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Aprilia Harera. 145100900111020. Sistem Anaerobik-Aerobik
pada Pengolahan Limbah Tahu untuk Menurunkan Kadar
BOD5, COD, dan TSS. Pembimbing: Dr. Ir. J. Bambang
Rahadi W., MS dan Prof. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS.
RINGKASAN
Industri tahu banyak dijumpai di berbagai daerah di
Indonesia. Modal serta peralatan yang minim membuat limbah
yang dihasilkan oleh industri tahu belum dapat diolah dengan
baik. Limbah cair tersebut biasanya langsung dibuang ke saluran
drainase maupun langsung ke badan air. Limbah cair yang
dihasilkan dari industri tahu berasal dari proses pencucian,
perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu, oleh karena itu
limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Salah satu pengolahan
limbah secara biologis adalah menggunakan kombinasi sistem
anaerob-aerob dengan tujuan menurunkan kadar BOD5, COD,
dan TSS pada limbah industri tahu. Pengolahan dengan
kombinasi anaerob-aerob dapat diterapkan pada limbah yang
memiliki beban organik tinggi yaitu seperti limbah tahu. Sistem
anaerob pada penelitian ini adalah dengan menggunakan biofilter
pipa pvc dalam kondisi tanpa udara. Sistem aerob dengan
menggunakan media biofilter pipa pvc dan dibantu aerator
sebagai penyalur udara ke dalam reaktor. Metode yang
digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimental.
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara sesaat
(grab sample). Sampel limbah diambil dari pabrik tahu yang
berada di Kendalsari, Malang. Perlakuan yang digunakan pada
penelitian ini adalah waktu tinggal hidrolis selama 5 jam, 7 jam,
dan 9 jam pada tiap proses aerob dan 5 jam, 7 jam, dan 9 jam
pada tiap proses anaerob dengan tiga kali ulangan. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
(RAK). Parameter limbah yang akan diuji pada penelitian ini
viii

adalah kadar BOD5, COD, TSS, pH, dan Suhu. Hasil penelitian
menunjukan bahwa efisiensi terbesar adalah pada pengolahan
dengan waktu tinggal 9 jam pada pengolahan dengan pembibitan
bakteri dengan efisiensi removal BOD5, COD, dan TSS berturutturut adalah 93,59%, 91,49%, dan 93,42%. Persentase efisiensi
kadar pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri pada parameter
BOD5, COD, dan TSS adalah 74,83%, 80,83%, dan 62,21%.
Penurunan kadar BOD5 dan TSS diperoleh hasil yang berbeda
nyata antar perlakuan dengan pembibitan bakteri dan tanpa
pembibitan bakteri sedangkan kadar COD diperoleh hasil yang
tidak berbeda nyata antar perlakuan tersebut.

Kata kunci: Anaerob-Aerob, Limbah Tahu, Pengolahan
Biologis, Waktu Tinggal Hidrolis
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Aprilia Harera. 145100900111020. Anaerobic-Aerobic System
on Wastewater Treatment of Tofu Industry to Reduce Level
of BOD5, COD, and TSS. Advisors : Dr. Ir. J. Bambang Rahadi
W., MS and Prof. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS.
SUMMARY
Tofu Industry can be found in various regions in Indonesia.
Tofu factory produce wastewater from the production process and
it has not been manage properly because they have minimal
capital and little equipment. Wastewater from production process
directly thrown into the drainage channel or the river. Wastewater
of Tofu Industri generated from the washing process, boiling,
pressing, and stamping, therefore wastewater from production
has a high volume. One of the best wastewater treatment is using
biological treatment with a combination of anaerobic and aerobic
process, it can be applied to high organic loads such wastewater
of tofu industry. Anaerobic system in this research is using pvc
pipe as the media of biofilter in condition without air. Aerobic
system using pvc pipe as the media of biofilter and aerator
assisted as an air distributor into the reactor. The method in
wastewater sampling is directed sampling (grab sample). The
sample were taken from a tofu factory located in Kendalsari,
Malang. The treatments used in this research were hydraulic
retention time of 5 hours, 7 hours, and 9 hours in each anaerobic
process and 5 hours, 7 hours, and 9 hours in each anaerobic
process. The research design used Randomized Block Design
and processed with SPSS software. The measurement
parameters used in this research are BOD5, COD, TSS, pH, and
temperature. The result showed that the greatest efficiency was
in 9 hours retention time with bacterial breeding treatment.
Percentage of removal efficiency level of BOD5 was 93,59%,
level of COD was 91,49%, and level of TSS was 93,42%.
x

Percentage of removal efficiency without bacterial breeding
treatment was about 74,83% for parameter of BOD5, 80,38% for
parameter of COD, and 62,21% for parameter od TSS. The
decrease level of BOD5 and TSS was obtained significantly
different result between treatment with bacterial breeding and
without bacterial breeding while level of COD obtained result
which wasnt significantly different between the treatments.
Keywords: Anaerobic-Aerobic, tofu wastewater, biological
treatment, hydraulic retention time

xi

KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan
karunia Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan
Tugas Akhir. Laporan tugas akhir ini berjudul “Sistem AnaerobikAerobik pada Pengolahan Limbah Industri Tahu untuk
Menurunkan Kadar BOD5, COD, dan TSS”. Penyusunan laporan
tugas akhir sebagai pemenuhan syarat kelulusan Sarjana 1 dan
memperoleh gelar Sarjana Teknik di Program Studi Teknik
Lingkungan, Universitas Brawijaya. Penyusun mengucapkan
terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam
penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai berikut:
1. Bapak Dr.Ir. J. Bambang Rahadi W.,MS., selaku Dosen
Pembimbing Pertama yang sabar membimbing, memberikan
ilmu dan wawasan serta masukan kepada penyusun selama
proses penyusunan tugas akhir
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo., MS selaku Dosen
Pembimbing Kedua yang sabar membimbing, memberikan
ilmu dan wawasan serta masukan kepada penyusun selama
proses penyusunan tugas akhir
3. Ibu Dr. Eng Evi Kurniati, STP, MT., selaku Dosen Penguji yang
telah meluangkan waktu untuk menguji serta telah
memberikan saran/masukan dan perbaikan tugas akhir
4. Kedua orang tua, Ir. Suharman dan Ratna Mustika Dewi
selaku orang tua saya yang selalu membantu saya dalam
memberikan doa dan dukungan baik moril dan materil
5. Sahabat tersayang selama masa kuliah yang terspesial adalah
Riska Anindita Savitri dan Annaz Tasya Imaya, sudah
meluangkan waktunya untuk membantu dari awal proses
penyusunan tugas akhir serta geng pinky promise lainnya
yaitu Zulvi Sabila, Tafana Firdausi, Alya Hanani, dan Silvia
Martha
6. Teman-teman Teknik Lingkungan 2014 yang telah banyak
membantu dari awal masa perkuliahan hingga dipenghujung
perkuliahan
7. Alfian Satriyadi teman satu topik skripsian yang telah
bergotong-royong bersama sehingga penelitian pun telah
diselesaikan bersama
xii

8. Teman-teman UB SMAN 26 Jakarta angkatan 2014 terutama
Dea Andia yang sudah banyak membantu penulis dalam
mendesain reaktor penelitian serta Yudhis dan Mody menjadi
teman seperantauan dan banyak membantu penyusun di
Malang
9. Kakak-kakak senior Teknik Lingkungan 2011-2013 yang
banyak memberi masukan, ilmu, sharing pengalaman, dan life
hack dalam menghadapi dunia perkuliahan
10. Sahabat terbaik sejak bangku SMP. Nisna, Sarah, Acit, Ipeh,
Mega, Hanan, Jiji, Ratih, Yayas, Bagas, dan Adham yang telah
memberi semangat, menghibur, dan menemani dari jauh saat
penulis menyusun tugas akhir.
11. Rekan-rekan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan
satu persatu yang berada di Malang khususnya yang telah
membantu selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya
penyusunan tugas akhir
Penyusunan tugas akhir ini tak luput dari kesalahan,
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman oleh penyusun.
Penyusun mengharapkan saran dan masukan dalam
penulisan tugas akhir ini sehingga hasil dari penulisan tugas
akhir ini sesuai dengan harapan berbagai pihak. Harapan
penyusun semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi
penyusun maupun pihak yang membutuhkan.
Malang, April 2018

Penyusun

xiii

DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN.............................................................................. iii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................... iv
RIWAYAT PENULIS ........................................................................................ v
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.................................................. vii
RINGKASAN ................................................................................................. viii
SUMMARY ....................................................................................................... x
KATA PENGANTAR ...................................................................................... xii
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiv
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xviii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 2
1.3 Hipotesis ..................................................................................................... 3
1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 3
1.5 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 3
1.6 Batasan Masalah ........................................................................................ 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 5
2.1 Industri Tahu ............................................................................................... 5
2.2 Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu ...................................................... 8
2.3 Hasil Penelitian-Penelitian Pengolahan Limbah Cair Tahu ......................... 9
2.4 Baku Mutu Limbah Cair Tahu ................................................................... 10
2.5 Pengolahan Limbah Secara Biologis ........................................................ 10
2.6 Biofilter ...................................................................................................... 14
2.7 Media Biofilter ........................................................................................... 16
2.8 Seeding dan Aklimatisasi .......................................................................... 17
2.9 Parameter Kualitas Limbah Cair ............................................................... 18
2.9.1 Biological Oxygen Demand (BOD)................................................... 18
2.9.2 Chemical Oxygen Demand (COD) ................................................... 19
2.9.3 Total Suspended Solid (TSS)........................................................... 19
2.10 Waktu Tinggal Hidrolis ............................................................................ 20
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 23
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................... 23
3.2 Alat dan Bahan ......................................................................................... 24
3.3 Metode Penelitian ..................................................................................... 26
3.4 Rancangan Penelitian ............................................................................... 27
3.5 Tahapan Pelaksanaan .............................................................................. 30
3.5.1Persiapan Alat dan Bahan ................................................................ 33

xiv

3.5.2 Pengambilan dan Penanganan Limbah Cair Tahu............................. 37
3.5.3 Seeding dan Aklimatisasi ................................................................... 37
3.5.4 Proses Running.................................................................................. 38
3.5.5 Pengambilan Sampel ......................................................................... 39
3.5.6 Analisa Akhir ...................................................................................... 40
3.6 Analisa Data .............................................................................................. 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 49
4.1 Pabrik Tahu Guyub Rukun ........................................................................ 49
4.2 Karakteristik Awal Limbah Cair Tahu ......................................................... 51
4.3 Pengaruh Waktu Tinggal Hidrolis terhadap Penyisihan Kadar BOD5 ........ 52
4.4 Pengaruh Waktu Tinggal Hidrolis terhadap Penyisihan Kadar COD ......... 58
4.5 Pengaruh Waktu Tinggal Hidrolis terhadap Penurunan Kadar TSS .......... 64
4.6 Efisiensi Masing-Masing Perlakuan Waktu Tinggal Hidrolis ...................... 69
4.6.1Tanpa Pembibitan Bakteri .................................................................... 70
4.6.2Pembibitan Bakteri ............................................................................... 74
4.7 Pengamatan Faktor Lingkungan selama Pengolahan Limbah .................. 80
4.8 Penurunan Kadar BOD5, COD, dan TSS .................................................. 82
4.8.1 BOD5 ................................................................................................. 82
4.8.2 COD ................................................................................................... 88
4.8.3 TSS .................................................................................................... 92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 99
Kesimpulan ..................................................................................................... 99
Saran............................................................................................................... 99
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 101
LAMPIRAN ................................................................................................... 109

xv

DAFTAR TABEL
No.

Teks

Hal.

Tabel 2.1 Baku Mutu Limbah Cair Industri Tahu .................................... 10
Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengolahan Anaerobik 13
Tabel 3.1 Alat Penelitian ............................................................................ 24
Tabel 3.2 Bahan Penelitian ....................................................................... 26
Tabel 3.3 Data Pengamatan dengan Rangkaian Acak Kelompok ...... 28
Tabel 3.4 Sidik Ragam (ANOVA) ............................................................. 29
Tabel 3.5 Spesifikasi Detail Reaktor ........................................................ 33
Tabel 3.6 Spesifikasi Media Biofilter ........................................................ 35
Tabel 4.1 Konsentrasi Awal Limbah Limbah Cair Tahu ........................ 51
Tabel 4.2 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
BOD5 pada Pengolahan Kontrol tanpa Pembibitan Bakteri ............ 53
Tabel 4.3 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penurunan ....... 56
Tabel 4.4 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
COD pada Pengolahan Kontrol (Tanpa Pembibitan Bakteri) .......... 59
Tabel 4.5 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
COD pada Pengolahan (Dengan Pembibitan Bakteri) ..................... 61
Tabel 4.6 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
TSS pada Pengolahan Kontrol tanpa Pembibitan Bakteri ............... 65
Tabel 4.7 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
TSS pada Pengolahan dengan Pembibitan Bakteri ......................... 67
Tabel 4.8 hasil persentase penyisihan kadar BOD5, COD, dan TSS
pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri....................................... 70
Tabel 4.9 Hasil Persentase Penyisihan Kadar BOD5, COD, dan TSS
pada Pengolahan dengan Pembibitan Bakteri .................................. 75
Tabel 4.10 Data Hasil Pengukuran pH dan Suhu pada Pengolahan
Tanpa Pembibitan Bakteri .................................................................... 80
Tabel 4.11 ANOVA Penurunan BOD5 ..................................................... 85
Tabel 4.12 Notasi Uji Lanjut BNJ Penurunan BOD5 ............................. 86
Tabel 4.13 ANOVA Penurunan COD ....................................................... 90
Tabel 4.14 ANOVA Penurunan TSS ........................................................ 95
Tabel 4.15 Notasi Uji Lanjut BNJ Penurunan TSS ................................ 96

xvi

DAFTAR GAMBAR

No.
Teks
Hal.
Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Produksi Tahu ..................................... 6
Gambar 2.2 Mekanisme Proses Metabolisme dengan Sistem Biofilm 16
Gambar 3.1 Peta Lokasi Pengambilan Sampel ...................................... 23
Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Sampel ............................................... 24
Gambar 3.3 Diagram Alir Pelaksanaan ................................................... 31
Gambar 3.4 Rancangan Prototype (tampak isometri) ........................... 32
Gambar 3.5 Rancangan Prototype (tampak samping) .......................... 32
Gambar 3.6 Bak Aerob dari Berbagai Tampak ....................................... 34
Gambar 3.7 Bak Anaerob dari Berbagai Tampak .................................. 34
Gambar 3.8 Desain Media Biofilm ............................................................ 36
Gambar 4.1 Proses Produksi Tahu di Pabik Tahu Guyub Rukun ........ 50
Gambar 4.2 Sampel Limbah Cair Tahu Sebelum diolah ....................... 52
Gambar 4.3 Penurunan Kadar BOD5 dalam Pengolahan Sistem
Anaerobik-Aerobik .................................................................................. 83
Gambar 4.4 Grafik Hubungan Kadar BOD5 dengan Waktu Tinggal
Hidrolis ..................................................................................................... 87
Gambar 4.5 Penurunan Kadar COD dalam Pengolahan Sistem
Anaerobik-Aerobik .................................................................................. 89
Gambar 4.6 Grafik Hubungan Kadar COD dengan Waktu Tinggal
Hidrolis ..................................................................................................... 91
Gambar 4.7 Penurunan Kadar TSS dalam Pengolahan Sistem
Anaerobik-Aerobik .................................................................................. 93
Gambar 4.8 Grafik Hubungan Kadar TSS dengan Waktu Tinggal
Hidrolis ..................................................................................................... 97

xvii

DAFTAR LAMPIRAN
No.

Teks

Halaman

Lampiran 1 Hasil Pengolahan Data Penyisihan Kadar dengan SPSS
tanpa Pembibitan Bakteri ............................................................. 109
Lampiran 2 Hasil Pengolahan Data Penyisihan Kadar dengan SPSS
pada Pengolahan Pembibitan Bakteri .......................................... 120
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian ................................................. 132
Lampiran 4 Hasil Analisa Laboratorium Pengolahan dengan
Pembibitan Bakteri........................................................................ 133
Lampiran 5 Hasil Analisa Laboratorium Pengolahan Tanpa
Pembibitan Bakteri........................................................................ 136
Lampiran 6 Hasil Perhitungan Tabel ANOVA Penurunan
Kadar BOD5 ................................................................................. 139
Lampiran 7 Hasil Perhitungan Tabel ANOVA Penurunan
Kadar COD ................................................................................... 141
Lampiran 8 Hasil Perhitungan Tabel ANOVA Penurunan
Kadar TSS .................................................................................... 143

xviii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Industri tahu banyak dijumpai di berbagai daerah di
Indonesia. Sebagian besar industri tahu di Indonesia merupakan
industri skala kecil sehingga produksi tahu di Indonesia saat ini
masih menggunakan teknologi sederhana. Modal serta peralatan
yang minim membuat limbah yang dihasilkan oleh industri tahu
belum dapat diolah dengan baik. Limbah cair tersebut biasanya
langsung dibuang ke saluran drainase maupun langsung ke
badan air.
Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu berasal dari
proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan
tahu, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi
(Subekti, 2011). Limbah cair yang dihasilkan dari setiap proses
pembuatan tahu mempunyai debit yang cukup besar. Setiap 1 kg
bahan baku kedelai dibutuhkan rata-rata 45 liter air dan akan
dihasilkan limbah cair berupa whey tahu sebanyak 43,55 liter.
Whey mengandung bahan-bahan organik berupa protein,
karbohidrat, lemak, dan minyak yang tinggi (Husin, 2008).
Menurut Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian (2009), pengrajin
tahu putih dengan kapasitas produksi di bawah 100 kg/hari
menghasilkan limbah cair sebanyak 150 - 430 liter dengan nilai
BOD 2.800 - 4.300 mg/l, TSS 615 - 629 mg/l, pH 3,4 - 3,8 dan DO
1,5 – 2,2 mg/l. Baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 untuk parameter
BOD5, COD, TSS, dan pH secara berurutan adalah 150 mg/L,
300 mg/L, 100 mg/L, dan rentang 6,0-9,0. Oleh karena itu
diperlukan pengolahan limbah cair tahu sebelum dibuang ke
saluran drainase atau badan air dikarenakan kadar pencemar
sudah melewati baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah dan
dapat mencemari lingkungan sekitar.
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Menurut Mufida (2015), proses pengolahan air limbah,
khususnya yang mengandung pencemar senyawa organik
biodegradable yang tinggi, teknologi yang digunakan sebagian
besar
menggunakan
aktivitas
mikroorganisme
untuk
menguraikan senyawa pencemar organik tersebut. Proses
pengolahan air limbah dengan aktivitas mikroorganisme biasa
dikenal dengan proses biologis. Proses pengolahan air limbah
secara biologis tersebut dapat dilakukan pada kondisi anaerobik
dan aerobik. Proses biologis aerobik digunakan untuk
pengolahan air limbah dengan beban BOD yang tidak terlalu
besar, sedangkan proses biologis anaerobik digunakan untuk
pengolahan air limbah dengan beban BOD yang sangat tinggi.
Kandungan bahan organik yang tinggi pada limbah industri
tahu diolah dengan menggunakan pengolahan kombinasi dari
proses biologis anaerobik dan aerobik. Kombinasi pengolahan
tersebut dibagi menjadi dua. Tahap pertama adalah penguraian
secara anaerobik dan tahap kedua adalah penguraian secara
aerobik di penguraian lanjutan (Mufida, 2015).
Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis melakukan
penelitian dengan judul “Sistem Anaerobik Aerobik Pada
Pengolahan Limbah Industri Tahu untuk Menurunkan Kadar
BOD5, COD, dan TSS”. Kombinasi dari dua proses pengolahan
yaitu anaerobik dan aerobik ini diharapkan dapat menurunkan
kadar pencemar dengan efisiensi yang tinggi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tinggal hidrolis
dengan penurunan kadar BOD, COD, dan TSS pada limbah
industri tahu.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah
dari penelitian ini adalah

2

(1) Bagaimana tingkat penurunan kadar BOD5, COD, dan TSS
dalam pengolahan limbah industri tahu dengan sistem
anaerobik-aerobik ?
(2) Bagaimana efisiensi waktu tinggal hidrolis dalam
menurunkan kadar BOD5, COD, dan TSS ?
(3) Berapakah waktu tinggal hidrolis yang paling efektif dalam
menurunkan parameter BOD5, COD, dan TSS dengan
sistem anaerobik-aerobik?
1.3 Hipotesis
Diduga penggunaan sistem kombinasi anaerobik-aerobik
serta variasi waktu tinggal hidrolis pada pengolahan limbah
industri tahu dapat memberikan pengaruh terhadap parameter
BOD5, COD, dan TSS.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah
(1) Mengetahui tingkat penurunan kadar BOD5, COD, dan TSS
dalam pengolahan limbah industri tahu sistem kombinasi
anaerobik-aerobik
(2) Mengetahui efisiensi waktu tinggal hidrolis dalam
menurunkan kadar BOD5, COD, dan TSS
(3) Mengetahui waktu tinggal hidrolis yang paling efektif dalam
menurunkan parameter BOD5, COD, dan TSS dengan
sistem pengolahan anaerobik-aerobik.
1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
yaitu mengetahui pengaruh pengolahan dengan kombinasi
proses anaerobik-aerobik dalam menurunkan parameter BOD5,
COD, dan TSS pada limbah industri tahu, mengetahui efisiensi
waktu tinggal hidrolis pengolahan limbah industri tahu dengan
sistem anaerobik-aerobik terhadap parameter BOD5, COD, dan
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TSS, mengetahui waktu tinggal hidrolis yang paling efektif dalam
menurunkan kadar BOD5, COD, dan TSS dengan sistem
pengolahan anaerobik-aerobik, serta sebagai salah satu alternatif
cara yang dapat diterapkan untuk mengolah limbah industri tahu
sebelum dibuang ke badan air, dan sebagai upaya untuk
melindungi serta melestarikan lingkungan. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan
bahan masukan untuk penelitian ilmiah lainnya yang masih
berhubungan dengan topik ini.
1.6 Batasan Masalah
Batasan masalah dari penelitian ini diantaranya adalah
(1) Penelitian ini menggunakan limbah industri tahu yang berasal
dari Pabrik Tahu Kendalsari, Malang
(2) Pengolahan limbah secara anaerobik menggunakan sistem
bak tertutup rapat dengan media biofilter pipa pvc
(3) Pengolahan limbah secara aerobik dengan menggunakan
media biofilter pipa pvc secara aerobik dan aerator sebagai
penyuplai oksigen pada bak pengolahan
(4) Parameter yang diamati adalah BOD5, COD, TSS, Suhu, dan
pH
(5) Penelitian ini tidak membahas karakteristik organisme biologis
yang berperan dalam proses pengolahan
(6) Tidak membahas pertumbuhan biofilm
(7) Tidak membahas gas metan yang menjadi hasil samping
pengolahan limbah
(8) Tidak memperhitungkan evaporasi yang terjadi
(9) Penelitian dilakukan skala laboratorium
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Industri Tahu
Industri tahu merupakan industri kecil yang banyak tersebar
di perkotaan dan di pedesaan (Pohan, 2008). Industri tahu
digolongkan dalam industri pangan dengan bahan dasar kedelai.
Tahu dikenal sebagai makanan rakyat karena harganya murah,
dapat dijangkau oleh masyarakat karena mudah diolah menjadi
berbagai menu makanan dan memiliki gizi yang tinggi (Lidya,
2011). Industri tahu telah berkembang secara turun temurun di
berbagai wilayah di Indonesia khususnya Jawa pada skala mikro
dengan proses produksi secara tradisional. Kondisi tersebut
menyebabkan limbahnya sangat besar yaitu 12 m3/ton.
Beberapa penyebab industri tahu tidak melakukan pengolahan
limbah cairnya, antara lain (Wagiman, 2007).
(1) Keterbatasan dana untuk membangun dan mengoperasikan
IPAL
(2) Tidak tersedia teknologi pengolahan limbah untuk industri
kecil
(3) Pengusaha tidak melihat kemanfaatan pengolahan limbah
cair
(4) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
hidupnya masih rendah
(5) Dampak pembuangan limbah terhadap lingkungan tidak
muncul spontan sehingga masyarakat seakan resisten
Proses pembuatan tahu masih menggunakan cara
tradisional dengan memakai tenaga manusia dan teknologi yang
sederhana. Bahan baku utama untuk membuat tahu adalah
kedelai. Proses pembuatan tahu membutuhkan air dalam jumlah
besar mulai dari tahap pencucian sampai pemasakan kedelai
hingga menjadi tahu yang siap untuk dijual. Banyaknya air yang
dipakai mengakibatkan proses pembuatan tahu menghasilkan
limbah cair organik biodegradable dalam jumlah cukup besar pula
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(Mufida, 2015). Proses produksi tahu dapat dilihat pada diagram
alir dibawah ini (Said dan Wahjono, 1999).

Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Produksi Tahu
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Menurut Said dan Wahjono (1999), tahapan dalam proses
pembuatan umum secara umum adalah
(1) Bahan baku berupa kedelai dibersihkan dan disortasi dengan
ditampi maupun menggunakan alat pembersih
(2) Kedelai yang telah dibersihkan kemudian direndam agar
mengembang dan mudah untuk digiling. Tahap perendaman
kedelai ini selama 4-10 jam;
(3) Pencucian kedelai menggunakan air bersih;
(4) Kedelai yang telah dicuci kemudian digiling sampai menjadi
bubur kedelai dengan menggunakan mesin penggiling. Proses
penggilingan kedelai tersebut perlu ditambah air sesuai
dengan jumlah kedelai yang digiling;
(5) Bubur kedelai hasil penggilingan kemudian dimasak didalam
tungku pemasakan dan dididihkan selama 5 menit. Saat
memasak bubur kedelai tersebut ditambahkan air dan diaduk
agar tidak berbuih;
(6) Bubur kedelai yang telah dimasak hingga mendidih kemudian
disaring dengan kain penyaring. Proses penyaringan ini
mengadilkan sari kedelai dan ampas. Prosentase ampas yang
dihasilkan dari proses penyaringan berkisar antara 70-90%;
(7) Tahap selanjutnya adalah penggumpalan menggunakan air
asam. Tahap penggumpalan ini dilakukan pada suhu 50oC
dan kemudian didiamkan sampai dari kedelai hasil
penyaringan
membentuk
gumpalan
besar.
Proses
penggumpalan sari kedelai menghasilkan air endapan yang
perlu dibuang dan sebagian dapat digunakan lagi untuk proses
penggumpalan selanjutnya;
(8) Tahap yang terakhir adalah pengepresan dan pencetakan
tahu. Gumpalan dari sari kedelai dimasukkan ke dalam
cetakan yang telah dilapisi kain penyaring dan kemudian
ditekan hingga menjadi padat. Cetakan akan dibuka jika air
telah sedikit dan telah berbentuk padatan tahu.
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Limbah cair yang dihasilkan dari usaha pembuatan tahu setiap
harinya tidak kurang dari sepuluh kali volume kedelai yang
diproses. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu berkisar
75-80% dari penggunaan air dalam proses produksi tahu. Limbah
cair yang dihasilkan sangatlah banyak karena proses produksi
tahu menggunakan banyak air dalam proses produksinya
(Sadimin, 2007).
2.2 Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu
Karakteristik dari limbah cair industri tahu dapat dilihat
karakteristik fisika dan kimia. Karakteristik fisika meliputi padatan
total, padatan tersuspensi, suhu, warna, dan bau. Karakteristik
kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik, dan gas. Suhu
buangan industri tahu berasal dari proses pemasakan kedelai.
Suhu limbah cair tahu pada umumnya lebih tinggi dari air
bakunya, yaitu 40oC – 46oC. Suhu yang meningkat di lingkungan
perairan akan mempengaruhi kehidupan biologis, kelarutan
oksigen dan gas lain, kerapatan air, viskositas, dan tegangan
permukaan (Said dan Wahjono, 1999). Warna limbah cair industri
tahu adalah putih kekuningan dan keruh, serta nilai pH <7 (Arsil,
2007). Salah satu pabrik tahu di Malang dengan kapasitas
produksi 900 kg perhari menghasilkan limbah cair sebesar
17,745 m3 dengan kualitas BOD5, COD, TSS, dan pH berturutturut adalah 1.340 mg/L, 1.852 mg/L, 1.520 mg/L, dan 4,09
(Mufida, 2015).
Bahan-bahan organik yang yang terkandung di dalam
buangan industri tahu pada umumnya sangat tinggi. Senyawasenyawa organik di dalam air buangan tersebut dapat berupa
protein, karbohidrat, lemak, dan minyak. Diantara senyawasenyawa tersebut, protein dan lemak adalah yang jumlahnya
paling besar. Protein mencapai 40-60 %, karbohidrat 25-50% dan
lemak 10%. Semakin lama jumlah dan semakin banyak jenis
bahan organik, dalam hal ini akan menyulitkan pengelolaan
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limbah, karena beberapa zat sulit diuraikan oleh mikroorganisme
di dalam air limbah tahu tersebut (Said dan Wahjono, 1999).
Air buangan industri tahu kualitasnya bergantung pada
proses yang digunakan. Apabila air prosesnya baik, maka
kandungan bahan organik pada air buangannya biasanya
rendah. Komponen terbesar dari limbah cair tahu adalah protein
(N total) sebesar 226,06-434,78 mg/l, sehingga masuknya limbah
cair tahu ke lingkungan akan meningkatkan total nitrogen di
perairan tersebut. Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah
tahu adalah gas nitrogen (N), Oksigen (O2), hidrogen sulfida
(H2S), amonia (NH3), karbondioksida (CO2), dan metana (CH4).
Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik
yang terdapat di dalam air buangan (Said dan Wahjono, 1999).
2.3 Hasil Penelitian-Penelitian Pengolahan Limbah Cair
Tahu
Berbagai penelitian dalam mengolah limbah cair tahu sudah
dilakukan, diantaranya adalah penelitian dengan menggunakan
activated sludge biosand filter reactor yang dapat menurunkan
kadar COD sebanyak 85% (292,8 mg/L), BOD 89% (136,7 mg/L),
dan TSS 97% (27 mg/L) (Febriyana, 2014). Penelitian lain yaitu
menggunakan reaktor anaerob bersekat dan aerob didapatkan
hasil dengan variansi volume lumpur 1/3 dan 1/2 dan waktu
tinggal 2,4, dan 6 hari diperoleh hasil penurunan kadar COD
terbanyak pada volume lumpur ½ dan waktu tinggal 6 hari
sebanyak 84,20% untuk jarak sekat 10 cm – 10 cm dan 86% jarak
sekat 5 cm - 15 cm (Sani, 2006). Penelitian yang dilakukan
Nirwana (2016) yaitu kinerja pengolahan limbah cair tahu secara
kontinyu dengan media filter batu fosfat didapatkan hasil efisiensi
terhadap parameter TSS, TS, dan TFS adalah 36,67%, 33,79%,
dan 25,81% serta pH limbah cair tahu meningkat dari 3,9 menjadi
5,5 selama proses filtrasi (Nirwana, 2016). Penelitian lainnya
adalah menggunakan pengolahan dengan biofilter aerobik
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didapatkan hasil reduksi COD tertinggi sebesar 72,93% dan
persen reduksi MLSS tertinggi sebesar 74,96% dengan HRT 9
jam. Penelitian dengan menggunakan sistem anaeroboik-aerobik
kontinyu sudah dilakukan oleh Sato dkk (2015), dimana diperoleh
hasil kadar COD dengan waktu tinggal pengolahan selama 8 hari
berkurang sebesar 86,3 %.
2.4 Baku Mutu Limbah Cair Tahu
Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang
diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari
sumber pencemar ke dalam air pada sumber air sehingga tidak
mengakibatkan dilampauinya baku mutu air (Kristanto, 2002).
Peraturan gubernur mengenai baku mutu air limbah bagi kegiatan
industri di Jawa Timur, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur No.
72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri atau
Kegiatan Usaha lainnya di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel
2.1.
Tabel 2.1 Baku Mutu Limbah Cair Industri Tahu
No
Parameter
Kadar Maksimum (mg/L)
1.

pH

6-9

2.

TSS

100

3.

BOD

150

4.

COD

300

5.

NH3-N

6.

5

Kuantitas air limbah

20

m3/ton

kedelai

maksimum
Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013

2.5 Pengolahan Limbah Secara Biologis
Proses pengolahan air limbah khususnya yang mengandung
polutan senyawa organik, teknologi yang digunakan sebagian
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besar
menggunakan
aktifitas
mikroorganisme
untuk
menguraikan senyawa polutan organik tersebut. proses
pengolahan air limbah secara biologis. Proses pengolahan air
limbah secara biologis tersebut dapat dilakukan pada kondisi
aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik (tanpa udara) atau
kombinasi anaerobik dan aerobik. Proses biologis aerobik
biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban
BOD yang tidak terlalu besar, sedangkan proses biologis
anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban
BOD yang sangat tinggi (Said, 2000). Pengolahan limbah secara
biologis dapat dibagi menjadi biakan tersuspensi (suspended
growth processes) dan biakan melekat (attached growth
processes).
(1) Biakan tersuspensi (suspended growth processes)
Biakan tesuspensi adalah proses pengolahan dengan
memanfaatkan mikrooranisme pengurai zat organik yang
tersuspensi dalam limbah cair yang akan diolah. Didalam reaktor
pertumbuhan tersuspensi mikroorganisme tumbuh dan
berkembang dalam keadaan tersuspensi secara menyeluruh
dalam limbah cair. Kelompok ini adalah lumpur aktif (activated
sludge), kolam stabilisasi/oksidasi (waste stabilization pond), step
aerasi, dan lain-lain (Pohan, 2008).
(2) Biakan melekat (attached growth processes)
Biakan melekat adalah pengolahan dengan memanfaatkan
mikroorganisme yang menempel pada media yang membentuk
lapisan film untuk menguraikan zat organik. Proses biakan
melekat disebut juga biofilter. Yang termasuk dalam kelompok ini
antara lain trickling filter, rotating bioloical contactor (RBC),
upflow anaerobic sludge blanket (UASB), filter terendam dan
reaktor fludisasi. Seluruh modifikasi ini dapat menghasilkan
efisiensi penurunan BOD sekitar 80-90% (Metcalf & Eddy, 2003).
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Pengolahan limbah cair secara biologis dapat menggunakan
tiga sistem, yaitu pengolahan limbah cair sistem anaerobik,
aerobik, dan kombinasi sistem anaerobik-aerobik
Pengolahan limbah cair sistem anaerobik adalah
pengolahan yang tidak menggunakan oksigen didalam
prosesnya. Tidak adanya oksigen yang digunakan menyebabkan
tidak adanya reduksi untuk COD, penghilangan COD dilakukan
dengan perubahan bahan organik menjadi metana dan gas
lainnya (Droste, 1997). Pengolahan limbah anaeob
mikroorganisme menguraikan beberapa senyawa organik seperti
protein, karbohidrat, serta lemak yang terdapat dalam limbah cair
dan kemudian akan mengahasilkan hasil samping berupa biogas
dengan kandungan gas metana sekitar 50-70%, gas CO2 sekitar
25-45% dan sejumlah kecil nitrogen, hidrogen dan hidrogen
sulfida (Lee, 1992). Proses pengolahan secara anaerobik
meliputi biakan anaerobik tersuspensi (anaerobic suspended
growth), biakan melekat pada aliran naik dan aliran turun (upflow
dan downflow attached grow), biakan melekat terfluidisasi
(fludized-bed attached growth), upflow anaerobic sludge blanket
(UASB), kolam anaerobik, dan proses anaerobik membran
terpisah (Metcalf & Eddy, 2003). Pertimbangan dalam pemakaian
sistem pengolahan limbah cair sistem anaerobik ini memiliki
kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan
kekurangan pengolahan limbah secara anaerobik dapat dilihat
pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengolahan Anaerobik
Keuntungan Anaerobik
Kekurangan Anaerobik


Membutuhkan sedikit



energi

Waktu yang dibutuhkan
untuk memulai pengolahan
lebih lama



Menghasilkan lumpur



lebih sedikit


Membutuhkan nutrisi

Membutuhkan penambahan
alkalin



lebih sedikit

Membutuhkan pengolahan
lanjutan dengan proses
aerobik untuk menghasilkan
buangan



Menghasilkan metana



yang bisa digunakan

Nitrogen dan fosfor tidak bisa
dihilangkan

sumber energi
potensial


Kebutuhan volume



reaktor lebih kecil


Membuang gas yang

suhu yang rendah


dapat mencemari udara


Memiliki respon yang

Laju reaksi berkurang pada
Lebih rentan terhadap zat
beracun



Berpotensi menghasilkan

cepat untuk

gas yang bersifat korosif dan

penambahan substrat

menimbulkan bau

Sumber: Metcalf & Eddy (2003)

Pengolahan limbah secara biologis digunakan untuk
menghilangkan bahan organik terlarut pada air limbah. Bahan
organik yang ada akan hilang secara alami karena kehadiran dari
mikroorganisme yang diterima oleh badan air. Pengolahan
limbah cair secara aerobik, kehadiran bakteri merupakan faktor
utama dalam proses pengolahan limbah. Proses pengolahan
secara aerobik biasanya dioperasikan pada kadar DO (dissolved
oxygen) yang rendah dan mikroorganisme merupakan subyek
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yang akan menghasilkan oksigen ketika DO tidak terdapat pada
air limbah (Droste, 1997).
Pengolahan limbah cair sistem anaerobik-aerobik dapat
digunakan untuk mengolah limbah cair yang bersifat organik,
contohnya limbah tahu, tempe, kecap, dsb. Menurut Mufida
(2015), proses biologis dengan sistem anaerobik (tanpa udara)
dapat digunakan untuk limbah dengan BOD yang sangat tinggi
sedangkan sistem aerobik digunakan untuk mengolah limbah
dengan BOD yang tidak terlalu tinggi. Menurut Herlambang
(2002), dalam penelitiannya menyangkut proses biologis anaerob
didapat hasil efisiensi hanya sekitar 70-80%, sehingga airnya
masih mengandung kadar pencemar organik cukup tinggi, serta
bau yang masih ditimbulkan. Sistem kombinasi pengolahan
anaerobik-aerobik disini berfungsi untuk menyempurnakan hasil
pengolahan dari keadaan anaerob kemudian diolah dikeadaan
aerob sehingga menghasilkan efisiensi lebih baik lagi.
2.6 Biofilter
Biofilter adalah suatu pengolahan biologis dengan media
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 hingga membentuk lapisan biofilm (Hadiwidodo
dkk, 2012). Menurut Hardianto (2011), 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 menangkap nutrisi untuk
pertumbuhan mikroorganisme dan membantu mencegah
lepasnya sel-sel dari permukaan pada sistem mengalir.
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Permukaan biofilm merupakan habitat yang penting bagi
mikroorganisme karena nutrisinya lebih tinggi dibandingkan
didalam larutan.
Proses pengolahan air limbah dengan biofilter secara
garis besar dapat dilakukan dalam kondisi aerob, anaerob, atau
kombinasi anaerob dan aerob. Pengolahan air limbah dengan
biofilter dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam
reaktor biologis yang telah diisi dengan media penyangga untuk
pengembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi.
Proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau
oksigen. Mekanisme proses metabolisme di dalam sistem biofilm
secara aerobik sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.2
menunjukan suatu sistem biofilm yang terdiri dari medium
penyangga, lapisan biofilm yang melekat pada medium, lapisan
air limbah dan lapisan udara yang terletak diluar. Senyawa
polutan yang ada di dalam air limbah, misalnya senyawa organik
(BOD, COD), amonia, fosfor, dan lainnya akan terdifusi ke dalam
lapisan atau film biologis yang melekat pada permukaan medium.
Saat yang bersamaan dengan menggunakan oksigen yang
terlarut di dalam air limbah, senyawa polutan tersebut akan
diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam lapisan biofilm
dan energi yang dihasilkan akan diubah menjadi biomasa.
Penyaluran oksigen dapat dilakukan dengan blower udara pada
sistem biofilter tercelup (Said, 2008).
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Sumber : (Said, 2008)
Gambar 2.2 Mekanisme Proses Metabolisme didalam Proses dengan
Sistem Biofilm

2.7 Media Biofilter
Media penyangga adalah merupakan bagian yang terpenting
dari biofilter, oleh karena itu pemilihan media harus dilakukan
dengan seksama disesuaikan dengan kondisi proses serta jenis
air limbah yang akan diolah. 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 dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang
besar dengan resiko kebuntuan yang sangat kecil. Kemungkinan
dapat dilakukan untuk pengolahan air limbah dengan beban
konsentrasi yang tinggi serta efisiensi pengolahan yang cukup
besar (Said, 2008). Media yang sering digunakan pada proses
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biologis khususnya biofilter adalah media plastik yang terbuat dari
PVC. Kelebihan dalam penggunaan media plastik ini antara lain
(Said dan Rina, 2001).
a) Ringan serta mempunyai luas permukaan spesifik besar
(luas permukaan per satuan volume) berkisar antara sebesar
85-226 m2/m3
b) Volume rongga yang besar dibanding media lainnya (hingga
95%) sehinga resiko kebuntuan kecil.
2.8 Seeding dan Aklimatisasi
Seeding atau disebut juga sebagai pembiakan mikroba
merupakan langkah awal dari penelitian reaktor biologis. Tahap
ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan mikroorganisme pada
media filter (Laksono, 2012). Tujuan dilakukan seeding selain
untuk membenihkan dengan cara memasukan ke dalam air
limbah yang akan dilakukan pengolahan supaya media mampu
melakukan oksidasi pada zat pencemar organik pada air limbah
tersebut dan menumbuhkan atau mengembangbiakan
mikroorganisme
agar
dikondisikan
dengan
tempat
beradaptasinya lingkungan awal untuk tempat berkembang
biaknya mikroorganisme yang akan di ujikan di reaktor (Filliazati
dkk, 2013). Pertumbuhan biofilm dapat diamati setelah kurang
lebih 8 sampai 14 hari dengan ditandai pemukaan media yang
berubah menjadi sedikit licin bila dipegang (Zahra dan Ipung,
2015).
Proses aklimatisasi adalah proses pengadaptasian
mikoorganisme yang telah dikembangbiakan terhadap
lingkungan yang baru. Proses aklimatisasi dilakukan dengan
mengganti air limbah dengan air limbah yang baru. Proses ini
berakhir ketika limbah penampungan telah tergantikan
seluruhnya. Aklimatisasi dapat dilakukan secara bertahap
dengan waktu tinggal 24 jam (Astuti dkk, 2007). Menurut Said
(2005), aklimatisasi dapat dilakukan dengan waktu tinggal 72 jam
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dan dilakukan dengan cara mengganti air limbah yang digunakan
saat seeding.
2.9 Parameter Kualitas Limbah Cair
Penentuan hasil pengolahan limbah tersebut berjalan baik
atau tidak maka dapat dihitung dengan beberapa parameter
kualitas air. Parameter tersebut dapat menunjukan hasil dari
pengolahan limbah yang telah dilakukan. Beberapa parameter
kualitas limbah cair, yaitu BOD, COD, dan TSS.
2.9.1 Biological Oxygen Demand (BOD)
Biological Oxygen Demand (BOD) merupakan salah satu
parameter yang sering digunakan untuk menentukan kadar
pencemar. Menurut Alaerts dan Santika (1984), BOD (Biological
Oxygen Demand) didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang
diperlukan oleh mikroorganisme untuk memecahkan bahanbahan organik yang terdapat di dalam air. Pengertian lainnya
adalah jumlah miligram oksigen yang dibutuhkan unttuk
menguraikan zat organik secara biokimiawi dalam 1 liter air
selama pengeraman 5 x 24 jam pada suhu 20oC. Penguraian
bahan organik diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh
organisme sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh dari
proses oksidasi (Sutriati, 2011).
BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh
mikroorganisme dalam lingkungan air untuk memecah
(mendegradasi) bahan buangan organik yang ada dalam air
menjadi karbondioksida dan air. Semakin tinggi nilai BOD di
dalam air limbah, maka merupakan indikasi bahwa perairan
tersebut telah tercemar (Widyaningsih, 2011). Menurut Effendi
(2003), menjelaskan bahwa nilai BOD5 perairan dipengaruhi oleh
suhu, densitas plankton, keberadaan mikroba, serta jenis dan
kandungan bahan organik. Nilai BOD5 ini juga digunakan untuk
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menduga jumlah bahan organik di dalam air limbah yang dapat
dioksidasi dan akan diuraikan oleh mikroorganisme.
2.9.2 Chemical Oxygen Demand (COD)
Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen
kimia (KOK) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk
mengoksidasi zat-zat organis yang ada dalam 1 sampel air,
dimana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber
oksigen (oxidizing agent). Angka COD merupakan ukuran bagi
pencemaran air oleh zat-zat organis yang secara alamiah dapat
dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan
berkurangnya oksigen terlarut didalam air (Muthawali, 2009).
COD merupakan indikator untuk mengetahui jumlah
kebutuhan oksigen untuk oksidator yang digunakan
mengoksidasi zat organik maupun zat anorganik dalam reaksi
kimia. Angka yang ditunjuksan pada COD merupakan parameter
pencemaran air oleh za organik yang dapat dioksidasi dan
diproses secara biologis yang dapat menyebabkan berkurangnya
oksigen terlarut di dalam air. Pada limbah cair tahu kandungan
COD berkisar antara 5.500-10.000 mg/l (Pudjo, 1993).
2.9.3 Total Suspended Solid (TSS)
Zat padat tersuspensi (Total Suspended Solid) yakni
semua zat padat atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air
dan dapat berupa komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton,
zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik)
seperti detritus dan partikel anorganik. Dampak TSS terhadap
kualitas air dapat menyebabkan penurunan kualitas air. TSS
menyebabkan kekeruhan dan mengurangi cahaya yang dapat
masuk ke dalam air. Oleh karenanya, manfaat air dapat
berkurang, dan organisme yang butuh cahaya akan mati
(Soemirat, 2004).
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TSS merupakan zat-zat padat yang berada dalam keadaan
suspensi dan dapat dibedakan atas ukurannya. TSS dapat
dinyatakan dengan jumlah berat dalam mg/L kering lumpur yang
ada di dalam air limbah setelah mengalami proses penyaringan
dengan ukuran 0,45 µm. Adanya padatan-padatan ini dapat
menyebabkan kekeruhan pada suatu perairan, hal ini karena
padatan tersebut tidak mengendap secara langsung (Purba,
2009).
Pengamatan terhadap TSS sering dilakukan untuk
mengetahui kualitas air di suatu perairan, karena nilai TSS yang
tinggi menunjukkan tingginya tingkat pencemaran dan
menghambat penetrasi cahaya kedalam air sehingga
menggangu proses fotosintesis dari biota air. Dinamika TSS yang
ada di perairan tidak terlepas dari dinamika tutupan lahan yang
terjadi diatasnya, hal ini dapat dilihat dari contoh sederhana
bagaimana erosi terjadi akibat adanya konversi hutan dengan
tutupan vegetasi rapat menjadi lahan terbuka tanpa vegatasi.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa TSS merupakan salah satu
parameter biofisik perairan yang dinamikannya mencerminkan
dinamika perubahan yang terjadi di daratan maupun di
perairannya sendiri (Rahayu dan Tontowi, 2009).
2.10

