mutu yang
ditetapkan, dimana kandungan TSS yang paling rendah yaitu
pada pengolahan dengan waktu tinggal 9 jam yaitu sebesar
5,63 mg/L.
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4.5

Pengaruh
Variasi
Waktu
Tinggal
Penurunan Kandungan Parameter Uji

Terhadap

Kualitas limbah cair domestik mengalami perubahan
kandungan setelah diolah dengan metode biofilter anaerob aerob, baik tanpa dilakukan pembibitan bakteri maupun dengan
dilakukan pembibitan bakteri. Hasil dari kedua perlakuan
tersebut menunjukkan perubahan kandungan yang berbeda
berdasarkan variasi waktu tinggal yang ditentukan. Menurut
Said (2008), waktu tinggal hidrolis (WTH) adalah waktu
perjalanan limbah cair di dalam reaktor, atau lamanya proses
pengolahan limbah cair tersebut. Pada penelitian ini, waktu
tinggal yang digunakan yaitu 5, 7, dan 9 jam dan dilakukan
analisa sidik ragam (ANOVA) dengan taraf nyata 5% untuk
mengetahui pengaruh waktu tinggal terhadap penurunan
kandungan parameter uji pada perlakuan dengan pembibitan
bakteri, sedangkan pada perlakuan tanpa pembibitan bakteri
tidak dilakukan analisa sidik ragam (ANOVA) karena tidak
terjadi penurunan kandungan pada parameter BOD dan COD
walaupun terjadi penurunan kandungan pada parameter TSS.
4.5.1

Pengaruh
Variasi
Waktu
Penurunan Kandungan BOD

Tinggal

Terhadap

Kandungan BOD awal pada perlakuan tanpa pembibitan
bakteri adalah sebesar 41,78 mg/L. Setelah dilakukan
pengolahan dengan biofilter anaerob - aerob pada waktu tinggal
5, 7, dan 9 jam terjadi peningkatan kandungan BOD dari
kandungan awal sebelum pengolahan sehingga pengolahan
dengan biofilter anaerob – aerob tanpa pembibitan bakteri tidak
efisien dalam menurunkan kandungan BOD limbah cair
domestik. Data persentase perubahan kandungan BOD dapat
dilihat pada Lampiran 5.
Kandungan BOD awal pada perlakuan dengan
pembibitan bakteri adalah sebesar 170,17 mg/L. Pada proses
pengolahan dengan bak anaerob untuk waktu tinggal 5 jam,
efisiensi penurunan kandungan BOD sebesar 80,11% menjadi
33,83 mg/L dan setelah diproses melalui bak aerob, kandungan
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BOD sedikit mengalami peningkatan sebesar 2,4% menjadi
34,64 mg/L. Pada waktu tinggal 7 jam setelah dilakukan
pengolahan dengan bak anaerob, efisiensi penurunan
kandungan BOD sebesar 53,04% menjadi 79,9 mg/L dan
setelah diproses melalui bak aerob, efisiensi penurunan
kandungan BOD bertambah sebesar 52,14% menjadi 38,23
mg/L. Pada waktu tinggal 9 jam setelah dilakukan pengolahan
dengan bak anaerob, efisiensi penurunan kandungan BOD
sebesar 77,46% menjadi 38,35 mg/L dan setelah diproses
melalui bak aerob, efisiensi penurunan kandungan BOD
bertambah sebesar 31,28% menjadi 26,35 mg/L. Jadi total
efisiensi penurunan kandungan BOD pada waktu tinggal 5 jam
adalah sebesar 79,64%, pada waktu tinggal 7 jam sebesar
77,53% dan pada waktu tinggal 9 jam sebesar 84,51%. Ratarata penurunan kandungan BOD hasil pengolahan bak anaerob,
bak aerob dan gabungan bak anerob - aerob dengan
pembibitan bakteri pada masing-masing waktu tinggal dapat
dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Penurunan Kandungan BOD Hasil Pengolahan Dengan
Pembibitan Bakteri Pada Setiap Perlakuan
Parameter BOD
Perlakuan
Anaerob
Aerob
Anaerob Aerob
a
a
a
5 Jam
136,33
1,98
135,52
a
a
a
7 Jam
90,26
41,67
131,93
a
a
a
9 Jam
131,81
11,99
143,81
p-value
0,328
0,446
0,119
Keterangan: P-value didapatkan dari uji Anova menggunakan SPSS;
p-val <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata penurunan
dari 3 ulangan terhadap waktu tinggal; Angka yang diikuti huruf
berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda nyata
berdasarkan uji Tukey 0,05.

