
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ssemua benda hidup dan benda mati 

yang terdapat pada tempat tinggal manusia. Terdapat hubungan yang tidak 

terpisahkan antara manusia dengan lingkungan hidupnya yaitu hubugan timbal 

balik, dimana manusia dan lingkungan hidupnya akan saling mempengaruhi. 

Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya ini dinamis, apabila terjadi 

perubahan aktifitas manusia maka terjadi pula perubahan pada lingkungan 

hidupnya. Kebutuhan hidup manusia akan berubah-ubah, akan tetapi hanya dalam 

lingkungan hidup yang baiklah manusia dapat berkembang secara maksimal dan 

hanya dengan manusia yang baiklah lingkungan hidup dapat berkembang secara 

optimal (Sastrawijaya, 1991). 

Dalam kehiduan sehari-hari, lahan merupakan bagian dari lingkungan 

sebagai sumber daya alam yang mempunyai peranan sangat peting bagi makluk 

hidup. Lahan dimanfaatkan sebagai pemukiman, pertaniat atau peternakan, jalan 

dan lain sebagainya. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan 

untuk mendukung berlangsungnya kehidupan makhluk hidup yang meliputi 

ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun 

tersedianya cukup ruang untuk hidup pada kestabilan sosial tertentu (Undang-

undang Republik Indonesia No. 32, 2009).   

Pembahasan mengenai daya dukung lingkungan tidak terlepas dari ilmu 

ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup 

dengan lingkungannya. Ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang 

hubungan manusa dengan lingkungan hidupnya. Ekologi manusia menjadi penting 

dikarenakan segala kegiatan manusia tidak hanya biotik individual, melainkan juga 

bersifat sosiokultural yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Komponen-

komponen yang sailing berpengaruh dalam ekologi manusia adalah: 
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a. Komponen manusia. 

b. Komponen daya dukung lingkungan. 

c. Komponen ilmu pegetahuan dan teknologi. 

d. Komponen orgaisasi. 

Komponen pertama yaitu manusia sebagai penduduk jumlahnya semakin banyak 

sehingga semakin banyak pula jumlah sumber daya alam yang harus diambil demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengolahan sumber daya alam dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan hidupnya ini tentu tergatung pada daya dukung lingkungan. 

Diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mengolah sumber daya 

alam dengan baik. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berjalan dengan 

baik apabila penduduk memiliki organisasi yang baik pula. Keadaaan saling 

tergantung dari keempat komponen tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Ekologi Manusia (Wardhana, 2001) 

Mengingat pentingnya daya dukung lingkungan terhadap keberlangsungan 

hidup manusia, maka sudah selayaknya daya dukung lingkungan dijaga dari 

kerusakan yang kelak berakibat buruk bagi manusia itu sendiri (Wardhana, 2001). 

Ada 2 faktor penyebab kerusakan daya dukung lingkungan, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Kerusakan daya dukung lingkungan karena faktor internal 

adalah kerusakan yang timbul dari lingkungan atau bumi itu sendiri.  Kerusakan 

daya dukung lingkungan akibat faktor internal sangat sulit dihindari. Hal ini 

Manusia 

Organisasi Lingkungan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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disebabkan oleh proses alami bumi dalam mencapai keseimbangan, biasanya 

berupa bencana alam. Kerusakan daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh 

faktor internal dapat terjadi karena: 

a. Letusan gunung berapi yang berdampak pada lingkungan di sekitarnya, 

b. Gempa bumi yang berdampak pada dislokasi tanah, 

c. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kemarau panjang, 

d. Banjir bandang dan tsunami yang menenggelamkan lingkungan. 