Waktu Tinggal Hidrolis
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 pada reaktor aerob sangat bervariasi dari
1 jam hingga berhari-hari (Said, 2008). Menurut Nugrahaini
(2008), Waktu tinggal hidrolis (WTH) adalah lamanya waktu
kontak antara mikroorganisme dengan limbah cair. Semakin lama
waktu kontak antara mikroorganisme dengan limbah cair, maka
proses degradasi bahan organik dapat dilakukan secara baik dan
optimal. Sedangkan menurut Husin (2008), bertambahnya waktu
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tinggal pada suatu reaktor dapat meningkatkan efisiensi
penyisihan pencemar, hal ini mengakibatkan kontak antara
biomassa dengan substrat semakin lama dan proses degradasi
biologi berlangsung semakin baik.
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BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik
Sumberdaya Alam, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas
Brawijaya, Malang pada bulan Oktober 2017 – Januari 2018.
Pengujian parameter BOD, COD, dan TSS dilakukan di Perum
Jasa Tirta 1, Malang. Pengambilan sampel limbah cair bertempat
di pabrik tahu (Guyub Rukun) di Kendalsari, Malang dengan titik
kordinat lokasi 7o56’47.231” LS & 112o37’31,609” BT. Lokasi
pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar
3.2 dibawah ini.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Pengambilan Sampel
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Pabrik Tahu Guyub Rukun
Jl. Kendalsari No. 1, Tulus
Rejo, Malang

Sumber : Google Earth
Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Sampel

3.2 Alat dan Bahan
3.2.1 Alat
Alat yang perlu dipersiapkan selama penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 3.1
Tabel 3.1 Alat Penelitian
No.
Alat
1.

Rangka Besi

2.

Bak kaca

3.

Drum Tangki

Fungsi
Sebagai kerangka
penyangga
reaktor
Sebagai prototype
pengolahan
limbah cair tahu
Sebagai tempat
menampung
limbah sebelum
diolah
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Spesifikasi
Berbahan besi

Berukuran 20x20x30
cm3; Ketebalan 5
mm; Kapasitas ±12
liter
Kapasitas 120 liter

No.

Alat

4.

Selang

5.

Aerator

6.

Batu Aerator

7.
8.

Gelas ukur
plastik
Kran

9.

Botol sampel

10.

Gelas ukur
kaca

11.

Jerigen

12.

Stop kontak

13.

Cool Box

Fungsi
Sebagai
media
untuk keluarnya
gas metan
Alat
untuk
menyuplai oksigen
dalam bak aerob
Tempat keluarnya
udara dari aerator
untuk menyuplai
oksigen
Wadah
untuk
mengambil limbah
Untuk mengatur
debit
air
pengolahan dan
pengambilan
sampel
Untuk menyimpan
sampel yang akan
diujikan
Sebagai
wadah
pengujian sampel
Sebagai
wadah
untuk
pengambilan
limbah
Sebagai
penghubung
ke
sumber listrik
Sebagai tempat
sampel
Berbahan gabus
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Spesifikasi
Panjang = 1 m;
Diameter slang =
1,905 cm
Merk : Vosso, V2008
Diameter = 2 cm;
Panjang = 3 cm

Kapasitas 3000 ml
Diameter
lubang
kran kaca = 1,27 cm
Diameter
lubang
kran drum = 1,905
cm
Kapasitas 600 ml,
Berbahan plastik
Berbahan
kaca
pyrex, kapasitas 250
ml
Kapasitas 30 liter

Kapasitas 4 lubang

untuk

pengawetan

No.

Alat

14.

Pipa PVC

15.

Selang Aerasi

16.
17.

Sarung
Tangan
pH meter

18.

Termometer

Fungsi
Sebagai
media
penumbuhan
biofilm
Sebagai
tempat
mengalirnya udara
yang
dihembuskan oleh
pompa udara
Sebagai pelindung
tangan
Alat
untuk
mengukur
pH
sampel
Alat
untuk
mengukur
suhu
sampel

Spesifikasi
Pipa Maspion AW,
Diameter = 1,27cm,
Warna abu-abu
Panjang = 1 m;
Diameter = 5 mm

Berbahan latex
Jenis = PH-009(I)A
Pen type pH meter
Jenis = Laser Termo
Gun – GS320

3.2.2 Bahan
Bahan yang digunakan selama penelitian ini seperti pada
Tabel 3.2
Tabel3.2 Bahan Penelitian
No.
Bahan
1.
Limbah cair tahu

Fungsi
Sebagai bahan perlakuan

2.

Microbac

Sebagai
starter
pembentukan biofilm

3.

Batu Es

Sebagai pengawet sampel
dalam cool box

3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimental skala laboratorium. Metode eksperimen
melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji, memberi
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perlakuan terhadap sistem yang diperlakukan untuk mengetahui
apakah perlakuan mengubah nilai pengukuran (Wahana, 2009).
Penelitian eskperimental dapat dilakukan dengan melakukan
kajian secara induktif, mengidentifikasikan masalah, melakukan
studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, membuat
rencana dalam penelitian, melaksanakan eksperimen,
mengumpulkan data yaitu data kasar dan data dari proses
eksperimen, mengorganisir dan mendeskripsikan data,
menganalisis data, serta menginterprestasikan hasil, perumusan
kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan (Sukardi,
2003).
3.4 Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK). Rancangan Acak Kelompok (RAK) merupakan
rancangan percobaan yang sebagian besar dilaksanakan di
lapangan. Rancangan penelitian menggunakan tiga perlakuan
yaitu perlakuan waktu tinggal hidrolis 5 jam, 7 jam, dan 9 jam
untuk proses anaerob dan waktu tinggal hidrolis selama 5 jam, 7
jam, dan 9 jam untuk proses aerob. Hal ini sesuai dengan literatur
menurut Metcalf dan Eddy (2003), untuk beban COD 12-30
kg/m3, waktu tinggalnya adalah 3-8 jam untuk bak anaerobik.
Menurut Said (2008), waktu tinggal total pada bak aerob 6-8 jam
dengan beban BOD 5-30 g/m2. Pengulangan percobaan
dilakukan sebanyak tiga kali ulangan. Sehingga data
pengamatan yang akan diperoleh dapat dilihat pada Tabel 3.3
dibawah.
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Tabel 3.3 Data Pengamatan dengan Rangkaian Acak Kelompok
Waktu
Ulangan
Tinggal

Lokasi

1

2

3

Inlet

D1

D2

D3

Anaerob

A-J1

A-J2

A-J3

Aerob

A-K1

A-K2

A-K3

Anaerob

B-J1

B-J2

B-J3

Aerob

B-K1

B-K2

B-K3

Anaerob

C-J1

C-J2

C-J3

Aerob

C-K1

C-K2

C-K3

Hidrolis

5 jam
7 jam
9 jam

(1) Model RAK:
Yij = µ + Ti + Bj + €ij
Keterangan:
Yij = respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan
ulangan ke-j
µ = nilai tengah umum
Ti = pengaruh perlakuan ke-i
Bj = pengaruh blok ke-j
€ij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan
ulangan ke-j.
(2) Hipotesis yang diuji:
H0 : T1 = T2 = T3 = …….= Ti = 0
H1 : paling sedikit ada sepasang Ti yang tidak sama atau
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = …. = µj
H1 : paling sedikit ada sepasang µi yang tidak sama atau µi ≠
µi *
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(3) Tabel Sidik Ragam (ANOVA)
Tabel ANOVA yang akan digunakan dalam penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Sidik Ragam (ANOVA)
SK
Db

JK

KT

Ulangan

j-1

JK U

JKU/(dbU)

Perlakuan

i-1

JK P

JKP/(dbP)

Galat

ij - (i+j) + 1

JK G

JKG/(dbG)

Total

ij-1

JKT

(4) Kriteria uji:
Untuk menerima hipotesis tersebut digunakan kriteria uji:
Fhitung = KT Perlakuan dibandingkan dengan Ftabel*
KT Galat
Jika F0,05 < Fhitung < F0,01, maka terima H1 pada taraf nyata 5%
Fhitung > F0,01, maka terima H1 pada taraf nyata 1%
Fhitung < F0,05 maka terima H0
(5) Analisa sidik ragam (ANOVA)
Analisis variansi (ANOVA) adalah suatu cara untuk
menguraikan ragam total menjadi komponen ragam. Uji statistik
F digunakan untuk menerima hipotesis. Pengukuran apakah
variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh
terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan alpha 5
% dalam melakukan pengujian. Jika hasil uji F pada tabel ANOVA
nilainya lebih besar dari nilai F tabel (0,05) maka perlakuannya
berbeda nyata. Namun, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F
tabel (0,05) maka dinyatakan tidak berbeda nyata.
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3.5 Tahapan Pelaksanaan
Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian
dimulai dengan mengidentifikasikan masalah yang ada kemudian
dilakukan proses studi literatur, persiapan alat dan bahan,
pembuatan alat, seeding dan aklimatisasi, proses running,
analisa data, dan kemudian diperoleh hasil dari penelitian
tersebut. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan
untuk gambar rancangan prototype dapat dilihat pada Gambar
3.4 dan Gambar 3.5
Mulai

Perumusan Masalah

Studi Literatur
Persiapan Alat dan Bahan
Pembuatan Alat

Bak Aerob

Bak Anaerob
1)

Dirakit ukuran (20x20x30) cm 3,
ditutup rapat, dan dipasang kran
untuk sampling dan atur debit

1)

Dirakit ukuran (20x20x30)
cm3 dengan memberikan
kran sampling dan atur debit

2)

Media biofilter pipa PVC sarang
tawon dengan tinggi 12 cm

2)

3)

Diberi lubang untuk tempat
keluar gas CO2 dan CH4

Media biofilter pipa PVC
sarang tawon dengan tinggi
12 cm

3)

Diberi aerator

A
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A

Seeding dan Aklimatisasi




Limbah cair tahu dimasukan ke dalam bak aerob
dan bak anaerob
Ditambahkan microbac pada masing-masing bak
anaerob dan aerob dengan dosis 1:1000 dengan
air limbah selama 48 jam
Aklimatisasi dilakukan selama 24 jam
Limbah Cair Tahu

Analisa

awal

parameter Limbah
(BOD5, COD, dan

Pengambilan sampel limbah

TSS)

Analisa data

Selesai

Gambar 3.3 Diagram Alir Pelaksanaan
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Gambar 3.4 Rancangan Prototype Pengolahan Sistem Anaerob-Aerob
(tampak isometri)

Gambar 3.5 Rancangan Prototype Pengolahan Sistem Anaerob-Aerob
(tampak samping)
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Keterangan :
A = Drum tangki (Bak penampung awal)
B = Penyangga
C = Kran pengatur debit pada bak penampung awal
D = Lubang untuk tempat keluar gas metana
E = Media Pipa PVC
F = Bak Anerob
G = Bak Aerob
H = Kran pengatur debit pada bak anaerob
I = Kran sampling pada bak anaerob
J = Kran sampling bak aerob
K = penguras bak anaerob
L = penguras bak aerob
3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan
Alat dan bahan dipersiapkan sebelum dilakukan penelitian.
Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah :
a. Reaktor
Reaktor merupakan tempat berlangsungnya proses
pengolahan limbah. Proses pengolahan membutuhkan 2 bak
kaca untuk pengolahan anaerob dan aerob. Drum air dibutuhkan
sebagai tempat menampung limbah sebelum masuk pada bak
kaca. Spesifikasi reaktor dan perlengkapannya dapat dilihat pada
Tabel 3.5
Tabel 3.5 Spesifikasi Detail Reaktor
Jenis Reaktor
Bak Kaca Anaerob

Ukuran dan Bahan







Panjang = 20 cm
Lebar = 20 cm
Tinggi = 30 cm
Volume = 12 liter
Bahan = Kaca
Tebal = 5 mm
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Spesifikasi
 Terdapat dua buah kran pada
bak tampak depan yang
berfungsi sebagai pengatur
debit dan pengambilan sampel
 Dilengkapi 2 lubang pada
tampak atas reaktor yaitu untuk
keluarnya gas metan dan untuk
lubang pipa air dari kran drum
inlet
 Lubang untuk pengurasan air
terletak dibawah bak
 Bak tertutup rapat

Jenis Reaktor
Bak Kaca Aerob

Drum Air

Ukuran dan Bahan







Spesifikasi

Panjang = 20 cm
Lebar = 20 cm
Tinggi = 30 cm
Volume = 12 liter
Bahan = Kaca
Tebal = 5 mm



 Diameter = 48 cm
 Tinggi = 85 cm
 Berat = 4,30 Kg








Terdapat satu buah kran pada
bak tampak depan yang
berfungsi untuk pengambilan
sampel
Bagian atas bak terbuka
Terdapat lubang penguras air
pada bak yang terletak
dibawah bak
Dilengkapi kran setinggi 10 cm
dari
dasar
drum
untuk
mengatur debit air limbah
Kapasitas 120 liter

A) Tampak Depan
B) Tampak Isometri
C) Tampak Samping
Gambar 3.6 Bak Aerob dari Berbagai Tampak

A) Tampak Depan

B) Tampak Isometri

C) Tampak Samping

Gambar 3.7 Bak Anaerob dari Berbagai Tampak
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Reaktor biofilter baik anaerob dan aerob dilengkapi kran untuk
pengambilan sampel setinggi 20 cm dari dasar bak. Hal ini
dikarenakan agar saat pengambilan sampel padatan yang
mengendap tidak ikut terangkut. Selain itu, kran untuk pengatur
debit pada bak anaerob dibuat sejajar dengan kran pengambilan
sampel dengan tinggi 20 cm dari dasar bak. Hal ini dilakukan
sesuai dengan kapasitas olahan limbah pada bak yaitu sebesar
8 liter, dengan panjang bak 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 20 cm
agar air mengalir ke bak aerob sesuai dengan kapasitas air
olahan tersebut. Selain itu, untuk melakukan pengurasan air
dapat membuka tutup lubang dibagian bawah bak.
b. Media Biofilter
Media biofilter yang digunakan adalah pipa pvc dengan
spesifikasi pada Tabel 3.6 sedangkan untuk media pipa pvc
dengan jenis sarang tawon dapat dilihat pada Gambar 3.8. Media
ini dipilih karena ringan, mudah dicari sehingga sangat aplikatif
dalam pengolahan limbah tingkat UKM.
Tabel 3.6 Spesifikasi Media Biofilter
Spesifikasi

Keterangan

Bentuk

Sarang Tawon

Material

PVC

Diameter

1,27 cm atau 0,5 inch

Merk

Maspion

Tipe

AW

Warna

Abu-abu
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a) Tampak Isometri

b) Tampak Depan

Gambar 3.8 Desain Media Biofilm

Media biofilter ini berasal dari pipa pvc yang kemudian
dipotong-potong kemudian direkatkan satu sama lain sehingga
membentuk sarang tawon. Volume media dari biofilter adalah
60% dari volume limbah yang diolah (Departemen PU, Pd-T-042005-C), sehingga volume media yang diperlukan adalah :
Volume media filter

= 60/100 x volume air limbah
= 60/100 x 8000 cm3
= 4800 cm3

Sehingga, diperlukan luas sebesar 4800 cm3 dengan panjang
dan lebar dari reaktor adalah 20 cm dan ketinggiannya adalah 12
cm. Media biofilter dibuat dengan ketinggian 12 cm serta panjang
dan lebar mengikuti bak reaktor.
c. Aerator
Aerator digunakan untuk menyuplai udara pada proses aerob.
Aerator yang digunakan pada penelitian ini adalah merk vosso
v2008. Aerator dilengkapi dengan slang dan batu aerator. Slang
aerator memiliki panjang 0,8 meter, berwarna bening, dan
berbahan plastik. Batu aerator memiliki panjang 0,025 meter dan
diameternya 0,015 meter.
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d. Penyangga Reaktor
Penyangga reaktor berbahan besi siku berlubang. Besi-besi
tersebut disambung dengan baut. Penyangga besi ini digunakan
untuk penempatan reaktor anaerob dan aerob, sehingga dibuat
dua tingkat. Penyangga tesebut memiliki panjang = 1,3 meter,
tinggi = 0,3 meter , dan lebar = 0,22 meter.
e. Starter Bakteri
Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi starter untuk
seeding biofilm yaitu starter merk microbac dengan dua variasi
khusus untuk pengolahan aerob dan anaerob. Bakteri untuk
pengolahan anaerob mencakup Nitrosomonas sp, Nitrobacter sp,
Pseudomonas sp, Bacillus sp. Sedangkan bakteri untuk
pengolahan aerob berisi Aerobacter sp, Nitrobacter sp,
Nitrosomonas sp, Saccharomyces C, dan Lactobacillus.
3.5.2 Pengambilan dan Penanganan Limbah Cair Tahu
Limbah cair tahu yang digunakan pada penelitian ini adalah
limbah cair tahu yang berada di Kendalsari, Kota Malang.
Pengambilan limbah dilakukan dengan cara pengambilan sample
sesaat (grab sample). Air limbah diambil menggunakan gelas
ukur plastik kemudian dimasukan ke dalam jerigen dengan
kapasitas 25 liter. Pengambilan air limbah dilakukan pada siang
hari saat proses produksi berlangsung. Air limbah diambil
sebanyak 300 liter untuk satu kali pengungalan dan kemudian
dimasukan kedalam bak penampung. Lalu, dihomogenkan dan
didiamkan selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk menurunkan
padatan suspensi dan menetralkan suhu setelah proses produksi
dengan suhu tinggi.
3.5.3 Seeding dan Aklimatisasi
Seeding adalah proses penumbuhan mikroorganisme.
Aklimatisasi adalah tahap mengkondisikan mikroorganisme agar
dapat hidup dan melakukan adaptasi dalam proses pengolahan.
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Aerator beserta selang dan batu aerator serta stop kontak
disiapkan untuk seeding pada bak reaktor aerob sedangkan pada
proses anaerob dipastikan reaktor sudah tertutup rapat setelah
diberikan bakteri starter. Proses seeding dilakukan dengan cara
menumbuhkan biofilm dengan bantuan bakteri merk microbac
yang mengandung bakteri probiotik anaerob maupun aerob.
Dosis yang digunakan adalah 1 : 1000 dalam artian limbah yang
digunakan sebanyak 8000 ml maka sebanyak 8 ml microbac
dimasukan ke dalam air limbah tersebut. Proses seeding sendiri
memakan waktu 48 jam atau 2 hari. Sementara untuk aklimatisasi
dilakukan selama waktu tinggal 24 jam setelah seeding sesuai
dengan literatur dalam penelitian Astuti dkk (2007). Aklimatisasi
dilakukan dengan mengalirkan limbah secara kontinyu pada bak
pengolahan.
3.5.4 Proses Running
Proses running dilakukan pada hari setelah melakukan
proses seeding 48 jam dan 24 jam aklimatisasi. Kemudian
dilakukan penggantian limbah cair tahu yang baru. Debit kran
pengolahan sebelum proses running diatur terlebih dahulu. Debit
yang diatur adalah pada kran yang terdapat pada drum yang
merupakan inlet proses dan kran pada bak reaktor anaerob. Debit
yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan waktu tinggal
hidrolis pada perlakuan. Debit diperoleh dari volume air yang
diolah dibagi dengan waktu tinggal hidrolis masing-masing
perlakuan. Perlakuan 5 jam diketahui debit yang dihasilkan
adalah 26,6 ml/menit; perlakuan 7 jam sebesar 19 ml/menit ; dan
perlakuan 7 jam sebesar 14 ml/menit. Pengukuran debit yang
keluar dari kran dilakukan pengulangan beberapa kali karena
debit yang keluar tidak selalu sama dengan perhitungan
walaupun sudah disetting. Tabel 3.7 menunjukan hasil kalibrasi
pengukuran debit dengan beberapa ulangan.
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Tabel 3.7 Data Kalibrasi Debit
Ulangan (ml/menit)