Hasil analisis statistik ANOVA one way dengan taraf
nyata 5% dihasilkan bahwa dengan dilakukannya pembibitan
bakteri pada pengolahan anaerob, aerob dan gabungan
anaerob - aerob maka didapat jumlah penurunan kandungan
BOD yang fluktuatif (naik turun) dan tidak signifikan terhadap
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pengaruh perlakuan. Menurut Parasmita.dkk (2012), semakin
lama waktu tinggal proses pengolahan pada biofilter, maka
semakin besar nilai efisiensi penyisihan yang terjadi. Hal ini
telah sesuai pada penelitian ini dimana efisiensi penurunan
kandungan BOD yang paling besar adalah pada waktu tinggal 9
jam dengan efisiensi penurunan sebesar 84,51%. Hasil ini juga
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatijah.dkk
(2010), dengan menggunakan limbah cair industri karet dimana
hasil pengukuran kadar BOD5 sebelum dan sesudah
pengolahan mengalami penurunan rata-rata yakni 80,90 mg/l
(90,58 %) pada waktu kontak 1 minggu dan 56,68 mg/l (93,40%)
pada waktu kontak 2 minggu dengan melalui proses secara
anaerobik sedangkan pada proses kombinasi secara aerobik
mengalami penurunan sebesar rata-rata 67,30 mg/l terdapat
penambahan penyisihan 1,58% dengan waktu perendaman 1
minggu dan 12,60 mg/l dengan penambahan penyisihan
sebesar 5,13% pada waktu perendaman 2 minggu.
4.5.2

Pengaruh
Variasi
Waktu
Penurunan Kandungan COD

Tinggal

Terhadap

Kandungan COD awal pada perlakuan tanpa pembibitan
bakteri adalah sebesar 148,70 mg/L. Setelah dilakukan
pengolahan dengan biofilter anaerob - aerob pada waktu tinggal
5, 7, dan 9 jam terjadi peningkatan kandungan COD pada
limbah cair domestik hasil pengolahan dibandingkan dengan
kandungan awal sebelum pengolahan sehingga pengolahan
dengan biofilter anaerob - aerob tanpa pembibitan bakteri tidak
efisien dalam menurunkan kandungan COD limbah cair
domestik. Data persentase perubahan kandungan COD dapat
dilihat pada Lampiran 5.
Kandungan COD awal pada perlakuan dengan
pembibitan bakteri adalah sebesar 577,50 mg/L. Pada proses
pengolahan dengan bak anaerob untuk waktu tinggal 5 jam,
efisiensi penurunan kandungan COD sebesar 81,47% menjadi
106,96 mg/L dan setelah diproses melalui bak aerob, efisiensi
penurunan kandungan COD bertambah sebesar 2,25% menjadi
104,54 mg/L. Pada waktu tinggal 7 jam setelah dilakukan
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pengolahan dengan bak anaerob, efisiensi penurunan
kandungan COD sebesar 62,17% menjadi 218,47 mg/L dan
setelah diproses melalui bak aerob, efisiensi penurunan
kandungan COD bertambah sebesar 44,04% menjadi 122,23
mg/L. Pada waktu tinggal 9 jam setelah dilakukan pengolahan
dengan bak anaerob, efisiensi penurunan kandungan COD
sebesar 79,97% menjadi 115,62 mg/L dan setelah diproses
melalui bak aerob, efisiensi penurunan kandungan COD
bertambah sebesar 28,02% menjadi 83,21 mg/L. Jadi total
efisiensi penurunan kandungan COD pada waktu tinggal 5 jam
adalah sebesar 81,89%, pada waktu tinggal 7 jam sebesar
78,83% dan pada waktu tinggal 9 jam sebesar 85,59%. Jika
dilihat dari total efisiensi penurunan kandungan COD, pada
waktu tinggal 5 jam memiliki efisiensi penurunan yang lebih
besar dari pada waktu tinggal 7 jam. Hal ini dapat disebabkan
oleh jumlah bakteri yang mengalami kematian pada bak
pengolahan dengan waktu tinggal 7 jam lebih besar dari pada
jumlah pertumbuhannya sehingga kemampuan bakteri untuk
mendegradasi kandungan organik juga menurun. Rata-rata
penurunan kandungan COD hasil pengolahan bak anaerob, bak
aerob dan gabungan bak anerob - aerob dengan pembibitan
bakteri pada masing-masing waktu tinggal dapat dilihat pada
Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Penurunan Kandungan COD Hasil Pengolahan Dengan
Pembibitan Bakteri Pada Setiap Perlakuan
Parameter COD
Perlakuan
Anaerob
Aerob
Anaerob Aerob
a
a
a
5 Jam
470,54
6,39
472,95
a
a
a
7 Jam
359,03
96,23
455,26
a
a
a
9 Jam
461,88
32,40
494,28
p-value
0,376
0,463
0,314
Keterangan: P-value didapatkan dari uji Anova menggunakan SPSS;
p-val <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata penurunan
dari 3 ulangan terhadap waktu tinggal; Angka yang diikuti huruf
berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda nyata
berdasarkan uji Tukey 0,05.