Faktor kedua yang menyebabkan kerusakan daya dukung lingkungan adalah faktor 

eksternal. Faktor eksternal adalah kerusakan daya dukung lingkungan yang 

diakibatkan oleh aktifitas manusia. Oleh karena itu terjadinya kerusakan daya 

dukung lingkungan akibat faktor eksternal ini dapat ditanggulangi atau bahkan 

dicegah sedini mungkin. Kerusakan daya dukung lingkungan akibat faktor 

eksternal antara lain disebabkan oleh: 

a. Pencemaran udara yang berasal dari aktifitas industri dan transportasi. 

b. Pencemaran air yang berasal dari limbah industri. 

c. Pencemaran tanah yang berasal dari penumpukan limbah padat. 

d. Penambangan untuk mengambil seumber daya mineral bumi. 

 

2.2 Pencemaran Lingkungan 

Pada pencemaran lingkungan terjadi perubahan lingkungan yang tidak 

menguntungkan, sebagian diakibatkan oleh aktifitas manusia dalam pola-pola 

pemanfaatan sumber daya alam, bahan-bahan fisika dan kimia serta jumlah 

organisme. Pencemaran lingkungan terjadi akibat masuknya zat-zat asing yaitu 

polutan ke dalam lingkungan yang dapat menganggu kondisi normalnya dalam 

jumlah dan kurun waktu tertentu. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu 

pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran air (Sastrawijaya, 2991). 

Daur pencemaran lingkungan dijelaskan pada Gambar 2.2. 
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2.2.1 Pencemaran Udara 

Udara merupakan suatu campuran dari berbagai gas pada lapisan yang 

mengelilingi bumi. Komposisi campuran berbagai jenis gas tersebut tidak konstan. 

Komponen dengan konsentrasi paling berfariasi adalah uap air (H2O) dan karbon 

dioksida (CO2). Jumlah uap air (H2O) di udara tergantung pada suhu dan cuaca, 

sedangkan jumlah karbon dioksida (CO2) selalu rendah, yaitu sekitar 0.03%. 

Meskipun selalu rendah, jumlah karbon dioksida (CO2) tetap dapat meningkat. 

Udara disebut kering apabila seluruh uap air (H2O) dihilangkan relatif konstan. 

Udara di alam tidak pernah ditemukan tanpa polutan sama sekali karena adanya 

gas-gas yang bebas di udara seperti sulfur dioksida (SO2), hydrogen sulfide (H2S) 

dan karbon monoksida (CO) sebagai hasil sampingan dari aktifitas alam. 

Komposisi udara kering dan bersih dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Fardiaz, 1992). 
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Gambar 2.2 Daur Pencemaran Lingkungan (Wardhana, 2001) 

Selain gas, polutan udara juga dapat berupa pertikel padatan atau cairan yang 

berukuran kecil yang dibawa oleh angin.  Polutan udara dapat terbentuk alami dan 

hasil dari aktivitas manusia. Aktifitas alam yang menghasilkan polutan udara 

adalah pembusukan sampah, kebakaran hutan, proses vulkanik dan sebagainya. 

Aktifitas manusia yang menghasilkan polutan udara adalah pembakaran bahan 
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bakar pada transportasi dan industri. Karbon monoksida (CO) adalah polutan udara 

dengan kadar terbesar. Kadar masing-masing polutan udara dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 (Fardiaz, 1992). 

Tabel 2.1 Komposisi Udara Kering dan Bersih 

Komponen Formula Persen volume ppm 

Nitrogen N2 78.08 780 800 

Oksigen O2 20.95 209 500 

Argon Ar 0.934 9 340 

Karbon dioksida CO2 0.0314 314 

Neon Ne 0.001820 18 

Helium He 0.000524 5 

Metana CH4 0.0002 2 

Kripton Kr 0.000114 1 

Sumber: Stoker dan Seager, 1972 dalam Ferdiaz 1992) 
 

Tabel 2.2 Toksisitas Relatif  Polutan Udara 

Polutan 
Level  toleransi Toksisitas 

ppm ug/m3 Relative 

CO 32.0 40 000    1.00 

HC   19 300    2.07 

SOx 0.50 1 430    28.0 

NOx 0.25 514 77.8 

Partikel   375 106.7 

Sumber: Babcock, 1971 dalam Ferdiaz, 1992 

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara sangat merugikan bagi 

manusia, hewan, bangunan gedung, dan lain sebagainya. Adapun dampak dari 

pencemaran udara anta lain: 

a. Karbon monoksida (CO) apabila masuk ke saluran pernapasan dapat 

menghalangi masuknya oksigen dalam darah. 