Waktu

Rata-rata

Tinggal

1

2

3

4

5

(ml/menit)

Kran

5 jam

26

26

26

26

26

26

Inlet

7 jam

17

20

19

19

19

18,8

9 jam

11

13

12

15

16

13,4

Kran

5 jam

27

28

25

23

26

25,8

Anaerob

7 jam

21

18

19

20

18

19,2

9 jam

14

13

13

14

14

13,6

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)

Proses running sendiri berlangsung selama 18 jam. Variasi
waktu tinggal hidrolis yang digunakan untuk perlakuan yaitu 10
jam dengan pengolahan bak anaerob selama 5 jam dan bak
aerob selama 5 jam, 14 jam dengan pengolahan pada bak
anaerob selama 7 jam dan bak aerob selama 7 jam, dan 18 jam
dengan waktu pengolahan pada bak anaerob selama 9 jam dan
bak aerob selama 9 jam. Variasi waktu tinggal hidrolis didapat
dari total waktu tinggal hidrolis dari pengolahan anaerob dan
aerob. Pengambilan sampel sebanyak 600 ml pada bak reaktor
anaerob dan reaktor aerob untuk memeriksa kandungan BOD5,
COD, TSS, pH, dan suhu setiap masing-masing waktu tinggal
hidrolis yang telah ditentukan. Proses pengolahan limbah ini
dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali dengan variasi waktu
tinggal yang sama.
3.5.5 Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel yang dilakukan setelah satu
perlakuan melewati proses anaerob dan aerob dalam arti lain
pengolahan sudah stabil alirannya. Ada 18 sampel untuk
pengolahan dengan seeding bakteri dan 18 sampel untuk
pengolahan kontrol dalam 3 kali ulangan. Pengambilan sampel
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dilakukan pada masing-masing tahap pengolahan yaitu pada bak
reaktor anaerob dan aerob dimana setiap satu rangkaian reaktor
terdapat dua tahap pengolahan dan jumlah reaktor ada tiga.
Pengambilan sampel sebanyak 600 ml pada satu tahap
pengolahan pada satu perlakuan. Sehingga dalam satu
perlakuan diperoleh 1200 ml sampel yang akan diuji, dimana
untuk pengolahan anaerob 600 ml dan aerob 600 ml. Analisa ini
dilakukan untuk menentukan penurunan kadar dari BOD5, COD,
dan TSS setelah pengolahan limbah. Sampel yang telah diambil
kemudian dimasukan ke dalam coolbox untuk diawetkan dan
kemudian dibawa ke Perum Jasa Tirta 1 untuk dilakukan
pengujian. Sementara parameter lain yaitu pH dan suhu langsung
dianalisa dengan menggunakan alat pengukur.
3.5.6 Analisa Akhir
Analisa akhir ini dilakukan untuk menentukan penurunan
kadar dari BOD5, COD, dan TSS setelah pengolahan limbah.
Sampel yang telah diambil kemudian dimasukan ke dalam
coolbox untuk diawetkan dan kemudian dibawa ke Perum Jasa
Tirta I, Malang untuk dilakukan pengujian. Berikut adalah alat dan
bahan serta tahapan pelaksanaan pengujian tiap parameter.
(1) Analisa BOD5
Tahapan dalam menganalisa BOD metode 5 hari menurut
Perum Jasa Tirta 1 (2014):
A. Ketentuan Umum
1. Penyimpanan dan pengawetan contoh uji air untuk analisa
BOD dengan cara disimpan diruang pendingin selama 6-48
jam, setelah pengambilan;
2. Contoh uji sebelum dikerjakan harus dikondisikan pada suhu
ruangan;
3. Analisa BOD dibuat minimal 2 seri pengenceran;
4. Setiap analisa contoh uji harus dilakukan pengukuran standar
dengan konsentrasi yang telah diketahui;
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5. Setiap analisa dilakukan pengecekan duplo minimal satu
untuk salah satu contoh uji;
6. Persyaratan cek standar dan duplo mengacu pada prosedur
metode analisa dan validasi No. Dok. QP/LKA/15;
7. Contoh uji bersifat asam atau basa harus dinetralkan sampai
pH 6,5-7,5 dengan menggunakan H2SO4 0,1 N atau NaOH 0,1
N;
8. Pastikan tidak terdapat gelembung udara pada saat analisa
(membaca) dengan alat DO meter dan pada saat menutup
botol inkubasi BOD setelah menuangkan air penencer
ataupun contoh uji air;
9. Perlu dilakukan analisa BOD dengan metode Winkler sebagai
pembanding minimum 1 sampel tiap 3 bulan
B. Peralatan
1. Botol inkubasi ± 150 ml;
2. Inkubator dengan temperatur 20oC ± 1oC;
3. DO meter;
4. Gelas ukur 250 ml – 500 ml & pipet ukur 10 ml;
5. Aerator
6. Tabung aerasi
C. Bahan Penunjang Uji
1. Larutan buffer phospat
2. Larutan MgSO4
3. Larutan FeCl3
4. Larutan CaCl2
5. Larutan H2SO4 0,1 N
6. Larutan NaOH 0,1 N
7. Air pengencer
8. Larutan seed
9. Larutan glukose – asam glutamat (Larutan standar BOD ± 194
mg/L)
10.
Air laut buatan, salinitas 19%
11.
Larutan penghambat proses nitrifikasi (senyawa piridin)
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D. Analisa Standar BOD
1. Masukkan sejumlah volume standar ke dalam gelas ukur 250
ml (volume standar tergantung dari pengencerannya);
2. Tambahkan air pengencer sampai 150 ml; Aduk hingga
homogen, kemudian homogen tuangkan dalam botol inkubasi
yang bervolume ± 100 ml sampai penuh;
3. Analisa konsentrasi DO 0 hari contoh uji air dengan DO meter,
kemudian catat hasil pembacaannya;
4. Setelah selesai di analisa tambahkan contoh uji air yang telah
diencerkan hingga penuh (meluber) kemudian tutup dengan
hati-hati supaya tidak terjadi gelembung udara di dalam botol
inkubasi tidak boleh ada gelembung udara;
5. Masukan botol inkubasi ke dalam inkubator kemudan biarkan
hingga mencapai suhu kama;
6. Analisa konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter, kemudian
catat hasil pembacaannya.
E. Analisa Contoh Uji
a) Tanpa Pengenceran
1. Kocok contoh uji air, masukkan contoh uji air ke dalam botol
inkubasi;
2. Analisa konsentrasi DO 0 hari contoh uji air dengan DO meter,
kemudian catat hasil pembacaannya;
3. Setelah selesai di analisa tambahkan contoh uji air hingga
penuh (meluber) kemudian tutup dengan hati-hati;
4. Masukkan botol inkubasii ke dalam inkubator pada suhu 20oC
± 1oC selama 5 hari;
5. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dari inkubator
kemudian biarkan hingga mencapai suhu kamar;
6. Analisa konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter;
7. Hitung kadar BODnya dengan rumus
BOD mg/L =

𝐷𝑂0−𝐷𝑂5
.........................................................(3.1)
𝑃

dimana :
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DO0

: DO contoh sebelum diinkubasi

DO5

: DO contoh setelah diinkubasi 5 hari 20oC, mg/L

P

: Desimal faktor pengenceran = (1/pengenceran)

b) Menggunakan Pengenceran
1. Masukkan sejumlah volume contoh uji air kedalam gelas ukur
250 ml (volume contoh uji tergantung dari pengencerannya)
2. Tambahkan air pengencer sampai 150 ml;
3. Aduk hinga homogen, kemudian homogen tuangkan dalam
botol inkubasi yang bervolume ±100ml sampai penuh;
4. Analisa konsentrasi DO0 hari uji air dengan DO meter,
kemudian catat hasil pembacannya;
5. Setelah selesai di analisa tambahkan contoh uji air yang telah
diencerkan hingga penuh (meluber) kemudian tutup dengan
hati-hati;
6. Masukkan botol inkubasi ke dalam inkubator pada suhu 20oC
± 1oC selama 5 hari;
7. Setelah 5 hari keluarkan botol inkubasi dan inkubator
kemudian biarkan hingga mencapai suhu kamar;
8. Analisa konsentrasi DO 5 hari dengan DO meter kemudian
catat hasil pembacaannya;
9. Hitung kadar BOD nya.
(2) Analisa COD
Tahapan proses untuk analisa COD dengan alat
spektrofotometer menurut Perum Jasa Tirta 2014 :
A. Ketentuan Umum
1. Pengenceran contoh uji air dilakukan apabila didapatkan
warna kuning K2Cr2O7 yang telah direaksikan dengan contoh
uji air berubah warna menjadi biru kehijauan;
2. Pengawetan contoh uji air di dalam ruang pendingin dengan
temperatur berkisar antara 4oC-8oC;
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3. Pembuatan larutan standar dilakukan setiap analisa yang
sekaligus sebagai kalibrasi;
4. Menggunakan kalibrasi standar COD minimum 5 (lima)
variasi konsentrasi;
5. Analisa duplo untuk contoh uji air mengacu kepada prosedur
metode analisa dan validasi metode (QP/LKA/15)
B. Peralatan
1. UV-Visible Spektrofotometer 160;
2. Tabung mikro COD yang mempunyai kapasitas ± 10 ml dan
bertutup;
3. Reaktor COD;
4. Mikro pipet 1 ml;
5. Alat – alat ukur gelas;
6. Timbangan
C. Bahan Penunjang Analisa
1. Kalium Hidrogen Ptalat (HCOOC6H4COOK);
2. Larutan campuran K2Cr2O8- HgSO4 ± 0,02 N;
3. Larutan campuran H2SO4 pekat – Ag2SO4
4. Air Suling
D. Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Standar
1. Pipet 2,5 ml larutan standar COD ke dalam tabung COD
tambahkan larutan campuran 1,5 ml K2Cr2O7 – H2SO4 ± 0,02
N dan 3,5 ml H2SO4 (p) – Ag2SO4
2. Tutup tabung tersebut kemudian kocok;
3. Lakukan pula untuk blanko dengan memipet 2,5 ml air suling,
1,5 ml K2Cr2O7- HgSo4 ± 0,02 N dan 3,5 ml H2SO4 (p) –
Ag2SO4
4. Masukkan ke dalam reaktor COD yang sebelumnya sudah
dipanaskan pada temperatur ± 150oC (10-20 menit)
5. Tunggu selama ± 2jam;
6. Dinginkan sampai suhu kamar;
7. Ukur konsentrasinya dengan spektrofotometer pada panjang
gelombang 444 nm;
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8. Persyaratan kalinbrasi mengacu prosedur metode analisa dan
validasi metode (QP/LKA/15)
E. Pelaksanaan Analisa Contoh Uji Air
1. Lakukan analisa contoh uji air dengan segera, kocok dengan
kuat terutama yang mengandung suspensi tinggi;
2. Pipet contoh uji air sebanyak 2,5 ml masukkan dalam tabung
mikro COD, tambahkan 1,5 ml larutan K2Cr2O7- HgSO4 ± 0,02
N dan tambahkan 3,5 ml H2SO4 (p) – Ag2SO4 kocok;
3. Panaskan pada reaktor COD 150oC dan tunggu hingga 2 jam;
4. Dinginkan sampai suhu kamar dan ukur konsentrasinya pada
spektrofotometer dengan panjang elombang 444 nm;
5. Catat konsentrasi hasil analisa tersebut;
6. Jika konsentrasi tinggi maka dilakukan pengenceran dengan
perhitungan :
C = A x F ........................................................................(3.2)
dimana :
C : konsentrasi COD (mg/L)
A : konsentrasi hasil pengukuran pada spektrofotometer
(mg/L)
F : Faktor Pengenceran
(3) Analisa TSS
Analisa TSS menggunakan prinsip gravimetri. Prinsipnya
contoh uji yang telah homogen disaring dengan kertas saring
yang telah ditimbang. Residu yang tertahan pada saringan
dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada suhu 103oC
sampai dengan 105oC. Kenaikan berat saringan mewakili
padatan tersuspensi total (TSS) (SNI 06-6989.3-2004).
A. Bahan
1. Kertas saring (glass-fiber filter) dengan beberapa jenis:
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a. Whatman Grade 934 AH, dengan ukuran pori (Particle
Retention) 1,5 µm (Standar for TSS in water analysis).
b. Gelman type A/E, dengan ukuran pori (Particle Retention) 1,0
µm (Standar filter for TSS/TDS testing in sanitary water
analysis procedures).
c. E-D Scientific Specialities grade 161 (VWR brand grade 161)
dengan
ukuran
pori
(Particle
Retention)1,1
µm
(Recommended for use in TSS/TDS testing in water
andwastewater).
d. Saringan dengan ukuran pori 0,45 µm.
2. Air suling.
B. Peralatan
1. desikator yang berisi silika gel;
2. oven, untuk pengoperasian pada suhu 103ºC sampai dengan
105ºC;
3. timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg;
4. pengaduk magnetik;
5. pipet volum;
6. gelas ukur;
7. cawan aluminium;
8. cawan porselen/cawan Gooch;
9. penjepit;
10. kaca arloji; dan
11. pompa vacum.
C. Prosedur
1. Lakukan penyaringan dengan peralatan vakum. Basahi
saringan dengan sedikit air suling;
2. Aduk contoh uji dengan pengaduk magnetik untuk
memperoleh contoh uji yang lebih homogen;
3. Pipet contoh uji dengan volume tertentu, pada waktu contoh
diaduk dengan pengaduk magnetik;
4. Cuci kertas saring atau saringan dengan 3 x 10 mL air suling,
biarkan kering sempurna;
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5. dan lanjutkan penyaringan dengan vakum selama 3 menit
agar diperoleh penyaringan sempurna. Contoh uji dengan
padatan terlarut yang tinggi memerlukan pencucian
tambahan;
6. Pindahkan kertas saring secara hati-hati dari peralatan
penyaring dan pindahkan ke wadah timbang aluminium
sebagai penyangga. Jika digunakan cawan Gooch pindahkan
cawan dari rangkaian alatnya;
7. Keringkan dalam oven setidaknya selama 1 jam pada suhu
103ºC sampai dengan 105ºC, dinginkan dalam desikator
untuk menyeimbangkan suhu dan timbang;
8. Ulangi tahapan pengeringan, pendinginan dalam desikator,
dan lakukan penimbangan sampai diperoleh berat konstan
atau sampai perubahan berat lebih kecil dari 4% terhadap
penimbangan sebelumnya atau lebih kecil dari 0,5 mg.
D. Perhitungan
(𝐴−𝐵)𝑋 1000

Mg TSS per liter = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑢𝑗𝑖,𝑚𝐿.....................................(3.3)
dimana :
A : Berat kertas saring + residu kering, m;
B : Berat kertas saring, mg
3.6 Analisa Data
Analisa data dilakukan setelah diketahui data pengujian dari
tiap parameter BOD5, COD, dan TSS sebelum pengolahan dan
sesudah pengolahan. Analisa data juga bertujuan untuk
mengetahui pengaruh sistem pengolahan anaerobik-aerobik
terhadap penurunan parameter BOD5, COD, dan TSS, serta
efisiensi pengolahan yang dipengaruhi oleh perlakuan waktu
tinggal hidrolis, dan mengetahui waktu tinggal hidrolis yang
optimal.
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Penentuan efisiensi kadar BOD5, COD, dan TSS dihitung
untuk mengetahui seberapa besar tingkat penurunan kadar
BOD5, COD, dan TSS sebelum dan setelah dilakukan
pengolahan kombinasi sistem anaerobik-aerobik. Perhitungan
untuk memperoleh nilai efisiensi adalah sebagai berikut :
Efisiensi =

𝑎−𝑏
𝑎

x 100 %............................................................(3.4)

dimana :
a : nilai konsentrasi BOD5, COD, dan TSS pada saat sebelum
diolah untuk masing-masing perlakuan
b : nilai konsentrasi BOD5, COD, dan TSS pada saat sesudah
diolah untuk masing-masing perlakuan
Selain itu, data hasil pengujian pada parameter diolah untuk
dianalisa dengan menggunakan RAK (Rancangan Acak
Kelompok), melakukan uji hipotesis, tabel sidik ragam (ANOVA),
kriteria uji, dan analisa sidik ragam dengan program SPSS
Statistics 20.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pabrik Tahu Guyub Rukun
Pabrik Tahu Guyub Rukun terletak di daerah Kendalsari,
Kota Malang. Pabrik ini didirikan pada tahun 1980 dan
merupakan salah satu pabrik tahu pertama di Malang. Pabrik
tahu ini didirikan pertama kali oleh Abdul Goni yang memiliki
karyawan berjumlah 15 orang dan berlokasi di Jalan Kendalsari
Gang III. Tahun 2000 terjadi pergantian kepemilikan yang
diturunkan dari Bapak Abdul Goni kepada Bapak Colzin. Pabrik
Tahu Guyub Rukun mengalami pemindahan proses produksi dari
awalnya di Jalan Kendalsari Gang III berpindah ke Jalan
Kendalsari Nomor 1 pada tahun tersebut dan juga mengalami
penurunan karyawan menjadi 6 orang. Pabrik Tahu Guyub Rukun
mulai memproduksi tahu dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Tahu
yang diproduksi dipasarkan pada pasar sekitar Malang, yaitu
Pasar Singosari, Pasar Blimbing, Pasar Dinoyo, Pasar Bunul,
Pasar Klojen, dan Pasar Oro-oro dowo.
Proses produksi tahu membutuhkan bahan baku utama yaitu
kedelai. Kedelai yang dibutuhkan untuk produksi perharinya
sebanyak 400 kg. Kedelai yang sudah siap digunakan
merupakan kedelai yang bersih dari kulit buah. Kemudian kedelai
tesebut dicuci dengan air dan direndam dalam bak selama 3 jam.
Waktu perendaman tidak boleh lebih dari 3 jam, karena nantinya
kedelai akan terlalu mengembang dan hasil penggilingan kedelai
hanya berupa ampas. Kedelai dicuci pada bak kedua dengan
cara disiram dengan air. Proses penggilingan membutuhkan 2
bak air untuk 10 kg kedelai. Setelah dilakukan penggilingan, hasil
gilingan kedelai atau bubur kedelai diuapkan di dalam kuali atau
dimasak dan ditambahkan air yang suhunya normal. Proses ini
dilakukan selama 30 menit atau hingga masak. Sari kedelai yang
telah masak disaring menggunakan kain untuk memisahkan sari
kedelai dengan ampas kedelai. Ampas kedelai atau limbah padat
49

yang dihasilkan dijadikan sebagai pakan ternak dan bahan baku
pembuatan tempe menjes pada pabrik lain. Sedangkan, seluruh
limbah cair dari produksi langsung dialirkan ke badan sungai. Sari
kedelai diberi cuka yang berasal dari legen. Jumlah cuka legen
yang diberikan tidak ada takaran yang pasti, hanya diperkirakan
hingga sari kedelai tersebut membentuk gumpalan. Setelah diberi
cuka, sari tahu dibiarkan hingga satu jam sehingga tahu
membentuk gumpalan. Setelah diberi cuka, sari tahu dibiarkan
hingga satu jam sehingga tahu terbentuk gumpalan yang dapat
dicetak dalam kotak cetakan. Proses pencetakan memerlukan
alat berupa saringan tahu, alat cetak, dan batu untuk menekan
sari kedelai sehingga berbentuk sesuai tempat pencetakan.
Tempat cetakan tersebut nantinya akan membentuk 196 kotak
tahu. Setelah dicetak, tahu tersebut didinginkan dalam bak air
dan kemudian dapat langsung dipotong-potong sesuai pesanan.
Gambar-gambar produksi tahu dapat dilihat pada Gambar 4.1
dan dokumentasi penelitian lainnya dapat dilihat pada Lampiran
3.