53

Hasil analisis statistik ANOVA one way dengan taraf
nyata 5% dihasilkan bahwa dengan dilakukannya pembibitan
bakteri pada pengolahan anaerob, aerob dan gabungan
anaerob - aerob maka didapat jumlah penurunan kandungan
COD yang fluktuatif (naik turun) dan tidak signifikan terhadap
pengaruh perlakuan. Menurut Zahra dan Purwanti (2015), dalam
peremovalan, setelah mencapai kemampuan maksimum,
efisiensi akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan
mikroba yang terdapat pada biofilm yang melekat pada media
memecah konsentrasi-konsentrasi zat organik pada air limbah.
Efisiensi penurunan kembali meningkat pada waktu tinggal 9
jam dimana efisiensi penurunan kandungan COD mencapai
85,59%. Hal ini dapat terjadi karena bakteri-bakteri
pendegradasi kandungan organik sudah banyak yang tumbuh
kembali menggantikan bakteri-bakteri yang telah mati sehingga
kemampuan pendegradasiannya semakin meningkat. Hasil
yang didapat pada penelitian ini didukung dengan penelitian
yang dilakukan oleh Pitriani.dkk (2014), dimana efektivitas
pengolahan biologis sistem biofilter anaerob-aerob dengan
penambahan EM4 (5%), secara keseluruhan mampu
menurunkan kadar BOD dan COD dalam limbah cair rumah
sakit dengan penyisihan hingga 91,22% dan 83,26% dalam 18
hari.
4.5.3 Pengaruh
Variasi
Waktu
Penurunan Kandungan TSS