b. Nitrogen oksida (NO2) dapat menyebabkan paru-paru bengkak dan berujung 

kematian. 

c. Partikel debu yang masuk dan mengendap pada paru-paru dapat menyebabkan 

penyakit Pneumokoniosis pada manusia sedangkan yang mengendap di 

permukaan daun dapat menghalangi fotosintesis tumbuhan. 

d. Partikel yang mengandung sulfur dapat menyebabkan korosi pada logam. 
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e. Kebisingan diatas 50 dB dapat merusak alat pendengaran dalam waktu yang 

lama. 

f. Interaksi karbon dioksida (CO2) yang berlebihan dengan atmosfir 

mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca sehingga suhu bumi meningkat. 

2.2.2 Pencemaran Tanah 

Tanah mengalami pencemaran apabila zat-zat asing, baik zat organik 

maupun zat anorganik berada di permukaan dan/atau dalam tanah yang 

menyebabkan kerusakan daya dukung tanah. Dalam keadaan normal, tanah 

memiliki daya dukung bagi kehidupan, baik untuk pemukiman, pertanian maupun 

peternakan. Selain terjadi pencemaran udara, kepesatan perkembangan industri 

dewasa ini juga mengakibatkan pencemaran tanah dan air (Wardhana, 2001).  

Komponen pencemar daratan dari limbah kota besar di negara industri disajikan 

pada Tabel 2.3. Dampak yang timbul akibat pecemaran tanah adalah: 

a. Letusan gunung berapi yang memmuntahkan pasir, batu dan bahan vulkanik 

lainnya yang menutupi dan merusak daratan. 

b. Limbah padat yang tertumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tidak 

dapat teruraikan oleh mikroorganisme dalam waktu lama dapat mencemari 

tanah. 

c. Penggunaan insektisida dan pestisida yang berlebihan dapat mengganggu 

pertumbuhan batang dan tunas tanaman. 

d. Tercampurnya limbah berbahan organik dan anorganik mempersulit tanah 

dalam mendegradasi limbah padat. 

2.2.3 Pencemaran Air 

Parameter air yang tercemar sangat bervariasi, tergantung pada jenis air dan 

komponen yang menjadi polutan. Pengujian laboratorium diperlukan untuk 

mengetahui apakah air tercemar atau tidak. Sifat-sifat air yang diuji dalam 

laboratorium meliputi nilai pH, suhu, warna, bau, rasa, jumlah padatan, nilai 

Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), adanya 

mikroorgansme pathogen, kandungan minyak, logam berat dan bahan radioaktif 

(Wardhana, 2001). 
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Tabel 2.3 Komponen Pencemar Daratan 

Komponen Prosentase 

Kertas 41% 

Limbah bahan makanan 21% 

Gelas 12% 

Logam (besi) 10% 

Plastik 5% 

Kayu 5% 

Karet dan kulit 3% 

Kain (serat tekstil) 2% 

Logam lainnya (aluminium) 1% 

Sumber: Wardhana, 2001 

Sebagai contoh air yang tercemar akan mengalami perubahan warna meskipun 

rasanya susah dideteksi, bau yang menyengat akan mudah dideteksi pada air sungai 

yang terdapat timbunan sampah di dalamnya. Adapun pengelompokan polutan air 

berdasarkn sifat-sifatnya, yaitu: 

a. Bahan Buangan Padat 

Bahan buangan padat merupakan bahan buangan yang berbentuk padat. Bahan 

buangan padat dapat berupa butiran besar (kasar) dan butiran kecil (halus). 