Gambar 4.1 Proses Produksi Tahu di Pabik Tahu Guyub Rukun
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4.2 Karakteristik Awal Limbah Cair Tahu
Proses pembuatan tahu membutuhkan air yang sangat
banyak selain itu air yang terbuang juga cukup banyak dari
berbagai proses produksi, sehingga menghasilkan limbah cair
yang cukup banyak. Limbah cair tersebut berasal dari proses
pencucian,
perendaman,
penggumpalan,
dan
proses
pencetakan. Pengujian karakteristik awal dari limbah cair
dilakukan untuk mengetahui nilai kadar awal sebelum dilakukan
pengolahan limbah. Pengambilan sampel air yang diuji adalah
pada proses penggumpalan, karena dari tampilan fisik dari
limbah cair tersebut sangat keruh sehingga dipastikan bahan
organik yang terkandung sangat tinggi. Pengujian karakteristik
awal meliputi parameter BOD5, COD, TSS, pH, dan suhu. Analisa
parameter dilakukan oleh Perum Jasa Tirta 1. Hasil analisa dapat
dilihat pada Tabel 4.1 dan hasil analisa laboratorium dilihat pada
Lampiran 4 untuk pengolahan dengan pembibitan bakteri dan
Lampiran 5 untuk pengolahan tanpa pembibitan bakteri.
Tabel 4.1 Konsentrasi Awal Limbah Limbah Cair Tahu
Pengujian ke Pengujian ke
I
Parameter

Satuan

(inlet

II

(inlet

running

running

kontrol)

dengan

Baku
Mutu(*)

bakteri)
BOD5

mg/L

2481

6030

150

COD

mg/L

6840

12942

300

TSS

mg/L

1041,3

3586,6

100

-

4

5

6-9

oC

26,6

24,6

-

pH
Suhu
Sumber :

(*)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013
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Berdasarkan Tabel 4.1 maka diperoleh kesimpulan bahwa
hasil analisa menunjukan semua parameter yang diujikan tidak
memenuhi standar baku mutu yang dimuat dalam Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Tingginya kadar
dari tiap parameter dikarenakan kandungan dalam limbah
merupakan bahan-bahan organik yang berasal dari proses
penggumpalan pada proses produksi. Proses penggumpalan
menghasilkan dadih atau biasa disebut Whey. Dadih
mengandung air sebanyak 98,87 %, karbohidrat 0,11%, protein
0,42 %, lemak 0,13 % (Fatha, 2007). Karakteristik fisik dari limbah
cair tahu dari warnanya putih keruh, berbau asam bercampur
dengan bau kedelai, suhu lingkungan saat pengambilan sampel
adalah 75oC. Bentuk fisik dari sampel limbah cair tahu dapat
dilihat pada Gambar 4.2 dan dokumentasi sampel pengolahan
dapat dilihat pada Lampiran 3.

Gambar 4.2 Sampel Limbah Cair Tahu Sebelum diolah

4.3 Pengaruh Waktu Tinggal Hidrolis terhadap Penyisihan
Kadar BOD5
Kandungan BOD5 awal limbah sebelum diolah pada proses
pengolahan kontrol tanpa pembibitan bakteri adalah 2481 mg/l.
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Menurut Sawyer dan Mc Carty (1978) dalam Laksono (2012)
Reaksi oksidasi selama pemeriksaan BOD merupakan hasil
aktifitas biologis dengan kecepatan reaksi yang berlangsung
sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi dan suhu. Oleh
karenanya selama pemeriksaan BOD, suhu harus diusahakan
konstan pada 20oC yang merupakan suhu umum di alam.
Pengujian berlangsung selama 5 hari dengan anggapan bahwa
selama waktu itu persentase reaksi cukup besar dari total BOD.
Banyaknya kadar BOD5 yang tersisihkan dari proses pengolahan
tanpa pembibitan bakteri dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel
ANOVA dengan menggunakan SPSS dari seluruh perlakuan
pada pengolahan anaerob dan aerob dalam menurunkan kadar
BOD5 dapat dilihat pada Lampiran 1 untuk pengolahan tanpa
pembibitan bakteri dan Lampiran 2 untuk pengolahan dengan
bakteri.
Tabel 4.2 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
BOD5 pada Pengolahan Kontrol tanpa Pembibitan Bakteri
Waktu
Penyisihan Kadar BOD5 (mg/l)
Tinggal

Anaerob

Aerob

Total

5 jam

821,33a

812,06b

1633,40a

7 jam

1218,33ab

597,93ab

1816,26b

9 jam

1566,00b

290,70a

1856,70b

P-Value

0,025

0,052

0,014

HSD

576,97

509,122

155,33

Hidrolis

Keterangan : P-Value didapat dari uji ANOVA menggunakan SPSS; PValue <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata 3 ulangan;
Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan
berbeda nyata berdasarkan uji Tukey 0,05; HSD merupakan uji lanjut
Tukey 0,05
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Berdasarkan dari Tabel 4.2 penyisihan kadar terbesar pada
proses anaerob adalah pada waktu tinggal 9 jam yaitu sebesar
1566 mg/l. Variasi waktu tinggal memberikan pengaruh kepada
besarnya kadar BOD5 yang tersisihkan pada pengolahan. Hasil
uji ANOVA dengan SPSS menunjukan bahwa P-Value pada
pengolahan anaerob sebesar 0,025 yang berarti <0,05. Notasi
pada nilai kadar yang tersisihkan pada proses anaerob berbeda
sehingga menyatakan berbeda nyata antara perlakuan dengan
hasil pengolahan, sehingga dilakukan uji lanjut dengan BNJ
dengan hasil 576,97. Kesimpulan pada pengolahan anaerob
adalah semakin lama waktu tinggal hidrolis maka semakin besar
kadar yang tersisihkan.
Kadar yang tersisihkan pada proses aerob sebesar 812,066
mg/l pada waktu tinggal hidrolis selama 5 jam, 597,93 mg/l pada
waktu tinggal hidrolis selama 7 jam, dan 290,7 mg/l pada waktu
tinggal hidrolis selama 9 jam. Proses aerob pada waktu 5 jam
adalah yang terbaik karena kadar yang tersisihkan paling besar
dikarenakan beban yang masuk ke dalam pengolahan juga besar
dan yang paling sedikit dalam menyisihkan kadar adalah pada
pengolahan selama 9 jam, hal tersebut berkebalikan dengan
proses anaerob. P-Value pada pengolahan aerob menunjukan
nilai 0,052 yang berarti ≥0,05 dan notasi pada nilai kadar BOD5
pada proses aerob berbeda. Kesimpulan pada proses aerob
berbeda dengan hipotesis awal dimana waktu tinggal 5 jam paling
besar menyisihkan kadar sedangkan 9 jam paling sedikit dalam
menyisihkan kadar.
Kadar yang tersisihkan pada proses gabungan anaerob dan
aerob kadar yang tersisihkan pada waktu tinggal hidrolis selama
5 jam sebesar 1633,40 mg/l dimana terdapat pengaruh nyata
terhadap waktu tinggal hidrolis selama 7 jam dan 9 jam.
Pengolahan selama 9 jam pada proses anaerob dan 9 jam pada
proses aerob menyisihkan kadar sebesar 1856,70 mg/l.
Pengolahan total gabungan anaerob dan aerob P-Value <0,05,
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sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan HSD (Honestly
Significant Difference) atau Uji BNJ (Beda Nyata Jujur) atau Uji
Tukey 0,05, hal tersebut membuktikan bahwa perlakuan waktu
tinggal hidrolis memberikan pengaruh yang nyata terhadap
banyaknya kadar BOD5 yang tersisihkan. Semakin lama waktu
pengolahan yaitu dari perlakuan 5 jam, 7 jam, dan 9 jam
menunjukan bahwa kadar BOD5 semakin besar yang tersisihkan
atau membuktikan nilai BOD5 semakin menurun.
Pengolahan anaerob lebih berperan penting dalam
menyisihkan kadar BOD5 lebih banyak dibandingkan dengan
pengolahan aerob. Selaras dengan Soeparman dan Suparmin
(2002) dimana kolam anaerobik beroperasi pada beban organik
yang tinggi sebagai unit pertama dari sistem kolam dan
pencapaian pengurangan zat organik semata-mata karena
proses anaerobik, sehingga mengapa hasil pada penelitian lebih
besar berkurang saat pengolahan anaerobik daripada aerobik.
Pengolahan dengan menggunakan proses anaerob lebih baik
dibanding proses aerob dimana pada proses aerob kadar BOD5
yang tersisih paling banyak adalah waktu tinggal yang 5 jam, hal
tersebut membuktikan bahwa pada pengolahan aerob waktu
tinggal yang optimal adalah pada waktu tinggal 5 jam.
Konsentrasi BOD5 awal pada proses pengolahan dengan
membibitkan bakteri pada media biofilter adalah 6030 mg/l. Hasil
pengolahan dengan membibitkan bakteri pada media biofilter
dapat dilihat pada Tabel 4.3.

55

Tabel 4.3 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penurunan Kadar
BOD5 pada Pengolahan dengan Pembibitan Bakteri
Waktu
Penyisihan Kadar BOD5 (mg/l)
Tinggal

Anaerob

Aerob

Total

5 jam

4215,33a

350,60a

5382,33a

7 jam

4850,66ab

724,36ab

5575,03b

9 jam

5293,16b

1167,00b

5643,76b

P-Value

0,026

0,056

0,001

HSD

843,04

773,42

95,33

Hidrolis

Keterangan : P-Value didapat dari uji ANOVA menggunakan SPSS; PValue <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata 3 ulangan;
Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan
berbeda nyata berdasarkan uji Tukey 0,05; HSD merupakan uji lanjut
Tukey 0,05

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 4.3
pengolahan dengan membibitkan bakteri pada media biofilter
pada proses anaerob pada waktu 5 jam dapat menyisihkan kadar
BOD5 sebanyak 4215,33 mg/l, pada waktu 7 jam dapat
menyisihkan kadar sebanyak 4850,66 mg/l, dan pada waktu
tinggal 9 jam sebanyak 5293,16 mg/l. Notasi yang tertera pada
data hasil olahan dengan SPSS memperlihatkan bahwa
notasinya berbeda pada tiap perlakuan sehingga dapat
dinyatakan bahwa perlakuan memberikan pengaruh nyata
terhadap banyaknya kadar tersisihkan. Selain itu, P-Value pada
proses anaerob adalah 0,026 yang berarti <0,05 atau dapat
dikatakan perlakuan tersebut memberikan nilai yang berbeda
nyata sehingga dilakukan uji lanjut dengan BNJ yang
menghasilkan nilai sebesar 843,04.
Proses aerob menyisihkan kadar BOD5 sebanyak 350,60
mg/l pada waktu tinggal selama 5 jam, kemudian pada waktu
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tinggal 7 jam sebanyak 724,36 mg/l kadar BOD5 tersisihkan dan
semakin besar kadar yang tersisihkan, dan pada waktu tinggal 9
jam sebesar 1167 mg/l kadar BOD5 tersisihkan. Kadar yang
paling banyak tersisihkan adalah pada waktu tinggal selama 9
jam. P-Value pada proses aerob didapat nilai adalah ≤0,05
sehingga dapat dilakukan uji lanjut BNJ dengan hasil uji adalah
773,42. Notasi pada kanan atas nilai kadar BOD5 terhadap
perlakuan menyatakan notasi yang berbeda-beda dan ini
menandakan bahwa waktu tinggal hidrolis memberikan pengaruh
nyata terhadap kadar BOD5 yang tersisihkan.
Proses gabungan anaerob dan aerob pada waktu tinggal
selama 5 jam menyisihkan kadar sebanyak 5382,33 mg/l,
sedangkan pada waktu tinggal selama 7 jam menjadi 5575,03,
dan pada waktu tinggal selama 9 jam banyaknya kadar semakin
meningkat menjadi 5643,76 mg/l/. P-Value pada proses
gabungan ini adalah 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa
perlakuan tersebut memberikan pengaruh pada banyaknya kadar
BOD5 yang tersisihkan dan dilakukan uji lanjut dengan HSD/Uji
BNJ dengan nilai 95,33. Notasi yang tercantum pada waktu 5 jam
adalah a dan waktu tinggal 7 jam dan 9 jam adalah b, sehingga
terdapat notasi yang berbeda pada nilai tersebut dan dapat
disimpulkan perlakuan waktu tinggal hidrolis memberi pengaruh
nyata terhadap penurunan kadar BOD5, dimana semakin lama
waktu tinggal hidrolisnya maka nilai BOD5 yang tersisihkan
semakin besar. Penelitian Sari (2017) menyebutkan bahwa kadar
BOD yang dihasilkan limbah tahu setelah dilakukan pengolahan
dengan EM4 menurun. Waktu tinggal dalam pengolahan adalah
72 jam, 144 jam, dan 216 jam dimana waktu tinggal terlama
menghasilkan penyisihan kadar terbesar atau semakin menurun
yaitu 422,6 mg/l dengan kadar EM4 5% sedangkan untuk waktu
tinggal 72 jam kadar BOD masih 1663,5 mg/l. Namun, pada
pengolahan tersebut tidak membibitkan bakteri pada media
biofilter sehingga berbeda dengan apa yang dilakukan pada
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penelitian ini. Namun untuk teori waktu tinggal yang digunakan
semakin lama menghasilkan penurunan kadar yang semakin
besar pula dengan menggunakan starter bakteri.
Pengolahan kontrol atau tanpa pembibitan bakteri
dibandingkan dengan pengolahan membibitkan bakteri samasama efektif dalam menurunkan kadar BOD5. Sistem anaerobaerob tanpa membibitkan bakteri sudah dapat menurunkan kadar
dan untuk pembibitan dengan bakteri penyisihan kadar semakin
tinggi, sehinggga dapat disimpulkan pengolahan pengolahan
dengan pembibitan bakteri hingga membentuk biofilm lebih baik
dibandingkan tanpa pembibitan bakteri. Menurut Hidayat (2016),
besarnya nilai BOD menunjukan bahwa terdapat banyak substrat
untuk metabolisme mikroorganisme karena tingginya kadar
organik. BOD akan diabsorbsi oleh berbagai macam organisme,
terutama bakteri. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2015)
mengenai penurunan konsentrasi BOD dan TSS dengan kolam
biofilm dimana konsentrasi awal sebesar 173,79 kemudian waktu
kontak yang dilakukan adalah selama 1 jam, 3 jam, dan 5 jam
dengan hasil yang berturut-turut 115,12 mg/l, 102,98 mg/l, dan
100,95 mg/l. semakin lama waktu tinggal maka semakin kecil nilai
penyisihan BOD. Hal ini berkaitan dengan penelitian ini dimana
hasil yang diperoleh juga sama yaitu semakin lama waktu tinggal
maka semakin kecil kadar BOD.
4.4 Pengaruh Waktu Tinggal Hidrolis terhadap Penyisihan
Kadar COD
Konsentrasi awal COD limbah cair tahu sebelum diolah untuk
pengolahan tanpa pembibitan bakteri atau kontrol adalah 6840
mg/l. Konsentrasi awal cukup tinggi dan melebihi baku mutu dan
jika dibandingkan dengan nilai konsentrasi BOD awal nilai COD
jauh lebih tinggi. Menurut Hidayat (2016), nilai BOD selalu lebih
rendah daripada nilai COD dikarenakan pada BOD oksigen yang
digunakan tidak hanya menghasilkan CO2 dan H2O, namun juga
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digunakan untuk pembentukan sel bakteri, dan tidak semua
karbon organik menjadi CO2 namun dapat tersimpan sebagai
karbon sel sehingga dapat menambah padatan tersuspensi. Hasil
pengolahan parameter COD tanpa pembibitan bakteri dapat
dilihat pada Tabel 4.4. Tabel ANOVA dengan menggunakan
SPSS dari seluruh perlakuan pada pengolahan anaerob dan
aerob dalam menurunkan kadar COD dapat dilihat pada
Lampiran 1 untuk pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan
Lampiran 2 untuk pengolahan dengan pembibitan bakteri.
Tabel 4.4 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
COD pada Pengolahan Kontrol tanpa Pembibitan Bakteri
Waktu Tinggal
Penyisihan Kadar COD (mg/l)
Hidrolis

Anaerob

Aerob

Total

5 jam

646,66a

3800,00b

4446,66a

7 jam

1810,00b

3648,00b

5368,00a

9 jam

5925,00c

290,70a

6215,70a

P-Value

0,000

0,008

0,139

HSD

832,43

2208,66

-

Keterangan : P-Value didapat dari uji ANOVA menggunakan SPSS; PValue <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata 3 ulangan;
Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan
berbeda nyata berdasarkan uji Tukey 0,05; HSD merupakan uji lanjut
Tukey 0,05

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS maka
dapat diketahui bahwa perlakuan tanpa menggunakan bakteri
pada pengolahan anaerob untuk waktu tinggal selama 5 jam
diperoleh hasil penurunan kadar sebesar 646,66 mg/l, kemudian
waktu tinggal selama 7 jam sebesar 1810 mg/l sedangkan waktu
tinggal 9 jam menghasilkan nilai kadar yang tersisihkannya paling
tinggi sebesar 5925 mg/l. Proses anerob memberikan pengaruh
yang nyata karena nilai P-Value <0,05 yaitu sebesar 0,000
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sehingga dilakukan uji lanjut BNJ dengan hasil 832,43. Notasi
huruf pada pengolahan selama 5 jam adalah a, pada waktu 7 jam
adalah b, dan pada waktu 9 jam adalah c, dari ketiganya
didapatkan notasi yang berbeda dan dapat dinyatakan hasil pada
proses ini adalah berbeda nyata antara perlakuan waktu tinggal
hidrolis dengan nilai kadar yang tersisihkan.
Kadar COD yang tersisihkan pada proses aerob pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri memberikan hasil yang
berkebalikan dengan proses anaerob dikarenakan pada waktu
tinggal selama 5 jam sebanyak 3800 mg/l yang tersisih kemudian
pada waktu 7 jam hasil penyisihannya semakin menurun menjadi
3648 mg/l dan pada waktu tinggal 9 jam hanya 290,7 mg/l yang
tersisihkan. P-Value diperoleh sebesar 0,008 yang berarti <0,05
dan dilakukan uji lanjut dengan hasil 2208,66. Kesimpulan pada
proses aerob adalah waktu tinggal 5 jam mampu menyisihkan
kadar COD paling baik sedangkan waktu tinggal 9 jam
sebaliknya, hal ini tidak sejalan dengan hipotesis semakin lama
semakin banyak kadar yang tersisihkan.
Proses gabungan anaerob dan aerob menyisihkan kadar
COD pada waktu tinggal 5 jam sebanyak 4446,66 mg/l, kemudian
pada waktu tinggal selama 7 jam sebesar 5368 mg/l, dan pada
waktu tinggal 9 jam nilai kadarnya sebanyak 6215,7 mg/l. Hasil
yang berbeda dari proses aerob dan anaerob dapat dilihat pada
penyisihan kadar COD gabungan proses anaerob dan aerob
dimana hasil P-Value adalah 0,139 sehingga >0,05 maka tidak
dilakukan uji lanjut BNJ. Oleh karena itu, pengaruh perlakuan
yang diberikan pada proses gabungan anaerob dan aerob tidak
signifikan namun kadar COD dari konsentrasi awal sebelum
diolah hingga pengolahan selama 9 jam kadar COD tetap
berkurang.
Proses anaerob menurunkan lebih banyak kandungan
COD dimana menurut Anggraini dkk (2014) dalam penelitiannya
mengenai pengolahan limbah cair tahu secara anaerob
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menggunakan sistem batch, konsentrasi COD turun karena
disebabkan selama proses pendegradasian, substrat akan
mengalami penurunan jumlah bahan organik yang dikandungnya,
sehingga konsentrasi yang dihasilkan setelah proses pengolahan
selama 30 hari mengalami penurunan.
Tabel 4.5 menunjukan hasil pengolahan data COD pada
proses anaerob dan aerob dengan pembibitan bakteri.
Konsentrasi awal kadar COD sebelum diolah adalah 12942 mg/l.
Tabel 4.5 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
COD pada Pengolahan dengan Pembibitan Bakteri
Waktu Tinggal
Penyisihan Kadar COD (mg/l)
Hidrolis

Anaerob

Aerob

Total

5 jam

10112,00a

997,66a

11109,66a

7 jam

10642,00ab

832,66a

11474,66ab

9 jam

11261,33b

606,50a

11841,83b

P-Value

0,047

0,68

0,021

HSD

1081,20

-

535,21

Keterangan : P-Value didapat dari uji ANOVA menggunakan SPSS; PValue <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata 3 ulangan;
Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan
berbeda nyata berdasarkan uji Tukey 0,05; HSD merupakan uji lanjut
Tukey 0,05