Tinggal

Terhadap

Kandungan TSS awal pada perlakuan tanpa pembibitan
bakteri adalah sebesar 69,50 mg/L. Pada proses pengolahan
dengan bak anaerob untuk waktu tinggal 5 jam, efisiensi
penurunan kandungan TSS sebesar 61,48% menjadi 26,77
mg/L dan setelah diproses melalui bak aerob, kandungan TSS
justru mengalami peningkatan sebesar 124,4% menjadi 60,07
mg/L. Pada waktu tinggal 7 jam setelah dilakukan pengolahan
dengan bak anaerob, efisiensi penurunan kandungan TSS
sebesar 68% menjadi 22,23 mg/L dan setelah diproses melalui
bak aerob, efisiensi penurunan kandungan TSS bertambah
sebesar 19,34% menjadi 17,93 mg/L. Pada waktu tinggal 9 jam
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setelah dilakukan pengolahan dengan bak anaerob, efisiensi
penurunan kandungan TSS sebesar 78,89% menjadi 14,67
mg/L dan setelah diproses melalui bak aerob, kandungan TSS
justru mengalami peningkatan sebesar 53,18% menjadi 22,47
mg/L. Jadi total efisiensi penurunan kandungan TSS pada waktu
tinggal 5 jam adalah sebesar 13,57%, pada waktu tinggal 7 jam
sebesar 74,19% dan pada waktu tinggal 9 jam sebesar 67,67%.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variasi waktu
tinggal menghasilkan efisiensi penurunan kandungan TSS yang
berbeda-beda dimana efisiensi penurunan yang paling besar
terjadi pada waktu tinggal 7 jam sebesar 74,19%. Efisiensi
penurunan kandungan TSS terbesar kedua yaitu pada waktu
tinggal 9 jam sebesar 67,67%, sementara pada waktu tinggal 5
jam memiliki efisiensi penurunan kandungan TSS yang paling
kecil yaitu sebesar 13,57%. Data persentase perubahan
kandungan TSS dapat dilihat pada Lampiran 5.
Kandungan TSS awal pada perlakuan dengan
pembibitan bakteri adalah sebesar 94,37 mg/L. Pada proses
pengolahan dengan bak anaerob untuk waktu tinggal 5 jam,
efisiensi penurunan kandungan TSS sebesar 81,98% menjadi
17 mg/L dan setelah diproses melalui bak aerob, efisiensi
penurunan kandungan TSS bertambah sebesar 52,35% menjadi
8,1 mg/L. Pada waktu tinggal 7 jam setelah dilakukan
pengolahan dengan bak anaerob, efisiensi penurunan
kandungan TSS sebesar 88,51% menjadi 10,83 mg/L dan
setelah diproses melalui bak aerob, efisiensi penurunan
kandungan TSS bertambah sebesar 22,46% menjadi 8,4 mg/L.
Pada waktu tinggal 9 jam setelah dilakukan pengolahan dengan
bak anaerob, efisiensi penurunan kandungan TSS sebesar
89,12% menjadi 10,27 mg/L dan setelah diproses melalui bak
aerob, efisiensi penurunan kandungan TSS bertambah sebesar
45,12% menjadi 5,63 mg/L. Jadi total efisiensi penurunan
kandungan TSS pada waktu tinggal 5 jam adalah sebesar
91,41%, pada waktu tinggal 7 jam sebesar 91,09% dan pada
waktu tinggal 9 jam sebesar 94,03%. Rata-rata penurunan
kandungan TSS hasil pengolahan bak anaerob, bak aerob dan
gabungan bak anerob - aerob dengan pembibitan bakteri pada
masing-masing waktu tinggal dapat dilihat pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Penurunan Kandungan TSS Hasil Pengolahan Dengan
Pembibitan Bakteri Pada Setiap Perlakuan
Parameter TSS
Perlakuan
Anaerob
Aerob
Anaerob Aerob
a
a
a
5 Jam
77,36
8,9
86,26
a
a
a
7 Jam
83,53
3,7
85,96
a
a
a
9 Jam
84,1
4,63
88,73
p-value
0,051
0,115
0,185
Keterangan: P-value didapatkan dari uji Anova menggunakan SPSS;
p-val <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata penurunan
dari 3 ulangan terhadap waktu tinggal; Angka yang diikuti huruf
berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda nyata
berdasarkan uji Tukey 0,05.

Hasil analisis statistik ANOVA one way dengan taraf
nyata 5% dihasilkan bahwa dengan dilakukannya pembibitan
bakteri pada pengolahan anaerob maka didapat jumlah
penurunan kandungan TSS yang cenderung meningkat namun
kurang signifikan terhadap pengaruh perlakuan, sedangkan
pada pengolahan aerob dan gabungan anaerob – aerob didapat
jumlah penurunan kandungan TSS yang fluktuatif (naik turun)
dan tidak signifikan terhadap pengaruh perlakuan. Menurut
Zahra dan Purwanti (2015), faktor yang dapat mempengaruhi
besarnya penyisihan TSS pada air limbah menggunakan
biofilter adalah adanya filtrasi pada sistem biofilter. Efisiensi
removal yang diberikan dapat dicapai hingga 95% meskipun
effluent belum memenuhi baku mutu. Sehingga jika dilihat dari
hasil penelitian maka telah sesuai dengan literatur dimana
persentase penurunan kandungan TSS paling tinggi yaitu pada
waktu tinggal 9 jam sebesar 94,03%. Hasil ini juga didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh Said (2005), dengan
waktu tinggal 72 jam sampai dengan 24 jam, efisiensi
penghilangan TSS limbah pencucian jean sangat baik yakni
mencapai 95% - 98% dengan pengolahan biofilter anaerob aerob menggunakan media bioball.
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4.6