Kudua bahan buangan padat tersebut larut terbawa air. 

b. Bahan Buangan Organik 

Bahan buangan organik merupakan limbah yang dapat membusuk karena 

degradari mikroorganisme. Bahan buangan organik sebaiknya tidak dibuang ke 

lingkungan air agar tidak mengingkatkan jumlah populasi mikroorganisme 

dalam air yang berbahaya bagi makhluk hidup lainnya. Alangkah lebih baik jika 

bahan buangan organik dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos yang 

berguna bagi kehidupan tanaman di sekitar tempat tinggal manusia yang kelak 

pasti juga berdampak positif bagi manusia dan hewan. 

c. Bahan Buangan Anorganik 

Bahan buangan anorganik merupakan limbah yang sulit mengalami proses 

degradasi oleh mikroorganisme sehingga tidak dapat membusuk.  Bahan 

buangan anorganik biasanya berasal dari buangan industri yang mengandung 

unsur logam seperti Timbal (Pb), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg) dan lain 
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sebagainya. Unsur logam tersebut dapat membuat air bersifat sadah dan 

meningkatkan laju korosi. 

d. Bahan Buangan Olahan Bahan Makanan 

Perbedaan bahan buangan olahan makanan dengan bahan buangan organik 

terletak pada adanya bau busuk yang sangat menyengat pada bahan buangan 

olahan bahan makanan. Bau busuk yang sangat menyengat menunjukkan bahwa 

bahan buangan olahan bahan makanan mudah terurai oleh mikroorganisme. 

Pada umumnya bahan buangan olahan makanan mengandung protein dan gugus 

amin yang mudah menguap dan menghasilkan bau busuk saat terurai. 

e. Bahan Buangan Cairan Berminyak 

Bahan buangan cairan berminyak tidak dapat larut dalam air, minyak akan 

mengapung menutupi permukaan air. Air yang telah tercemmar oleh minyak 

tidak dapat dikonsumsi karena serig kali mengandung zat-zat beracun seperti 

senyawa benzen, senyawa toluene dan lain sebagainya. 

Pengelompokan polutan air tersebut bukan pengelompokan yang baku. Hal ini 

dikarenakan suatu polutan air dapat termasuk ke dalam lebih dari 1 sifat, 

contohnya logam yang dapat termasuk pada bahan buangan padat dan bahan 

buangan anorganik. Oleh karena itu pengelompokan polutan air digunakan 

untuk mempermudah pembahasan mengenai jenis polutan air. Berbagai 

dampak pencemaran air adalah: 

a. Sedimen dapat membuat air tempak keruh kemudian jika mengendap akan 

mengurangi volume tampungan pada sungai, danau, selokan dan lain-lain. 

b. Adanya lapisan minyak di permukaan air menghambat penetrasi sinar matahari 

sehingga kehidupan biota dalam lingkungan air terganggu. 

c. Konsentrasi oksigen terlarut yang terlau rendah dalam air mengakibatkan ikan-

ikan ataupun binatang air lainnya mati sedangkan konsentrasi oksigen terlarut 

yang terlalu tinggi akan membuat logam mudah terkorosi karena oksigen 

mampu mengikat hidrogen yang melapisi permukaan logam. 

d. Keracunan mercuri akibat air yang digunakan untuk pertanian dan peternakan 

telah tercemar mercur dari pembuangan limbah industri. 
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e. Mikroorganisme patogen yang terkandung dalam air berbahaya bagi makhluk 

hidup lainnya. 

 

2.3 Proses Produksi Tahu 

Dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tahu perlu 

diketahui proses produksi tahu agar volume limbah dan waktu pembuangan pada 

setiap prosesnya diketahui dengan baik. Tahu adalah makanan yang terbuat dari 

bahan baku kedelai yang memiliki kandungan protein nabati tinggi. Proses produksi 

tahu masih sangat tradisional dan banyak menggunakan tenaga manusia. Lebih dari 

separuh konsumsi kedelai di Indonesia digunakan untuk bahan dasar pembuatan 

tahu dan tempe (Sarwono, 1989 dalam Said dan Wahjono, 1999).  