Berdasarkan Tabel 4.5 yaitu hasil pengolahan data
parameter COD dengan membibitkan bakteri. Kadar COD
proses anaerob pada waktu tinggal selama 5 jam menghasilkan
penyisihan kadar sebanyak 10112 mg/l, pada waktu tinggal
selama 7 jam sebesar 10642 mg/l, dan pada waktu selama 9 jam
berhasil menyisihkan kadar sebanyak 11261,33 mg/l. Waktu
tinggal hidrolis yang paling banyak menyisihkan kadar COD
adalah pada waktu tinggal selama 9 jam. Hasil uji ANOVA pada
SPSS menyatakan P-Value pada pengolahan anaerob hasilnya
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<0,05 dengan nilai 0,047 maka dilakukan uji lanjut BNJ yang
menghasilkan nilai 1081,20. Notasi huruf yang berbeda pada
setiap perlakuan menyatakan bahwa perlakuan waktu tinggal
hidrolis memberikan pengaruh nyata terhadap penyisihan kadar
COD pada proses anaerob.
Proses aerob menghasilkan kadar COD yang tersisih
pada waktu tinggal selama 5 jam, 7 jam, dan 9 jam secara
berurutan adalah 997,66 mg/l, 832,66 mg/l, dan 606,5 mg/l.
Waktu tinggal hidrolis paling baik dalam menurunkan kadar
adalah pada waktu tinggal selama 5 jam. Proses aerob
memberikan kesimpulan bahwa semakin lama waktu tinggal
hidrolis maka kadar penyisihannya semakin sedikit dimana
berbanding terbalik dengan proses anaerob. P-Value dari proses
aerob adalah 0,68 yang mana nilainya >0,05 sehingga tidak
dilakukan uji lanjut BNJ dan juga dapat disimpulkan bahwa
perlakuan waktu tinggal hidrolis tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap banyaknya kadar COD yang tersisihkan. Masalah
yang timbul adalah karena proses aerob menggunakan aerator
sebagai penyuplai udara pada pengolahan mengakibatkan
biofilm yang menempel pada media perlakuan lama-lama lepas
dari media nya karena adanya gelembung-gelembung udara
yang membuat bak pengolahan seperti sedang dilakukan
pengadukan sehingga tidak dapat mendegradasi kadar organik
dengan baik seiring dengan semakin lama waktu pengolahan
sehingga waktu yang optimal dalam menyisihkan kadar adalah
pada saat waktu tinggal yang paling singkat yaitu pada waktu
tinggal 5 jam.
Proses gabungan anaerob dan aerob pada waktu 5 jam
sebesar 11109,66 mg/l , pada waktu tinggal selama 7 jam
sebesar 11474,66, dan pada waktu tinggal 9 jam sebanyak
11841,83 mg/l kadar COD tersisihkan. P-Value yang didapat
setelah data diolah dengan SPSS adalah 0,021 sehingga <0,05
maka perlakuan waktu tinggal hidrolis memberikan pengaruh
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nyata terhadap penyisihan kadar. Notasi pada hasil juga berbeda
huruf sehingga pada tiap perlakuannya berbeda nyata terhadap
perlakuan lain.
Kesimpulan akhirnya pada seluruh rangkaian proses
melalui anaerob dan aerob dapat dinyatakan semakin lama waktu
tinggal maka kadar penyisihannya semakin besar, dimana hasil
kadar penyisihan pada waktu yang tersingkat hanya pada proses
aerob bukan dalam satu rangkain pengolahan yang melibatkan
proses anaerob dan aerob. Penelitian yang dilakukan Sato dkk
(2015), mengenai pengolahan limbah tahu secara anaerobikaerobik kontiyu hasil kadar COD terkecil adalah pada waktu
tinggal 8 hari yaitu 243,84 mg/L, dimana kadar tersebut sudah
memenuhi baku mutu Pergub Jatim Nomor 72 Tahun 2013.
Sedangkan penelitian ini hasilnya belum memenuhi baku mutu
sehingga waktu tinggal yang dilakukan harus lebih lama agar
lebih maksimal hasilnya dan memenuhi baku mutu.
Jika dibandingkan pengolahan tanpa pembibitan dan dengan
pembibitan maka hasil yang yang lebih baik adalah dengan
pengolahan membibitkan bakteri karena konsentrasi awal COD
pada pengolahan pembibitan bakteri adalah 12942 mg/ l
kemudian hasilnya turun hingga pada pengolahan 9 jam menjadi
1100,17 mg/l sementara untuk konsentrasi awal pada
pengolahan tanpa pembibitan sebesar 6840 mg/l menjadi
1313,33 pada pengolahan 9 jam aerob. Jelas hasil pengolahan
dengan pembibitan bakteri memberikan hasil lebih nyata.
Menurut Astuti (2007), penelitiannya dengan pengolahan air
limbah tahu menggunakan bioreaktor anaerob-aerob bermedia
karbon aktif dengan waktu tinggal 12 jam, 18 jam, dan 24 jam
hasil penelitian membuktikan bahwa semakin besar waktu
tinggal, maka semakin besar pula tingkat efisiensi penyisihannya.
Efisiensi penurunan terbesar terjadi pada waktu tinggal 24 jam
yaitu sebesar 93,5%, lalu diikuti dengan waktu tinggal 18 jam
sebesar 88,5%, dan pada waktu tinggal 12 jam 80,4%. Penelitian
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ini selaras dengan apa yang dihasilkan pada penelitian Astuti
(2007).
Analisis pengamatan rasio BOD5/COD dapat mengetahui
biodegrabilitaas limbah organik. Semakin tinggi rasio BOD/COD
suatu air limbah maka tingkatan biodegradabilitas dari air limbah
semakin rendah. Rasio BOD/COD yang terdegradasi dengan
baik pada kisaran 0,2-0,4 dan dibawah 0,2 bernilai sangat baik
(Zahra dan Purwanti, 2015). Penelitan ini diperoleh hasil ratio
BOD/COD pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri pada
waktu tinggal pengolahan total yaitu 10 jam, 14 jam, dan 18 jam
secara berurutan adalah 0,35, 0,45, dan 0,47. Sementara hasil
rasio BOD/COD pada pengolahan dengan pembibitan bakteri
secara berurutan pada waktu tinggal pengolahan total yaitu 10
jam, 14 jam, dan 18 jam secara berurutan adalah 1,06, 0,93, dan
1,05. Hasil rasio tersebut yang menunjukan hasil paling baik
adalah pada pengolahan total 10 jam yang mana masih masuk
kisaran. Sehingga, tingkatan biodegradibilitas air limbah tahu
tersebut sangat tinggi Selain itu, pendapat Alaerts dan Santika
(1984), bila limbah bersifat biodegradable dengan konsentrasi
COD yang cukup tinggi yaitu lebih dari 1000 mg/l maka dapat
dilakukan proses anaerob dan jika berada dibawah 1000 mg/l
cukup dilakukan proses aerob saja.
4.5 Pengaruh Waktu Tinggal Hidrolis terhadap Penurunan
Kadar TSS
TSS atau Total Suspended Solid merupakan padatan yang
terdapat pada air limbah. Padatan ini berupa bahan organik
maupun mikrooganisme. Senyawa yang sering menjadi padatan
tersuspensi karena tidak larut adalah asam amino ataupun
protein (Hidayat, 2016). Tahu dengan bahan baku kedelai yang
kaya akan protein menghasilkan limbah cair tahu dengan kadar
TSS yang tinggi, sehingga limbah terlihat berwana putih keruh.
Konsentrasi awal TSS sebelum diolah dengan pengolahan tanpa
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perlakuan sebesar 1041 mg/L. Nilai ini jauh diatas baku mutu
yang ditetapkan oleh Pergub Jatim Nomor 72 Tahun 2013
sebesar 100 mg/l. Tabel 4.6 menunjukan nilai TSS pada limbah
tahu setelah dilakukan pengolahan tanpa pembibitan bakteri
sehingga hanya sistem anaerob kemudian aerob. Tabel lengkap
uji ANOVA melalui SPSS pada parameter TSS dapat dilihat pada
Lampiran 1 untuk pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan
Lampiran 2 untuk pengolahan dengan pembibitan bakteri.
Tabel 4.6 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
TSS pada Pengolahan Kontrol tanpa Pembibitan Bakteri
Waktu Tinggal
Penyisihan Kadar TSS (mg/l)
Hidrolis

Anaerob

Aerob

Total

5 jam

474,00a

96,90a

570,90ab

7 jam

298,66a

128,33a

427,00a

9 jam

405,10a

242,73a

647,83b

P-Value

0,145

0,221

0,05

HSD

-

-

213,90

Keterangan : P-Value didapat dari uji ANOVA menggunakan SPSS; PValue <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata 3 ulangan;
Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan
berbeda nyata berdasarkan uji Tukey 0,05; HSD merupakan uji lanjut
Tukey 0,05

Berdasarkan dari Tabel 4.6, proses anaerob tanpa
pembibitan bakteri pada parameter TSS menunjukan penyisihan
kadar sebesar 474 mg/l pada waktu tinggal hidrolis 5 jam,
sebanyak 298,66 mg/l pada waktu tinggal selama 7 jam, dan
405,10 mg/l pada waktu tinggal selama 9 jam. Proses anaerob
menghasilkan nilai yang fluktuatif pada tiap perlakuan dan PValue >0,05 sehingga tidak ada uji lanjut BNJ dan notasi
menunjukan huruf yang sama sehingga perlakuan tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan kadar COD.
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Nilai kadar yang paling banyak tersisihkan adalah pada waktu 5
jam.
Proses aerob menyisihkan 96,90 mg/l pada waktu tinggal
selama 5 jam pengolahan, sebanyak 128,33 mg/l kadar TSS
tersisihkan pada waktu tinggal selama 7 jam, dan sebanyak
242,73 mg/l kadar COD tersisihkan selama waktu 9 jam. Kadar
TSS yang paling banyak tersisihkan adalah pada waktu tinggal 9
jam sedangkan yang paling sedikit menyisihkan kadar TSS adala
waktu tinggal selama 5 jam pengolahan. P-Value pada Tabel 4.6
menunjukan nilai 0,221 yang berarti >0,05 sehingga tidak ada uji
lanjut BNJ. Pengaruh perilaku terhadap penyisihan kadar TSS
pada proses aerob tidak berbeda nyata atau tidak signifikan.
Gabungan kedua proses yaitu setelah melewati anaerob
kemudian aerob didapatkan hasil kadar yang tersisihkan 570,90
mg/l pada waktu tinggal selama 5 jam, kemudian sebanyak
427,00 mg/l kadar TSS tersisihkan selama 7 jam, dan sebanyak
647,83 mg/l kadar TSS tersisihkan selama 9 jam. P-Value pada
proses gabungan anaerob dan aerob sama dengan 0,05
sehingga dapat dilakukan uji lanjut BNJ dengan hasil sebesar
213,90. Notasi huruf yang terletak pada kanan atas berbeda pada
tiap-tiap perlakuan sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan
memberikan pengaruh nyata terhadap kadar yang tersisihkan.
Pengolahan secara anaerob dengan waktu tinggal hidrolis
selama 5 jam lebih optimal dibandingkan dengan waktu 7 jam dan
9 jam. Proses aerob dengan waktu tinggal hidrolis 9 jam
menghasilkan penyisihan kadar TSS yang paling besar dan
perlakuan 5 jam menyisihkan kadar lebih banyak dibanding
dengan 7 jam, sehingga dari kedua pengolahan tersebut bahwa
waktu tinggal hidrolis 5 jam lebih optimal dalam menurunkan TSS
daripada waktu 7 jam. Penelitian yang dilakukan oleh Sayoga
(2013), dengan penelitiannya yaitu peningkatan kualitas effluent
limbah cair tahu dengan menggunakan sistem wastewater double
treatment (anaerob-aerob) dimana hasil penelitian menunjukkan
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bahwa kadar TSS mampu didegradasi sampai 57% namun masih
menunjukan terjadinya kenaikan dan penurunan yang tidak stabil
(fluktuatif). Kenaikan TSS tersebut diduga karena tidak adanya
proses penyaringan pada saat proses pengolahan menjadi
menumpuk pada akhir sistem. Selaras dengan penelitian Sayoga
(2013) dimana penelitian ini tidak dilakukan penyaringan pada
proses pengolahan sehingga hasilnya ada yang fluktuatif dan
tidak sesuai ketentuan dimana waktu tinggal hidrolis yang paling
lama yang seharusnya dapat menurunkan kadar TSS.
Pengolahan dengan membibitkan bakteri memiliki nilai
konsentrasi awal TSS sebelum diolah sebesar 3586,66 mg/l.
Tabel 4.7 menampilkan data pengolahan dengan membibitkan
bakteri pada dua proses yaitu anaerob kemudian aerob. Hasil
penurunan kadar dapat terlihat pada tabel tersebut.
Tabel 4.7 Pengaruh Variasi Waktu Tinggal terhadap Penyisihan Kadar
TSS pada Pengolahan dengan Pembibitan Bakteri
Waktu Tinggal
Penyisihan Kadar TSS (mg/l)
Hidrolis
Anaerob
Aerob
Total
5 jam

3152,00a

32,03a

3184,03a

7 jam

3210,16a

54,60a

3264,76ab

9 jam

3291,96b

58,70a

3350,66b

P-Value

0,006

0,815

0,024

HSD

74,11

-

127,65

Keterangan : P-Value didapat dari uji ANOVA menggunakan SPSS; PValue <0,05 = berbeda nyata; Angka merupakan rata-rata 3 ulangan;
Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menyatakan
berbeda nyata berdasarkan uji Tukey 0,05; HSD merupakan uji lanjut
Tukey 0,05.

Berdasarkan Tabel 4.7 maka dapat dilihat pada kolom
anaerob untuk penyisihan kadar TSS pada waktu tinggal selama
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5 jam adalah 3152 mg/l, kemudian pada waktu tinggal selama 7
jam sebesar 3210,16 mg/l, dan pada waktu tinggal selama 9 jam
sebesar 3291,96 mg/l. Semakin lama waktu tinggal hidrolis maka
semakin besar penyisihan kadarnya. Hal ini dibuktikan dengan PValue bernilai 0,006 yang berarti <0,05 sehingga perlakuan
memberikan pengaruh nyata terhadap penyisihan kadar TSS.
Hasil uji BNJ pada proses anaerob sebesar 74,11 dan notasi
huruf menunjukan huruf yang berbeda pada waktu tinggal 7 jam
dan 9 jam sehingga dapat dinyatakan setiap perlakuan
menghasilkan nilai yang berbeda nyata.
Kolom setelahnya anaerob yaitu pengolahan aerob
menghasilkan penyisihan kadar TSS pada waktu 5 jam sebanyak
32,03 mg/l, sebanyak 54,60 mg/l kadar TSS tersisihkan selama 7
jam pengolahan dan 58,7 mg/l tersisihkan selama waktu 9 jam.
Hasil pada proses aerob tidak menunjukan data yang signifikan
namun menurunkan kadar seiring dengan bertambahnya waktu
tinggal hidrolis. Selain itu juga kadar TSS dari proses anerob ke
aerob semakin berkurang kadarnya. Karena P-Value dari proses
aerob sebesar 0,815 yang berarti >0,05 maka mengartikan
bahwa waktu tinggal hidrolis tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap penurunan kadar TSS sehingga tidak dilakukan uji
lanjut BNJ.
Hasil proses gabungan proses anaerob dan aerob diperoleh
hasil sebanyak 3184,03 mg/l kadar TSS tersisihkan selama 5
jam, sebanyak 3264,76 mg/l kadar tersisihkan pada waktu tinggal
7 jam, dan sebanyak 3350,66 mg/l kadar TSS tersisihkan pada
waktu tinggal selama 9 jam. Data proses gabungan
menghasilkan P-Value <0,05 yaitu 0,024 sehingga datanya
signifikan dimana perlakuan memberikan hasil yang berbeda
nyata terhadap penyisihan kadar. Kesimpulannya adalah
semakin lama waktu tinggal hidrolis maka semakin menurun
kadar TSS. Pengolahan anaerob lebih berperan penting pada
proses ini karena banyaknya kadar yang turun memang lebih
68

besar pada proses anaerob. Menurut Anggraini dkk (2014),
parameter TSS merupakan salah satu faktor yang dapat
menunjukan bahwa proses pendegradasian telah terjadi karena
padatan
ini
akan
dirombak
pada
saat
terjadinya
pendekomposisian bahan. Penelitian tersebut menyebutkan
setelah 30 hari dilakukan percobaan hasil TSS dari 701 mg/l
menjadi 437 mg/l. Hasil lebih baik dapat dibuktikan pada
penelitian ini dimana dapat menurunkan kadar dari 3586,66 mg/l
menjadi 236 mg/l.
Jika dilakukan perbandingan antara pengolahan tanpa
pembibitan bakteri dengan pembibitan bakteri maka hasil terbaik
diperoleh dari pengolahan dengan pembibitan bakteri dimana
hasil tanpa pembibitan bakteri nilainya fluktuatif sedangkan
dengan adanya pembibitan hasilnya signifikan. Penelitian lain
dilakukan oleh Sari (2017) dengan penelitian mengenai
penurunan kadar BOD, COD, dan TSS pada limbah tahu dengan
menggunakan EM4 secara aerob dengan waktu tinggal 72 jam,
144 jam, dan 216 jam dihasilkan bahwa kadar TSS dengan
penambahan EM4 sebanyak 7% kadar TSS turun menjadi 287
mg/l pada waktu tinggal 216 jam, sedangkan waktu tinggal 144
jam dan 72 jam berturut-turut adalah 333 mg/l dan 551 mg/l.
Semakin lama waktu tinggalnya maka hasil penurunan kadar
TSSnya semakin besar. Sedangkan pada penelitian Sato dkk
(2015) yaitu pengolahan limbah tahu secara anaerobik-aerobik
kontinyu dimana waktu tinggal hidrolisnya yaitu 4 hari, 6 hari, dan
8 hari. Hasil terbaik diperoleh pada hari ke 8 sebesar 243, 84
mg/l.

4.6 Efisiensi Masing-Masing Perlakuan Waktu Tinggal
Hidrolis
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Perhitungan efisiensi dapat dilakukan untuk menentukan
seberapa besar tingkat efisien pengolahan limbah cair tahu
dalam menyisihkan kadar terhadap parameter BOD5, COD, dan
TSS. Tabel 4.8 menunjukan hasil persentase penurunan kadar
BOD5, COD, dan TSS pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri
dan Tabel 4.9 menunjukan hasil persentase penurunan kadar
BOD, COD, dan TSS pada pengolahan dengan pembibitan
bakteri.
4.6.1 Tanpa Pembibitan Bakteri
Berdasarkan Tabel 4.8 menggunakan rumus persamaan
3.4. Berikut adalah Tabel 4.8 yaitu hasil persentase penyisihan
kadar BOD5, COD, dan TSS pada pengolahan tanpa pembibitan
bakteri.
Tabel 4.8 hasil persentase penyisihan kadar BOD5, COD, dan TSS
pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri
Pengolahan

Waktu
Tinggal
Hidrolis

Anaerob

Aerob

Parameter
Removal
BOD5
(%)

Removal

Removal

COD(%)

TSS (%)

5 jam

33,10

9,45

45,51

7 jam

40,58

26,46

28,68

9 jam

57,50

44,80

38,90

5 jam

48,92

61,35

17,07

7 jam

54,90

70,73

17,28

9 jam

40,78

65,20

38,15

65,83

65,00

54,82

73,20

78,47

41,00

74,83

80,79

62,21

Total

Sumber : hasil pengolahan (2018)
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(1) Efisiensi Kadar BOD5 Tanpa Pembibitan Bakteri
Proses anaerob tanpa pembibitan bakteri pada parameter
BOD5 diperoleh hasil banyaknya kadar yang tersisihkan pada
waktu 5 jam, 7 jam, dan 9 jam secara berturut-turut adalah
33,10%, 40,58%, dan 57,50%. Berdasar hasil efisiensi tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa waktu tinggal hidrolis selama 9
jam mampu menyisihkan kadar BOD5 terbanyak lalu diurutan
kedua adalah waktu tinggal 7 jam, dan yang terakhir waktu
tinggal 9 jam. Hasil ini menunjukan bahwa semakin lama waktu
tinggalnya maka kadar yang tersisihkan semakin banyak.
Proses aerob tanpa pembibitan bakteri diperoleh efisiensi
sebesar 48,92% pada waktu 5 jam, 54,90% pada waktu 7 jam,
dan 40,78 % pada waktu 9 jam. Waktu tinggal selama 7 jam
memberikan persentase efisiensi yang lebih baik dibandingkan
dengan waktu tinggal selama 9 jam yang hanya menyisihkan
kadar sebanyak 40,78%. Oleh karena itu waktu tinggal selama
7 jam lebih efektif dalam menyisihkan kadar BOD5 pada proses
aerob daripada waktu tinggal selama 9 jam, hal tersebut dipicu
oleh aktivitas mikroorganisme dalam mendegradasi limbah
tahu.
Efisiensi total dihitung dari nilai inlet awal dikurangi dengan
nilai aerob dimana aerob merupakan proses pengolahan
terakhir. Berdasarkan hal tersebut diketahui efisiensi total
terbesar adalah pada waktu 9 jam yaitu 74,83% kemudian
waktu 7 jam sebesar 73,20%, dan waktu 5 jam sebesar 65,83%.
Kesimpulannya efisiensi terbesar adalah pada waktu tinggal 9
jam dan yang terkecil adalah pada waktu tinggal selama 5 jam.
Berbeda dengan proses aerob yang mana efisiensi terbaik
adalah pada saat waktu tinggal 7 jam namun jika dihitung
efisiensi total dari awal pengolahan hingga proses aerob maka
hasilnya menunjukan semakin lama waktu tinggal maka
semakin besar juga nilai efisiensinya.
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Berdasarkan penjelasan mengenai efisiensi yang didapat
dari proses anaerob, aerob, dan total maka diperoleh
kesimpulan bahwa efisiensi terbesar adalah pada waktu tinggal
9 jam atau waktu tinggal yang paling lama selama pengolahan.
Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhajir (2013),
dimana penelitian yang dilakukan adalah menurunkan kadar
BOD dan COD pada limbah cair tahu dengan tanaman cattail.
Hasil yang diperoleh berhasil menurunkan BOD pada hari ke 5
sebesar 14,2% dan penurunan yang maksimum terjadi pada
hari ke 20 sebesar 77,8% dengan nilai BOD akhir menjadi 177
mg/l.
(2) Efisiensi Kadar COD Tanpa Pembibitan Bakteri
Pengolahaan tanpa pembibitan bakteri pada proses anaerob
diperoleh efisiensi dalam menurunkan kadar COD sebesar 9,45
% pada pengolahan selama 5 jam, 26,46% selama 7 jam, dan
44,80% selama 9 jam. Efisiensi terbesar adalah pada waktu
tinggal selama 9 jam pengolahan. Hasil tersebut menunjukan
bahwa semakin lama waktu tinggal hidrolis maka semakin besar
kadar COD yang tersisihkan.
Proses aerob menyisihkan kadar COD efisiensi selama 5
jam, 7 jam, dan 9 jam berturut-turut adalah 61,35%, 70,73%, dan
65%. Sama halnya dengan parameter BOD pada proses aerob
dimana waktu tinggal 7 jam memberikan efisiensi penyisihan
tebaik dibandingkan dengan waktu tinggal 5 jam dan 9 jam. Oleh
karena itu waktu waktu optimal dalam menyisihkan kadar pada
proses aerob adalah selama 7 jam.
Efisiensi total dari masing-masing perlakuan waktu tinggal
hidrolis selama 5 jam adalah 65%, 7 jam sebesar 78,47%, dan 9
jam sebesar 80,79%. Sehingga dapat diketahui bahwa efisiensi
total terbesar terletak pada perlakuan dengan waktu tinggal
selama 9 jam. Ketiga perlakuan memberikan hasil yang berbedabeda namun sesuai dengan hipotesis awal karena semakin lama
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pengolahan maka kadar COD pada limbah yang diolah semakin
menurun. karena mikroorganisme bekerja lebih baik pada waktu
tinggal yang semakin lama.
Berdasarkan penjelasan efisiensi penurunan kadar COD
pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri menghasilkan temuan
bahwa pada proses aerob, efisiensi penyisihan kadar COD yang
optimal adalah pada waktu 7 jam sama halnya dengan proses
aerob pada parameter BOD5. Penyebab hal ini dapat terjadi
adalah faktor mikroorganisme yang mendegradasi kadar organik
tersebut dan juga faktor pH asam sehingga mikroorganisme yang
hidup harus beradaptasi sebagaimana mungkinnya. Hasil
pengolahan secara keseluruhan membuktikan bahwa semakin
lama diolah maka kadar yang tersisihkan semakin banyak.
Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2012)
pada penelitiannya menggunakan biofilter dalam pengolahan
limbah batik dimana media dapat mengurangi konsentrasi COD
sebesar 41% sampai 90% dengan removal rata-rata sebesar
60% dengan waktu tinggal 8 jam.
(3) Efisiensi Kadar TSS Tanpa Pembibitan Bakteri
Hasil perhitungan efisiensi pada proses anaerob tanpa
pembibitan bakteri pada pengolahan selama 5 jam adalah
45,51%, selama 7 jam sebesar 28,68%, dan selama 9 jam
sebesar 38,90%. Efisiensi terbesar adalah pada waktu tinggal
selama 5 jam dengan efisiensi sebesar 45,51%. Sedangkan
efisiensi dengan nilai terkecil adalah pada waktu tinggal selama
7. Penurunan kadar pada parameter TSS bersifat fluktuatif
dimana waktu tinggal selama 5 jam lebih besar menurunkan
kadar dibandingkan waktu tinggal terlama yaitu 9 jam.
Proses aerob pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri
untuk parameter TSS diperoleh hasil efisiensi terbaik pada waktu
9 jam yaitu sebesar 38, 15% sedangkan waktu tinggal 7 jam dan
5 jam masing-masing nilainya sebesar 17,28% dan 17,07%.
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Proses aerob membuktikan waktu tinggal 9 jam menghasilkan
kadar penurunan yang paling tinggi dan berkebalikan dengan
hasil pada proses anaerob.
Efisiensi total dari sebelum diolah hingga proses aerob selama
5 jam, 7 jam, dan 9 jam berturut-turut yaitu 54,82 %, 41%, dan
62,21%. Waktu pengolahan 9 jam merupakan waktu yang paling
efisien dalam menurunkan kadar TSS karena pada waktu ini nilai
kadar berkurang paling besar. Kemudian waktu tinggal 5 jam
memiliki nilai efisiensi yang lebih baik dibandingkan waktu tinggal
7 jam, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu tinggal 9 jam
menjadi waktu tinggal paling efektif dan waktu tinggal selama 7
jam menjadi waktu tinggal paling tidak efektif.
Berdasarkan hasil efisiensi diatas maka dapat diketahui
bahwa hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan literatur
dimana waktu tinggal yang terbaik dalam menurunkan kadar TSS
adalah waktu tinggal terlama sama halnya dengan apa yang
dilakukan oleh Wardhani (2015) dalam penelitiannya dimana
efisiensi penyisihan TSS yang paling besar yaitu pada waktu
kontak yang paling lama. Namun, waktu tinggal selama 5 jam
memberikan hasil efisiensi penyisihan kadar yang lebih baik
dibandingkan waktu tinggal selama 7 jam.
4.6.2 Pembibitan Bakteri
Perhitungan efisiensi untuk mengetahui seberapa baik
pengolahan limbah yang telah dilakukan dalam mengurangi
kadar yang menjadi sumber pencemar lingkungan. Efisiensi
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 3.4. Tabel 4.9
memperlihat hasil perhitungan efisiensi dari tiga parameter yaitu
BOD5, COD, dan TSS.
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Tabel 4.9 Hasil Persentase Penyisihan Kadar BOD5, COD, dan TSS
pada Pengolahan dengan Pembibitan Bakteri
Parameter
Waktu
Pengolahan