Hasil Pengukuran pH Dan Suhu

pH dan suhu merupakan parameter kontrol yang juga
menentukan hasil pengolahan dengan metode biofilter anaerob
- aerob, khususnya pada penelitian dengan pembibitan bakteri,
pH sangat menentukan bagi kelangsungan hidup bakteri,
dimana pada penelitian ini digunakan bakteri “MICROBAC” yang
dapat bekerja efektif pada pH 5,5 hingga 9. Menurut Nababan
(2008) dalam Filliazati.dkk (2013), bakteri memiliki peran yang
sangat penting dalam biodegradasi limbah minyak, sehingga
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri juga
berdampak pada keberhasilan proses biodegradasi. Faktorfaktor yang dapat mempengaruhi proses biodegradasi antara
lain suhu, pH, keadaan nutrisi, dan ketersediaan O2.
Hasil pengukuran pH untuk tanpa pembibitan bakteri
didapatkan besar pH memiliki kisaran antara 7,83 hingga 8,77,
untuk suhu limbah memiliki kisaran antara 23,23oC hingga
24,53oC, sementara untuk suhu lingkungan memiliki kisaran
antara 22,93oC hingga 24,23oC. Hasil pengukuran pH limbah
cair domestik pada pengolahan dengan pembibitan bakteri
didapatkan besar pH memiliki kisaran antara 7,93 hingga 8,87,
untuk suhu limbah memiliki kisaran antara 23,70oC hingga
24,50oC, sementara untuk suhu lingkungan memiliki kisaran
antara 23,57oC hingga 25,20 oC. Berdasarkan hasil pengukuran
pH pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan dengan
pembibitan bakteri jika dibandingkan dengan baku mutu air
limbah domestik tersendiri menurut Permen LH dan Kehutanan
No. 68 Tahun 2016 secara keseluruhan sudah sesuai dengan
baku mutu yang ditetapkan, dimana baku mutu pH adalah 6 – 9,
sementara untuk suhu tidak tercantum dalam baku mutu air
limbah domestik tersendiri menurut Permen LH Dan Kehutanan
No. 68 Tahun 2016. Data hasil pengukuran pH dan suhu dapat
dilihat pada Lampiran 4.

57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa :
1. Pengolahan
tanpa
pembibitan
bakteri
cenderung
menyebabkan penurunan kandungan TSS tetapi cenderung
meningkatkan kandungan BOD dan COD, sedangkan
pengolahan
dengan
pembibitan
bakteri
cenderung
menurunkan kandungan BOD, COD, dan TSS.
2. Waktu tinggal pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri
cenderung meningkatkan kandungan BOD dan COD
sedangkan cenderung menurunkan kandungan TSS, dan
pada pengolahan dengan pembibitan bakteri cenderung
menurunkan kandungan BOD, COD, dan TSS.
3. Efisiensi penurunan kandungan TSS pada pengolahan tanpa
pembibitan bakteri sebesar 13,57% pada waktu tinggal 5 jam,
74,19% pada waktu tinggal 7 jam, dan 67,67% pada waktu
tinggal 9 jam.
4. Efisiensi terbesar pengolahan dengan pembibitan bakteri
pada waktu tinggal 9 jam sebesar 84,51% (BOD), 85,59%
(COD), dan 94,03% (TSS).
5.2

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis agar kedepannya
penelitian ini dapat berjalan dengan lebih baik yaitu:
1. Diperlukan pengujian pada parameter lain yang termasuk
baku mutu menurut Permen LH dan Kehutanan No. 68
Tahun 2016 yaitu minyak & lemak, amoniak, dan total
coliform.
2. Diperlukan variasi waktu tinggal dengan interval yang tidak
terlalu rapat agar didapat hasil pengaruh perlakuan yang
lebih signifikan.
3. Diperlukan waktu pembibitan bakteri (seeding) yang lebih
lama agar biofilm dapat terbentuk secara maksimal pada
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media biofilter sehingga kandungan pencemar pada air
limbah yang dapat didegradasi semakin besar.
4. Diperlukan waktu aklimatisasi yang lebih lama pada bak
pengolahan khususnya pada bak anerob karena
membutuhkan waktu start-up yang lebih lama dibanding bak
aerob agar bakteri pengurai pada bak anaerob sudah
terbentuk dengan baik sebelum bak digunakan dalam proses
pengolahan.
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