Secara umum langkah pertama dalam proses produksi tahu tentunya 

memilih dan memilah kedelai dengan cara menyortir kedelai agar sesuai dengan 

kualitas yang dibutuhkan. Selajutnya kedelai direndam dengan air bersih selama 4-

10 jam agar tekstur kedelai lebih lunak sehigga memudahkan proses penggilingan. 

Setelah itu kedelai dicuci sampai bersih dengan jumlah air yang disesuaikan dengan 

jumlah kedelai yang telah direndam. Kemudian kedelai siap digiling menggunakan 

mesin penggiling. Untuk mendapatkan hasil bubur kedelai, dalam proses 

penggilingannya ditambahkan air bersih sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. 

Bubur kedelai pun siap dimasak dalam tungku selama 5 menit, dalam proses 

pemasakan tersebut bubur tahu harus tetap diaduk dan ditambahkan air sesuai 

kebutuhan agar tidak berbuih. Setelah mendidih, bubur kedelai disaring 

mnggunakan kain penyaring. Ampas yang diperoleh dari tahap penyaringan 

tersebut dibuang dan dibilas menggunakan air hangat. Jumlah ampas basah dapat 

mencapai 70–90% dari total berat kering kedelai. Setelah itu dilakukan 

penggumpalan menggunakan air asam pada suhu 50oC sampai terbentuk gumpalan. 

Air asam yang biasanya digunakan adalah asam cuka (CH3COOH), batu tahu 

(CaSO4nH2O) dan larutan bibit tahu. Bibit tahu adalah larutan perasan tahu yang 

telah diendapkan selama satu malam. Tahapan terakhir adalah pengepresan atau 
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pencetakan tahu menggunakan alas kain hingga kadar airnya cukup lalu diangin-

angikan (Said dan Wahjono, 1999). Diagram proses produksi tahu dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. 
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2.4 Karakteristik Fisika dan Kimia Limbah Cair Industri Tahu 

Limbah cair dari proses produksi tahu berasal dari perendaman, pencucian 

kedelai, pencucian alat produksi tahu, penyaringan dan pengepresan atau 

pencetakan tahu. Pada umumnya suhu limbah cair berkisar 40–46oC, suhu tersebut 

relatif lebih tinggi daripada air baku yang digunakan pada proses produksi tahu. 

Karakteristik fisika yang dibahas meliputi suhu, warna, bau dan padatan total. 

Karakteristik kimia yang dibahas meliputi derajat keasaman air (pH), kandungan 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) (Said 

dan Wahjono, 1999). Standar baku mutu limbah cair dijelaskan dalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Standar Baku Mutu Air Limbah 

Parameter 

Kecap Tahu Tempe 

Kadar 

Maksimum 

Kadar 

Maksimum 

Kadar 

Maksimum 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

BOD5 150 150 150 

COD 300 300 300 

TSS 100 100 100 

pH 6,0 - 9,0 

Volume Air 

Limbah 
10 20 10 

Maksimum 

(m3/ton kedelai) 

Sumber: Peraturan Gubernur Jatim No 73 tahun 2013 

2.4.1 Karakteristik Fisika Limbah Cair  Industri Tahu 

Karakteristik fisika dari limbah cair tahu adalah sifat yang dapat dilihat 

langsung oleh mata. Adapun karakteristik fisika yang digunakan untuk menentukan 

derajat kekotoran limbah cair adalah suhu, warna, bau dan Total Suspended Solid 

(TSS) (Herlambang, 2002). 

a. Suhu 

Pengukuran suhu sangatlah penting untuk instalasi pengolahan air limbah 

secara biologis karena suhu yang meningkat akan mempengaruhi lingkungan 

biologis, kelarutan oksigen dan gas yang lainnya.  Pada umumnya suhu air 

limbah lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu air baku yaitu berkisar 40–

https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
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46oC (Herlambang, 2002). Kenaikan suhu air berbanding terbalik dengan 

jumlah oksigen yang terkandung, semakin tinggi suhu air makan semakin 

sedikit kandungan oksigen dalam air. Tingkat oksidasi zat organik lebih besar 

pada suhu tinggi tetapi ikan dan hewan air lainya akan mati jika batas suhu yang 

mematikan terlampaui (Fardiaz, 1992). 