Anaerob

Aerob

Tinggal

Removal

Removal

Removal

Hidrolis

BOD5 (%)

COD(%)

TSS (%)

5 jam

69,90

78,13

87,88

7 jam

80,44

82,22

89,50

9 jam

87,78

87,01

91,78

5 jam

64,30

35,25

14,53

7 jam

61,42

36,20

6,22

9 jam

47,58

34,53

19,91

89,25

85,84

89,64

92,45

88,66

90,15

93,59

91,49

93,42

Total

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)

(1) Efisiensi Kadar BOD5 dengan Pembibitan Bakteri
Efisiensi pada pengolahan dengan pembibitan bakteri
menghasilkan nilai efisiensi yang lebih besar dibanding tanpa
pembibitan bakteri. Hal tersebut dapat dilihat pada proses
anaerob dengan waktu tinggal hidrolis 5 jam, 7 jam, dan 9 jam
secara berturut-turut 69,90 %, 80,44%, dan 87,78%. Dimana
waktu tinggal 9 jam menjadi waktu yang mampu menyisihkan
kadar paling besar.
Proses aerob dengan efisiensi terbesar adalah pada waktu
tinggal hidrolis 5 jam yaitu 64,30%, kemudian waktu tinggal
hidrolis 7 jam sebesar 61,42%, dan waktu tinggal hidrolis 9 jam
sebesar 47,58%. Waktu tinggal 5 jam menghasilkan efisiensi
yang paling besar dibandingkan kedua waktu lainnya. Perlakuan
pada waktu tinggal 5 jam dapat menyisihkan kadar BOD paling
tinggi dapat disebabkan karena semakin lama proses aerob
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berlangsung dengan menggunakan aerator maka biofilm
semakin banyak yang terlepas dari medianya sehingga waktu
tinggal 9 jam tidak menghasilkan efisiensi paling besar dalam
menurunkan kadar. Menurut Said (2005), di dalam proses biofilter
dengan sistem aerasi, lapisan mikroorganisme yang melekat
pada permukaan media mudah terlepas sehingga seringkali
proses menjadi tidak stabil.
Efisiensi total paling besar dari kadar sebelum diolah hingga
proses aerob adalah pada waktu tinggal 9 jam sebesar 93,59%
dan diikuti oleh waktu tinggal hidrolis 7 jam sebesar 92% dan
waktu tinggal hidrolis 5 jam sebesar 89,25%. Secara keseluruhan
maka dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu tinggalnya
maka efisiensi pengolahan dalam menyisihkan kadar semakin
besar. Oleh karena itu penentuan waktu tinggal sangat
menentukan hasil akhir pengolahan.
Efisiensi terbesar adalah pada pengolahan dengan
membibitkan bakteri. Namun, hasil tersebut belum memenuhi
baku mutu yang ada. Selain itu, dapat dilihat bahwa efisiensi
penyisihan kadar BOD5 pada proses anaerob jauh lebih tinggi
efisiensinya dibandingkan dengan proses aerob. Menurut Said
(2008), proses anaerob dapat mengolah beban yang besar,
sehingga prosesnya ditempatkan sebelum proses aerob. Selain
itu proses anaerob terjadi dikarenakan tingginya protein yang
terkandung sehingga menyebabkan kandungan bahan organik
tinggi dan padatnya endapan tersuspensi menyebabkan
terhambatnya proses fotosintesis maupun difusi oksigen oleh
udara luar ke dalam limbah sehingga kadar oksigen semakin
sedikit dan terciptalah kondisi anaerobik dimana bakteri anaerob
lebih dominan bekerja pada kondisi tanpa suplai oksigen
sehingga jika hal ini dibiarkan secara terus menerus dapat
menghasilkan perubahan warna menjadi coklat hingga hitam
pekat (Latifah, 2011). Penelitian yang dilakukan Wardhani (2015)
dengan menggunakan biofilm pond dalam pengolahan limbah
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tahu diperoleh efisiensi BOD dengan waktu kontak 1 jam, 3 jam,
dan 5 jam yaitu 33,76%, 40,75%, dan 41,91% dengan
konsentrasi BOD awal adalah 173,79 mg/l menjadi 100,95 mg/l
setelah penelitian dilakukan hingga waktu tinggal 5 jam.
(2) Efisiensi Kadar COD dengan Pembibitan Bakteri
Pengolahan dengan membibitkan bakteri memperoleh hasil
yang lebih baik dimana konsentasi awal COD sebelum diolah
adalah 12942 mg/l. Konsentrasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan konsentrasi awal COD pada pengolahan tanpa
pembibitan bakteri yaitu 6840 mg/l. Efisiensi yang diperoleh pada
pengolahan ini untuk pengolahan anaerob dalam perlakuan
waktu tinggal hidrolis 5 jam, 7 jam, dan 9 jam secara berturutturut yaitu 78,13%, 82,22%, dan 87,01%. Waktu tinggal selama
9 jam merupakan waktu tinggal terbaik dalam menyisihkan kadar
COD.
Proses aerob menghasilkan nilai efisiensi pada waktu tinggal
hidrolis 5 jam yaitu 35,25 %, kemudian waktu tinggal hidrolis 7
jam sebesar 36,20%, dan waktu tinggal hidrolis 9 jam sebesar
34,53%. Efisiensi peyisihan kadar terbanyak adalah pada waktu
tinggal 7 jam. Namun, selisih antara waktu tinggal 5 jam, 7 jam,
dan 9 jam hanya berbeda 1 %. Waktu tinggal selama 9 jam
merupakan waktu tinggal yang menyisihkan kadar yang paling
sedikit dibandingkan dua waktu lainnya. Efisiensi total
pengolahan pada waktu 5 jam sebesar 85,84%, waktu 7 jam
sebesar 88,66%, dan waktu 9 jam sebesar 91,49%.
Berdasarkan hal diatas maka pengolahan dengan pembibitan
bakteri lebih efektif. COD akan berkurang dengan baik jika
didalam unit pengolah limbah tersebut terdapat mikroorganisme
(Hidayat, 2016). Menurut Laksono (2012) pada penelitiannya
menggunakan biofilter dalam pengolahan limbah batik dimana
media dapat mengurangi konsentrasi COD sebesar 41% sampai
90% dengan removal rata-rata sebesar 60% dengan waktu
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tinggal 8 jam. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pohan
(2008), mengenai pengolahan limbah cair industri tahu dengan
proses biofilter aerobik dan waktu tinggal hidrolis yang digunakan
adalah 5,7, dan 9 jam diperoleh hasil mencapai 72% pada waktu
tinggal 9 jam. Reduksi COD meningkat sejalan dengan
peningkatan waktu tinggal cairan (HRT). Semakin lama waktu
tinggal cairan semakin lama limbah berada di dalam sistem,
akibatnya waktu kontak antara biomassa dengan substrat di
dalam reaktor juga semakin lama. Dengan demikian, proses
degradasi biologis aerob berlangsung semakin baik sehingga
persentase penurunan total COD juga meningkat. Selain itu,
Menurut Anggraini dkk (2014) dalam pengolahan anaerob
penurunan konsentrasi COD karena adanya laju pembentukan
asam lemak, asam laktat, etanol dan senyawa sederhana lainnya
dari monomer hasil dekomposisi polimer organik dan laju
konsumsi asam-asam serta senyawa tersebut yang bervariasi.
Dalam tahap hidrolisis terjadi perombakan bahan organik yang
mudah terdekomposisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein
yang dilanjutkan dengan perombakan bahan organik sederhana
hasil dekomposisi bahan-bahan di atas seperti gulam asam
lemak, dan asam amino yang terdapat dalam substrat.
(3) Efisiensi Kadar TSS dengan Pembibitan Bakteri
Pengolahan dengan membibitkan bakteri menghasilkan
efisiensi pada pengolahan anaerob sebesar 91,78% pada waktu
tinggal hidrolis 9 jam. Waktu tinggal hidrolis selama 7 jam
menghasilkan kadar yang tersisihkan sebesar 87,88%, dan waktu
tinggal hidrolis selama 9 jam menghasilkan kadar yang
tersisihkan sebesar 89,50%. Waktu tinggal selama 9 jam
merupakan waktu tinggal terbaik pada proses anaerob dalam
menyisihkan kadar TSS.
Proses aerob pada waktu tinggal selama 5 jam sebesar
19,91%, waktu tinggal selama 7 sebesar 14,53%, dan waktu
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tinggal selama 9 jam sebesar 6,22%. Ketiga perlakuan waktu
tinggal tersebut dapat menyisihkan kadar TSS dan yang paling
baik adalah pada waktu tinggal 5 jam dan sebaliknya pada waktu
tinggal 9 jam yang hanya menyisihkan kadar sebanyak 6,22%
saja. Berdasarkan hal tersebut waktu tinggal 5 jam pada proses
aerob atau dalam arti waktu tinggal yang paling sebentar yang
dapat menyisihkan kadar TSS terbanyak.
Efisiensi dari awal pengolahan hingga akhir dalam waktu 5
jam, 7 jam, dan 9 jam secara berurutan adalah 89,64%, 90,15%,
dan 93,42%. Meskipun pada proses aerob nilai efisiensi removal
terbesar adalah pada waktu 5 jam namun keseluruhan dari
pengolahan ini dapat menurunkan kadar sebagaimana
semestinya dimana semakin lama waktu tinggal maka kadar yang
tersisihkan semakin banyak. Hasil yang dapat disimpulkan bahwa
waktu tinggal 9 jam memiliki nilai efisiensi terbesar.
Berdasarkan pembahasan mengenai efisiensi removal pada
parameter TSS hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yaitu
Menurut Sari (2016), penurunan kandungan TSS disebabkan
oleh mikooganisme yang dapat bertahan hidup di limbah cair tahu
adalah jenis mikroorganisme Lactobacillus sp (mikoorganisme
yang dapat hidup dalam kondisi asam). Seiring waktu
pengolahan penurunan kadar TSS semakin besar karena pada
fase ini mikrooganisme membutuhkan makan yang berupa
limbah tahu tersebut dan secara langsung berdampak pada
penurunan kadar TSS. Penelitian lain dilakukan oleh Ahmad
(2013) behasil menurunkan konsentrasi TSS pada pengolahan
limbah cair tahu dan tempe menggunakan biofilter kombinasi
bioball dan limbah kulit kerang dengan efisiensi penurunan nilai
TSS rata-rata berkisar 20%-52% dengan waktu tinggal berkisar
8-27 jam.
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4.7 Pengamatan Faktor Lingkungan selama Pengolahan
Limbah
Selain tiga parameter yang diamati yaitu BOD, COD, dan
TSS. Parameter yang juga harus diperhatikan dan diukur adalah
suhu dan pH. Parameter ini menjadi faktor lingkungan yang dapat
mempengaruhi proses pengamatan. Tabel 4.10 menunjukan
data hasil pengukuran suhu dan pH selama penelitian.
Tabel 4.10 Data Hasil Pengukuran pH dan Suhu pada Pengolahan
Tanpa Pembibitan Bakteri
Waktu
Suhu
Suhu
Jenis

Proses

Tinggal

pH

(oC)

Pengolahan

Tanpa

an (oC)
5 jam

4,1

24,9

23,7

An

7 jam

4,13

24,36

23,8

aerob

9 jam

4,16

24,2

23,83

5 jam

4,2

24,2

23,4

7 jam

4,23

23,3

23

9 jam

4,2

23,5

23,36

5 jam

5,6

23,03

23,06

An

7 jam

5,5

24

23,36

aerob

9 jam

6,2

23,73

23,83

5 jam

5,7

22,83

22,96

7 jam

5,9

23,56

22,96

9 jam

7

23,36

22,96

Pembibitan
Bakteri

Pembibitan

Lingkung

Aerob

Bakteri
Aerob

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)

Nilai pH awal inlet sebelum diolah adalah 4 dan kemudian
berdasarkan hasil dari Tabel 4.10 pH pada pengolahan tanpa
pembibitan diperoleh nilai pH yang masih asam yaitu 4,1-4,2 baik
anaerob dan aerob. Namun, nilai pH saat kondisi aerob lebih
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tinggi dibandingkan dengan kondisi anaerob, sedangkan hasil
pengukuran pH pada pengolahan dengan pembibitan bakteri nilai
pH awalnya 5. Setelah melalui proses pengolahan. Nilai pH
cenderung naik lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa
pembibitan selain itu pada pengolahan aerob pada waktu tinggal
9 jam nilai pH pun mendekati angka 7 yang cenderung normal.
Sehingga efisiensi penyisihan kadar pada proses pengolahan
dengan membibitkan bakteri diperoleh hasil efisiensi yang lebih
besar dibanding dengan yang tidak dibibitkan bakterinya
sehingga biofilm dapat bekerja dengan baik pada pH yang
mendekati normal. Berdasarkan penelitian Isa (2008) bakteri
yang terkandung dalam limbah menghasilkan amoniak yang
dapat meningkatkan pH. Bakteri asam laktat mengubah
karbohidrat menjadi laktat. Asam laktat digunakan oleh ragi dan
jamur membentuk alkohol atau ester, sehingga pH naik.
Sedangkan menurut Jasmiyati dkk (2010), kenaikan pH yang
yang terjadi pada limbah cair tahu yang diberi EM4, disebabkan
karena adanya mikoorganisme yang ada dalam EM4 merombak
sisa bahan organik dari limbah cair tahu sama halnya dengan
pemberian starbact pada penelitian ini. Selain itu, dengan
melakukan aerasi yang lama juga dapat menaikan pH dimana
pada penelitian ini juga menggunakan kondisi aerob. Penelitian
yang dilakukan Sato dkk (2015) dengan pengolahan limbah tahu
secara anaerobik-aerobik kontiyu menghasilkan peningkatan pH
dari 4,25 menjadi 7,09 dalam waktu 4-8 hari. Penelitian
Hermanus dkk (2015), pH merupakan faktor kunci dalam
pertumbuhan mikroorgaisme. Sebagian besar mikroorganisme
tidak dapat mentoleransi level pH diatas 9,5 atau dibawah 4,0.
Nilai pH dalam penelitian berkisar antara 4,13-6,87 dan nilai ini
masih bisa ditoleransi oleh sebagian mikroorganisme.
Suhu pada proses anaerob pada kedua pengolahan lebih
tinggi pada proses anaerob dibandingkan dengan proses aerob,
hal ini disebabkan karena pada proses anaerob tidak ada udara
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yang masuk sehingga laju reaksi dapat berjalan baik. Proses
pengolahan anaerob oleh mikroorganisme untuk menguraikan
zat organik menggunakan molekul selain oksigen (O2) sebagai
akseptor elektron akhirnya. Penguraian secara anaerob ini dapat
menghasilkan biogas yang terdiri dari metana (50-70%), CO (2545%) dan sebagian kecil sisanya terdiri dari hidrogen, nitrogen,
dan hidrogen sulfida. Reaksi kimia yang terjadi dapat
disederhanakan sebagai berikut (Benefield et al, 1980).
Zat organik  CH4 + CO2
Proses aerob terdapat bakteri pengurai senyawa organik
membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron akhir dalam
metabolisme mikroba. Proses aerob tersebut hasil pengolahan
zat organik dengan adanya oksigen terlarut diubah menjadi sel
baru, energi untuk sel hidrogen maupun karbondioksida oleh sel
bakteri tersebut dalam kondisi oksigen yang cukup. Persamaan
umum reaksi penguraian secara aerob adalah sebagai berikut
(Tchpbanoglous et al, 2003).
Bahan organik + O2  Sel baru + Energi untuk Sel + CO2 +
H2O + Produk Akhir Lain
4.8

Penurunan Kadar BOD5, COD, dan TSS

4.8.1 BOD5
Kadar BOD5 semakin menurun setelah dilakukan
pengolahan limbah dengan sistem ini. Gambar 4.3 menunjukan
kadar BOD5 sebelum diolah dan sesudah diolah. Kadar awal
untuk pengolahan tanpa pembibitan bakteri sebesar 2481 mg/l
dan untuk pengolahan dengan membibitkan bakteri diperoleh
kadar awal sebesar 6030 mg/l.
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Gambar 4.3 Penurunan Kadar BOD5 dalam Pengolahan Sistem
Anaerobik-Aerobik

Gambar 4.3 menampilkan grafik batang yang menurun
pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri begitu pula juga
dengan pengolahan dengan pembibitan bakteri. Setelah
dilakukan pengolahan tanpa pembibitan bakteri selama waktu 5
jam pada proses anaerob kemudian 5 jam pada proses aerob
diperoleh kadar BOD5 menjadi 847,6 mg/l sementara waktu
tinggal selama 7 jam pada proses aerob dan selama 7 jam pada
proses anaerob diperoleh kadar sebesar 664,73 mg/l dan
semakin menurun kadarnya pada proses selama waktu tinggal 9
jam anaerob kemudian 9 jam proses aerob dengan kadar BOD5
menjadi 624,3 mg/l. Pengolahan dengan membibitkan bakteri
memberikan hasil penurunan yang lebih baik dimana dengan
kadar awal BOD5 sebesar 6030 mg/l kemudian diproses selama
5 jam pada proses anaerob dan selama 5 jam pada proses aerob
maka kadar BOD5 berkurang menjadi 647,66 mg/l. Selama waktu
tinggal 7 jam pada proses anaerob dan selama 7 jam proses
aerob maka kadar BOD5 berkurang menjadi 454,96 mg/l dan
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waktu tinggal selama 9 jam pada proses anaerob serta selama 9
jam pada proses aerob berhasil menurunkan kadar menjadi
386,23 mg/l.
Perbandingan dari kedua pengolahan dimana hasil
pengolahan dengan membibitkan bakteri lebih baik dengan yang
tanpa pembibitan. Sebesar 93,59% kadar organik tersisihkan
pada waktu tinggal selama 9 jam sehingga kadar BOD5 menurun.
Pembibitan bakteri dengan menggunakan starter merk microbac
memberikan hasil yang baik dimana pH awal limbah cair tahu
sebelum diolah pada pengolahan dengan pembibitan bakteri
adalah 5 dan merupakan pH dimana bakteri tersebut dapat hidup
sehingga lebih mudah untuk mendegradasi bahan organik yang
dapat mencemari lingkungan. Hal ini didukung oleh penelitian
Arie (2015), bahwa pemakaian biofilter dapat lebih meningkatkan
efisiensi proses pengolahan limbah tahu dan tempe secara nyata
dibandingkan pengolahan tanpa mempergunakan biofilter untuk
setiap waktu tinggal. Selaras dengan penelitian ini dimana
pengolahan tanpa membibitkan bakteri atau tanpa biofilter kurang
memberikan hasil yang baik dibandingkan dengan yang
menggunakan biofilter.
Tabel analisa ragam (ANOVA) dari seluruh perlakuan
dengan membibitkan bakteri dan tanpa membibitkan bakteri
dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan untuk perhitungan lebih
jelasnya serta perhitungan dengan SPSS dapat dilihat pada
Lampiran 6.
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Tabel 4.11 ANOVA Penurunan BOD5
Jumlah
F
Kuadrat
tabel
(JK)
KT
Fhit
5%
404943, 80988,7
5
73
4
32,4* 3,33
18768,7
2
6
9384,3
3,75tn 4,1
24972,5 2497,25
Galat (G)
10
4
4667
448685,
Total (T)
17
04
Keterangan : * = Berbeda nyata, tn = Tidak berbeda nyata
Sidik
Ragam
Perlakuan
(P)
Kelompok
(K)

Derajat
Bebas
(dB)

F
tabel
1%
5,64
7,56

Berdasarkan dari tabel ANOVA pada Tabel 4.11 dapat
diketahui bahwa pada perlakuan F hitung > F tabel 5% dan F
hitung > F tabel 1%. Hasil uji ANOVA diatas menunjukan bahwa
interaksi antara pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan
dengan memberikan bakteri memberikan pengaruh nyata
terhadap penurunan kadar BOD5. Hasil uji ANOVA terhadap
penurunan BOD5 pada Tabel 4.11 didapatkan hipotesis bahwa
faktor perlakuan terima H1. Sehingga diperlukan uji lanjut BNJ
(Beda Nyata Jujur) untuk mengetahui perbedaan sepasang nilai
tengah dan untuk mendapatkan kombinasi perlakuan yang
memberikan penurunan BOD5 yang paling tinggi. Notasi BNJ
dapat dilihat pada Tabel 4.12 dengan taraf nyata 5% dan untuk
mengetahui perhitungan uji lanjut BNJ lebih jelasnya dapat dilihat
pada Lampiran 6.
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Tabel 4.12 Notasi Uji Lanjut BNJ Penurunan BOD5
Variabel Pelakuan Rata-rata Penurunan
Notasi BNJ 5%
BOD5 (mg/l)
P-18

386,23

a

P-14

454,96

a

TP-18

624,3

b

P-10

647,66

b

TP-14

664,73

b

TP-10
847,6
c
Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada BNJ 5%

Tabel 4.11 menunjukan bahwa perbandingan nilai tengah
dari kombinasi perlakuan TP-18;P-10;TP-14 sama-sama tidak
memberikan pengaruh yang tinggi dalam menurunkan kadar
BOD5 begitu pula dengan perlakuan P-18 dan P-14 yang samasama tidak memberikan pengaruh yang tinggi dalam menurunkan
kadar BOD5. Sementara, antara P-18 dengan TP-10
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap penurunan
kadar BOD5, dimana P-18 berpengaruh lebih tinggi daripada TP10 dalam menurunkan kadar BOD5. Hasil uji BNJ menunjukan
bahwa kombinasi perlakuan yang terbaik dalam menurunkan
kadar BOD5 adalah P-18 dan P-14 yaitu pengolahan dengan
pembibitan bakteri selama waktu 18 jam dan pembibitan bakteri
selama 14 jam yang dapat menurunkan kadar BOD5 pada limbah
cair tahu.
Hasil pengolahan limbah dengan sistem ini mampu
menurunkan kadar BOD5, namun hasil pengolahan tersebut
belum mampu memenuhi baku mutu sesuai Pergub 72 tahun
2013 yaitu sebesar 150 mg/l, sehingga perlu diketahui waktu
tinggal yang sesuai untuk memenuhi baku mutu dengan data
hasil pengolahan. Gambar 4.4 menunjukan grafik hubungan
antara kadar BOD5 dengan waktu tinggal hidrolis.
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Gambar 4.4 Grafik Hubungan Kadar BOD5 dengan Waktu Tinggal
Hidrolis

Berdasarkan Gambar 4.4 grafik hubungan antara waktu
tinggal dengan kadar BOD5 menunjukan semakin lama waktu
tinggal hidrolis maka kadar BOD5 semakin menurun baik pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan pengolahan dengan
pembibitan bakteri. Waktu tinggal hidrolis sebagai sumbu x
(horizontal) pada grafik dan kadar BOD5 sebagai sumbu y
(vertikal) pada grafik. Pengolahan tanpa pembibitan bakteri
diperoleh persamaan eksponensial yaitu y=2252,1e-0,081x dan
pengolahan dengan membibitkan bakteri diperoleh formula
persamaan eksponensial yaitu y = 4855e-0,159x. Untuk mengetahui
waktu tinggal yang sesuai agar kadar BOD5 memenuhi baku mutu
yaitu 150 mg/l maka dapat dicari dengan menggunakan
persamaan eksponensial
tersebut.
Pengolahan
tanpa
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membibitkan bakteri dengan persamaan eksponensial
y=2252,1e-0,081x, y sebagai baku mutu yaitu 150 mg/l dan x adalah
waktu tinggal yang dicari agar pengolahan sesuai baku mutu.
Hasil perhitungan nilai x adalah sebesar 33,44 jam. Pengolahan
dengan membibitkan bakteri dengan persamaan eksponensial y
= 4855e-0,159x, y sebagai baku mutu yaitu 150 mg/l dan x adalah
waktu tinggal yang dicari agar pengolahan sesuai baku mutu.
Hasil perhitungan nilai x adalah sebesar 21,82 jam. Sehingga,
untuk mencapai baku mutu BOD5 maka pengolahan limbah
dilakukan selama 33,44 jam pada pengolahan tanpa pembibitan
bakteri dan selama 21,82 jam pada pengolahan dengan
pembibitan bakteri.
3.2 COD
Kadar COD turun setelah melalui pengolahan limbah tahu
dengan sistem anaerobik-aerobik. Kadar awal COD pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri adalah sebesar 6840 mg/l
sedangkan kadar awal COD pengolahan dengan pembibitan
bakteri sebesar 12942 mg/l. Gambar 4.5 menunjukan grafik
batang dimana dapat dilihat hasil kadar COD setelah dilakukan
pengolahan limbah.
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Gambar 4.5 Penurunan Kadar COD dalam Pengolahan Sistem
Anaerobik-Aerobik

Setelah dilakukan pengolahan limbah maka pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri diperoleh hasil dimana
kadar COD menurun dari kadar awal sebesar 6840 mg/l pada
waktu pengolahan selama 10 jam dimana proses anaerob
selama 5 jam dan proses aerob selama 5 jam maka diperoleh
hasil kadar COD menjadi 2393,33 mg/l. Sedangkan pada
pengolahan dengan membibitkan bakteri diperoleh hasil sebesar
1832,33 mg/l setelah melewati proses pengolahan selama 10 jam
dimana proses anaerob selama 5 jam dan proses aerob selama
5 jam. Waktu tinggal selama 14 jam dimana proses anaerob
selama 7 jam dan aerob selama 7 jam menghasilkan penurunan
kadar COD pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri menjadi
1472 mg/l sedangkan dengan pembibitan bakteri hasilnya tidak
beda jauh yaitu sebesar 1467,33 mg/l. Waktu tinggal 18 jam
pengolahan dimana proses anaerob selama 9 jam dam aerob
selama 9 jam diperoleh kadar COD yang paling baik dari ketiga
variasi waktu tinggal yaitu pada pengolahan tanpa pembibitan
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bakteri sebesar 1313,33 mg/l sedangkan yang membibitkan
bakteri sebesar 1100,16 mg/l.
Perbandingan antara kedua pengolahan dimana tanpa
pembibitan bakteri dan dengan pembibitan bakteri sama-sama
dapat menurunkan kadar. Namun, dengan pembibitan bakteri
lebih efektif karena mampu menyisihkan kadar sebesar 91%
dengan kadar awal yang jauh lebih tinggi dibandingkan
pengolahan tanpa pembibitan bakteri. Penurunan kadar COD
pada pengolahan dengan pembibitan bakteri atau biofilm lebih
baik dikarenakan bakteri pada biofilm tersebut dapat
mendegradasi kandungan organik yang ada di dalam limbah.
Tabel analisa ragam (ANOVA) dari seluruh perlakuan
dengan membibitkan bakteri dan tanpa membibitkan bakteri
dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan untuk perhitungan lebih
jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 7.
Tabel 4.13 ANOVA Penurunan COD
Sidik
Ragam
Perlakuan
(P)
Kelompok
(K)

Derajat
Bebas
(dB)

Jumlah
Kuadrat
(JK)

5

3147825,2

2

450285,08

KT
62956
5,0
22514
2,5
36445
0,3

F
tabel
5%

F
tabel
1%

1,72tn

3,33

5,64

0,61tn

4,1

7,56

Fhit

Galat (G)
10
3644503,7
Total (T)
17
7242614,1
Keterangan : * = Berbeda nyata, tn = Tidak berbeda nyata

Berdasarkan dari tabel ANOVA pada Tabel 4.13 dapat
diketahui bahwa pada perlakuan F hitung < F tabel 5% dan F
hitung < F tabel 1%. Hasil uji ANOVA diatas menunjukan bahwa
interaksi antara pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan
dengan memberikan bakteri tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap penurunan kadar COD. Hasil uji ANOVA terhadap
penurunan COD pada Tabel 4.13 didapatkan hipotesis bahwa
90

faktor perlakuan terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kadar penurunan kadar COD antara nilai pengolahan tanpa
pembibitan bakteri dan dengan pembibitan bakteri tidak
memberikan pengaruh yang nyata.
Hasil pengolahan limbah dengan sistem ini mampu
menurunkan kadar COD, namun hasil pengolahan tersebut
belum mampu memenuhi baku mutu sesuai Pergub 72 tahun
2013 yaitu sebesar 300 mg/l, sehingga perlu diketahui waktu
tinggal yang sesuai untuk memenuhi baku mutu dengan data
hasil pengolahan. Gambar 4.6 menunjukan grafik hubungan
antara kadar COD dengan waktu tinggal hidrolis.

Gambar 4.6 Grafik Hubungan Kadar COD dengan Waktu Tinggal
Hidrolis

Berdasarkan Gambar 4.6 grafik hubungan antara waktu
tinggal dengan kadar COD menunjukan semakin lama waktu
91

tinggal hidrolis maka kadar COD semakin menurun baik pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan pengolahan dengan
pembibitan bakteri. Waktu tinggal hidrolis sebagai sumbu x
(horizontal) pada grafik dan kadar COD sebagai sumbu y
(vertikal) pada grafik. Pengolahan tanpa pembibitan bakteri
diperoleh persamaan eksponensial yaitu y=6516e-0,096x dan
pengolahan dengan membibitkan bakteri diperoleh formula
persamaan eksponensial yaitu y = 10863e-0,14x. Untuk
mengetahui waktu tinggal yang sesuai agar kadar COD
memenuhi baku mutu yaitu 300 mg/l maka dapat dicari dengan
menggunakan persamaan eksponensial tersebut. Pengolahan
tanpa membibitkan bakteri dengan persamaan eksponensial
y=6516e-0,096x, y sebagai baku mutu yaitu 300 mg/l dan x adalah
waktu tinggal yang dicari agar pengolahan sesuai baku mutu.
Hasil perhitungan nilai x adalah sebesar 31,97 jam. Pengolahan
dengan membibitkan bakteri dengan persamaan eksponensial y
= 10863e-0,14x, y sebagai baku mutu yaitu 300 mg/l dan x adalah
waktu tinggal yang dicari agar pengolahan sesuai baku mutu.
Hasil perhitungan nilai x adalah sebesar 25,63 jam. Sehingga,
untuk mencapai baku mutu COD maka pengolahan limbah
dilakukan selama 31,97 jam pada pengolahan tanpa pembibitan
bakteri dan selama 25,63 jam pada pengolahan dengan
pembibitan bakteri.
4.8.3 TSS
Kadar TSS turun setelah melalui pengolahan limbah tahu
dengan sistem anaerobik-aerobik. Kadar awal TSS pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri adalah sebesar 1041, 33
mg/l sedangkan kadar awal TSS pengolahan dengan pembibitan
bakteri sebesar 3586,66 mg/l. Gambar 4.7 menunjukan grafik
berbentuk batang dimana dapat dilihat hasil kadar TSS setelah
dilakukan pengolahan limbah.
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Gambar 4.7 Penurunan Kadar TSS dalam Pengolahan Sistem
Anaerobik-Aerobik

Setelah dilakukan pengolahan limbah maka pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri diperoleh hasil dimana
kadar TSS menurun dari kadar awal sebesar 1041,33 mg/l pada
waktu pengolahan selama 10 jam dimana proses anaerob
selama 5 jam dan proses aerob selama 5 jam maka diperoleh
hasil kadar TSS menjadi 2393,33 mg/l. Sedangkan pada
pengolahan dengan membibitkan bakteri diperoleh hasil sebesar
470,43 mg/l setelah melewati proses pengolahan selama 10 jam
dimana proses anaerob selama 5 jam dan proses aerob selama
5 jam. Dimana kadar awal sebesar 3586,66 mg/l. Waktu tinggal
selama 14 jam dimana proses anaerob selama 7 jam dan aerob
selama 7 jam menghasilkan penaikan kadar COD pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri menjadi 614,33 mg/l
sedangkan dengan pembibitan bakteri hasilnya menurun
dibandingkan pengolahan selama 10 jam yaitu sebesar 353,06
mg/l. Waktu tinggal 18 jam pengolahan dimana proses anaerob
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selama 9 jam dam aerob selama 9 jam diperoleh kadar TSS yang
paling baik dari ketiga variasi waktu tinggal yaitu pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri sebesar 393,5 mg/l
sedangkan yang membibitkan bakteri sebesar 236 mg/l.
Perbandingan pengolahan antara pembibitan bakteri
dengan tanpa pembibitan bakteri memberikan hasil terbaik pada
pengolahan dengan pembibitan bakteri sedangkan tanpa
pembibitan bakteri memberikan hasil kadar fluktuatif dimana
pada waktu pengolahan selama 14 jam kadar TSS lebih besar
dibandingkan waktu pengolahan 10 jam. Menurut Sayoga dkk
(2013), kenaikan kadar TSS diakibatkan karena tidak adanya
proses penyaringan pada saat dilakukan proses pengolahan
sehingga padatan dari proses pengolahan sebelumnya
menumpuk sehingga terjadi peningkatan kadar TSS. Sementara
menurut Sato dkk (2015), penurunan kadar TSS dipengaruhi oleh
reaksi pengendapan bakteri dengan limbah dimana terjadi proses
koagulasi secara perlahan-lahan dan partikel-partikel terkecil
dalam limbah tersebut turun ke bawah menjadi endapan.
Semakin lama proses pengolahan hasil yang didapat adalah
semakin besar nilai penurunannya. Hal tersebut selaras dengan
hasil pada pengolahan dengan membibitkan bakteri.
Tabel analisa ragam (ANOVA) dari seluruh perlakuan
dengan membibitkan bakteri dan tanpa membibitkan bakteri
dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan untuk perhitungan lebih
jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 8.
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Tabel 4.14 ANOVA Penurunan TSS
Deraj
at
Jumlah
F
Bebas Kuadra
tabel
Sidik Ragam
(dB)
t (JK)
KT
Fhit
5%
Perlakuan
251080
(P)
5
,56
50216,1
10,70*
3,33
Kelompok
32844,
(K)
2
81
16422,4
3,502tn
4,1
46888,
Galat (G)
10
87
4688,88
330814
Total (T)
17
,24
Keterangan : * = Berbeda nyata, tn = Tidak berbeda nyata

F
tabel
1%
5,64
7,56

Berdasarkan dari tabel ANOVA pada Tabel 4.14 dapat
diketahui bahwa pada perlakuan F hitung > F tabel 5% dan F
hitung > F tabel 1%. Hasil uji ANOVA diatas menunjukan bahwa
interaksi antara pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan
dengan memberikan bakteri memberikan pengaruh nyata
terhadap penurunan kadar TSS. Hasil uji ANOVA terhadap
penurunan TSS pada Tabel 4.14 didapatkan hipotesis bahwa
faktor perlakuan terima H1. Sehingga diperlukan uji lanjut BNJ
(Beda Nyata Jujur) untuk mengetahui perbedaan sepasang nilai
tengah dan untuk mendapatkan kombinasi perlakuan yang
memberikan penurunan TSS yang paling tinggi. Notasi BNJ
dapat dilihat pada Tabel 4.15 dengan taraf nyata 5% dan untuk
mengetahui perhitungan uji lanjut BNJ lebih jelasnya dapat dilihat
pada Lampiran 8.
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Tabel 4.15 Notasi Uji Lanjut BNJ Penurunan TSS
Variabel Pelakuan
Rata-rata Penurunan

Notasi BNJ 5%

TSS(mg/l)
P-18

236

a

P-14

321,9

ab

TP-18

393,5

ab

P-10

402,63

ab

TP-10

470,43

bc

TP-14

614,33

c

Tabel 4.15 menunjukan bahwa perbandingan nilai tengah
dari kombinasi perlakuan P-18; P-14; TP-18; dan P-10 samasama tidak memberikan pengaruh yang tinggi dalam menurunkan
kadar TSS. Sementara, antara P-18 dengan TP-10 memberikan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap penurunan kadar TSS,
dimana P-18 berpengaruh lebih tinggi daripada TP-10 dalam
menurunkan kadar TSS. Hasil serupa juga di dapatkan dari
kombinasi P-18 dengan TP-14. Perbandingan nilai tengah dari
TP-10 dan TP-14 tidak berbeda nyata terhadap penurunan TSS
sehingga kedua perlakuan tersebut sama-sama memberikan
pengaruh yang paling rendah terhadap penurunan TSS. Hasil uji
BNJ menunjukan bahwa kombinasi perlakuan yang terbaik dalam
menurunkan kadar TSS adalah P-18 dan P-14 yaitu pengolahan
dengan pembibitan bakteri selama waktu 18 jam dan pembibitan
bakteri selama 14 jam yang dapat menurunkan kadar TSS pada
limbah cair tahu.
Hasil pengolahan limbah dengan sistem ini mampu
menurunkan kadar TSS, namun hasil pengolahan tersebut belum
mampu memenuhi baku mutu sesuai Pergub 72 tahun 2013 yaitu
sebesar 100 mg/l, sehingga perlu diketahui waktu tinggal yang
sesuai untuk memenuhi baku mutu dengan data hasil
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pengolahan. Gambar 4.8 menunjukan grafik hubungan antara
kadar TSS dengan waktu tinggal hidrolis.

Gambar 4.8 Grafik Hubungan Kadar TSS dengan Waktu Tinggal
Hidrolis

Berdasarkan Gambar 4.8 grafik hubungan antara waktu
tinggal dengan kadar TSS menunjukan semakin lama waktu
tinggal hidrolis maka kadar TSS semakin menurun baik pada
pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan pengolahan dengan
pembibitan bakteri. Waktu tinggal hidrolis sebagai sumbu x
(horizontal) pada grafik dan kadar TSS sebagai sumbu y (vertikal)
pada grafik. Pengolahan tanpa pembibitan bakteri diperoleh
persamaan eksponensial yaitu y=980,01e-0,049x dan pengolahan
dengan membibitkan bakteri diperoleh formula persamaan
eksponensial yaitu y = 2878e-0,153x. Untuk mengetahui waktu
tinggal yang sesuai agar kadar TSS memenuhi baku mutu yaitu
100 mg/l maka dapat dicari dengan menggunakan persamaan
eksponensial tersebut. Pengolahan tanpa membibitkan bakteri
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dengan persamaan eksponensial y=980,01e-0,049x, y sebagai
baku mutu yaitu 100 mg/l dan x adalah waktu tinggal yang dicari
agar pengolahan sesuai baku mutu. Hasil perhitungan nilai x
adalah sebesar 46,57 jam. Pengolahan dengan membibitkan
bakteri dengan persamaan eksponensial y = 2878e-0,153x, y
sebagai baku mutu yaitu 300 mg/l dan x adalah waktu tinggal
yang dicari agar pengolahan sesuai baku mutu. Hasil perhitungan
nilai x adalah sebesar 21,95 jam. Sehingga, untuk mencapai baku
mutu TSS maka pengolahan limbah dilakukan selama 46,57 jam
pada pengolahan tanpa pembibitan bakteri dan selama 21,95 jam
pada pengolahan dengan pembibitan bakteri.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) penyisihan kadar BOD5, COD, dan TSS pada pengolahan
tanpa pembibitan bakteri memberikan hasil yang tidak
signifikan pada parameter COD karena P-Value > 0,05
sedangkan penyisihan kadar BOD5, COD, dan TSS pada
pengolahan dengan pembibitan bakteri memberikan hasil
yang signifikan dimana P-Value < 0,05 pada semua
parameter.
2) efisiensi penurunan kadar paling besar terjadi pada waktu
pengolahan selama 9 jam pada pengolahan tanpa
pembibitan bakteri dan dengan pembibitan bakteri.
Persentase efisiensi kadar pada pengolahan tanpa
pembibitan bakteri pada parameter BOD5, COD, dan TSS
adalah 74,83%, 80,83%, dan 62,21%. Persentase efisiensi
kadar pada pengolahan dengan pembibitan bakteri pada
parameter BOD5, COD, dan TSS adalah 93,59%, 91,49%,
dan 93,42%
3) Hasil penurunan kadar BOD5 dan TSS berbeda nyata antara
pengolahan dengan pembibitan bakteri dan tanpa
pembibitan bakteri, sedangkan hasil penurunan COD tidak
berbeda nyata antara pengolahan dengan pembibitan bakteri
dan tanpa pembibitan bakteri
4) semakin lama waktu tinggal hidrolis maka semakin besar
nilai efisiensi penyisihan kadar BOD5, COD, dan TSS
5.2 Saran
1) Melakukan pre treatment terlebih dahulu sehingga nilai pH
pada keadaan netral
2) Pengolahan dengan membibitkan bakteri dapat digunakan
sebagai alternatif pengolahan limbah cair tahu karena
hasilnya lebih baik
3) Memerlukan pengolahan tambahan setelah pada proses
biologis agar hasilnya memenuhi baku mutu
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4) Melakukan penelitian lanjut dengan variasi waktu tinggal
hidrolis yang lebih lama
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