b. Warna 

Warna limbah cair dapat menjadi ciri kualitatif limbah cair. Semakin pekat 

(hitam) warna dari limbah cair menunjukkan umur limbah cair yang semakin 

lama dan telah mengalami pembusukan pada proses anaerob oleh 

mikroorganisme. Warna dari limbah cair tahu adalah 2 225–2 250 Pt.Co atau 

abu-abu kehitaman (Herlambang, 2002). 

c. Bau 

Timbulnya bau yang menyengat pada lingkungan air dapat menjadi indikator 

mutlak terjadinya pencemaran yang cukup tinggi. Bau yang terdapat pada 

limbah cair tahu disebabkan oleh proses pembusukan limbah cair oleh 

mikroorganisme dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Mikroorganisme 

yang terlibat adalah Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Lactobacillus 

dan Streptococcus (Said dan Wahjono, 1999). Mikroorganisme dalam air 

limbah akan mengubah bahan organik yang merupakan komposisi limbah cair 

industri tahu, terutama protein menjadi bahan yang mudah menguap dan berbau 

dengan kadar Amonia (NH3) 23.3-23.5 mg/L (Herlambang, 2002). 

d. Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) adalah padatan tidak terlarut dan tidak dapat 

mengendap langsung. Total Suspended Solid (TSS) dapat berupa lumpur, tanah 

liat, logam oksida, sulfida, ganggang, bakteri dan jamur. Pada umumnya Total 

Suspended Solid (TSS) dapat dihilangkan dengan flokulasi dan penyaringan. 

Total Suspended Solid (TSS) memberikan kontribusi untuk kekeruhan dengan 

membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan 

(Sulistyoweni, 2002). Limbah cair industri makanan, terutama industri 

fermentasi sering mengandung Total Suspended Solid (TSS) dalam jumlah yang 

besar. Seperti halnya padatan terendap, Total Suspended Solid (TSS) 

https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
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menghambat penetrasi cahaya ke dalam air sehingga mempengaruhi regenerasi 

oksigen dalam air. Kekeruhan limbah cair tahu berkisar 535-585 FTU 

(Herlambang, 2002). 

2.4.2 Karakteristik Kimia Limbah Cair Tahu 

Karakteristik kimia merupakan komposisi bahan kimia yang terkandung 

dalam limbah air. Kandungan bahan kimia tersebut dapat menghabiskan oksigen 

terlarut di dalamnya sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Karakteristik 

kimia tersebut meliputi derajat keasaman air (pH), Biochemical Oxygen Demand 

(BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) (Herlambag, 2002). 

a. Derajat Keasaman Air (pH) 

Pada industri makanan, perubahan derajat keasaman air (pH) disebabkan oleh 

kandungan asam-asam organik. Besar kecilnya nilai pH menunjukkan 

konsentrasi ion hidrogen dalam air.  Semakin kecil nilai pH akan menyebabkan 

limbah air bersifat asam, begitu pula sebaliknya apabila nilai pH semakin besar 

maka limbah cair bersifat basa. Limbah cair yang dibuang ke sungai tentu 

mengubah nilai pH dan mengganggu kehidupan ikan dan hewan air di 

sekitarnya. Kadar pH yang baik adalah kadar dimana masih memungkinkan 

kehidupan biologis di dalam air dapat berjalan dengan baik. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa pH limbah cair adalah mendekati netral yaitu 6-8 (Saraswati, 

1995).  

b. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) adalah jumlah oksigen yang diperlukan 

mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik yang bersifat 

biodegradable. Bahan organik tersebut akan dimanfaatkan oleh bakteri sebagai 

makanan, sedangkan energi diperoleh dari oksidasi. Reaksi biooksidasi pada tes 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) merupakan hasil aktivitas biologi, dimana 

kecepatan reaksi ditentukan oleh jumlah bahan organik dan temperatur tes yaitu 

20oC. Hasil tes Biochemical Oxygen Demand (BOD) ini digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu instalasi pengolahan air limbah telah mampu 

berfungsi untuk mengurangi kandungan organik di dalamnya hingga layak 

untuk dibuang ke badan air (Gintings, 1992). 
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c. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

oksidator untuk mengoksidasi seluruh material baik organik maupun anorganik 

yang terdapat dalam air. Dalam hal ini zat-zat organik yang terkandung dalam 

limbah cair tahu akan dioksidasi oleh Kalium bichromat (K2Cr2O7) menjadi 

Karbon dioksida (CO2), uap air (H2O) dan sejumlah ion Chrom. Jika kandungan 

senyawa organik maupun anorganik cukup besar, maka oksigen terlarut dalam 

air dapat mencapai nol, sehingga tumbuhan air, ikan-ikan, hewan air lainnya 

yang membutuhkan oksigen tidak memungkinkan hidup (Gintings, 1992). 

 

2.5 Instalasi Pengolahan Air Limbah 

Secara praktis semua air limbah dapat menemukan jalan menuju aliran air 

terdekat, perairan-perairan diatas permukaan tanah yang lain ataupun di dalam 

tanah. Air limbah tetap dapat mencapai mata air meskipun pembuangannya 

mungkin hanya di permukaan tanah. Diperlukan instalasi pengolahan air limbah 

agar zat-zat pencemar tidak menggannggu kebersihan aliran sungai, danau, laut dan 

aliran-aliran air lainnya. Instalasi pengolahan air limbah merupakan seperangkat 

alat teknis yang mengubah bentuk zat-zat pencemar menjadi lebih memadai agar 

tidak mengganggu keseimbangan badan air saat dibuang (Suharto, 2011). Secara 

umum dikenal tingkatan proses perlakuan limbah cair sebagai berikut: 

a. Pengolahan Pendahuluan 

Pembersihan air limbah dari zat padat yang kasar merupakan pengolahan 

pendahuluan dalam instalasi pengolahan air limbah. Zat kasar yang dibersihkan 

dari limbah cair adalah benda-benda yang terapung dan pasir yang mengendap 

dengan cara melewatkan air limbah melalui saringan. Pengolahan pendahuluan 

dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses perlakuan limbah 

cair selanjutnya.  
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b. Pengolahan Pertama (Awal) 

Limbah cair ditampung pada bak dan dilakukan proses pemisahan bahan 

organik dengan bahan anorganik. Apabila limbah cair pada tahap ini sudah 

bersih dan memenuhi standar baku mutu yang berlaku, limbah cair dapat 

langsung dibuang ke tempat pembuangan. Tahap berikutnya dalam proses 

perlakuan limbah cair perlu dilakukan apabila pada tahap ini limbah cair belum 

memenuhi standar baku mutu yang berlaku. 

c. Pengolahan Kedua (Lanjutan) 

Pada pengolahan lanjutan ini diperlukan pemisahan antara cairan dengan Total 

Suspended Solid (TSS) yang terkandung dalam limbah cair. Penambahan zat 

kimia seperti tawas dibubuhkan agar partikel koloid dapat mengendap dengan 

baik. Oksigen perlu ditambahkan pada proses ini agar kebutuhan Biochemical 

Oxygen Demand (BOD) terpenuhi untuk mikroorganisme menguraikan bahan 

organik dalam limbah cair.  

d. Pengolahan Ketiga (Akhir) 

Pada pengolahan ketiga ini limbah cair diharapkan sudah bersih agar dapat 

dibuang kembali ke lingkungan. Sering kali ditemukan bahan kimiaberbahaya 

yang masih terkandung dalam limbah cair pada proses ini. Oleh karena itu 

karbon aktif digunakan untuk mengadsorbsi bahan kimiaberbahaya tersebut 

sehingga limbah cair menjadi lebih netral. 

  

2.6 Instalasi Pengolahan  Air Limbah  Menggunakan Biofilter Aerob dan  

Anaerob 

Instalasi pengolahan air limbah menggunakan biofilter aerob dan anaerob 

merupakan proses pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme 

yang tumbuh dan berkembang pada permukaan media kontak sebagai media. 

Secara alamiah, mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang melekat pada 

permukaaan media dan membentuk lapisan lendir yang dikenal sebagai lapisan 

biofilm. Media kontak terendam dalam air limbah yang dialirkan secara kontinyu 

melewati celah atau rongga antarmedia. Media filter dapat berupa media padat atau 

https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
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berongga yang tidak bersifat toksik pada mikroorganisme, seperti bebatuan, plastik 

dan sebagainya (Said dan Wahjono, 1999). Instalasi pengolahan air limbah 

menggunakan biofilter aerob dan anaerob adalah kombinasi dari proses aerobik dan 

anaerobik. Pada proses aerobik diperlukan pasokan oksigen untuk menguraikan zat-

zat organik. Sedangkan pada proses anaerobik tidak diperlukan oksigen karena 

penguraian zat-zat organik dilakukan oleh mikroorganisme. Tahapan anaerob inilah 

yang menghasilkan bau busuk akibat terbentuknya gas CH4 dan CO2 (Gintings, 

1992). 

2.6.1 Pengolahan Pendahuluan (Pre Treatment) 

Sebelum melakukan proses pengolahan lebih lanjut, perlu kiranya 

dilakukan pembersihan limbah cair terlebih dahulu agar mempercepat dan 

memperlancar proses pengolahan. Adapun proses tersebut adalah pengambilan 

benda yang berukuran besar, baik yang terapung maupun yang mengendap. Pada 

dasarnya proses tersebut adalah denngan cara melewatkan air limbah melalui para-

para atau saringan (Sugiharto, 1987).  Pada penyaringan ini dapat ditentukan 

dimensi bak penyarigan menggunakan rumus 2.1 dimana luas saringan yang 

dibutuhkan sama dengan luas unit penyaringan. 

Q = A x V……..………....…………………………………………...……. …(2.1) 

Keterangan: 

Q = Debit limbah (m3/hari) 

A = Luas bak (m2) 

V = Kecepatan penyaringan (m/hari) 

2.6.2 Pengolahan Pertama (Primary Treatment) 

Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan dari air dengan pengendapan 

secara gravitasi dari partikel yang tersuspensi dan mempunyai berat jenis lebih 

besar daripada air (Metcalf and Eddy, 1991 dalam Sulistyoweni, 2002). Fungsi 

utama unit pengendapan dalam pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi 

padatan terlarut hingga 40-60% menggunakan diagram overflow rate pada Gambar 

2.4 (Sulistyoweni, 2002). Hubungan antara waktu pengendapan dan sisa partikel 
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yang tidak mengendap disajikan pada Tabel 2.5.  Kriteria desain unit sedimentasi 

disajikan pada Tabel 2.6. Rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan unit 

sedimentasi: 

 

Gambar 2.4 Diagram Overflow Rate (Sulistyoweni, 2002) 

a. Luas permukaan bak 

A = P x L  …………….…..………………………………………………(2.2) 

b. Keliling untuk bak persegi 

S = 2 (P + L) ..……………………………………………………………..(2.3) 

c. Volume bak 

V = A x H ……………………....................................................................(2.4) 

d. Waktu tinggal  

td = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑘  (𝑚3)

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 (
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
)

 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 .………...……………..…………...……...(2.5) 

e. Beban permukaan atau beban hidraulis  

So = 
𝑄

𝐴
 ..........................................................................................................(2.6) 
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f. Beban  weir  

Sb = 
𝑄

𝑆
 ……………………………........…………………………………..(2.7)  

g. Kedalaman bak 

H = 
𝑄 𝑥 𝑡𝑑 

𝐴
 …………………………………………………………..…….(2.8) 

Keterangan: 

A = Luas permukaan bak (m2) 

S = Keliling permukaan bak (m) 

V = Volume bak (m3) 

Td = Waktu tinggal (hari) 

So = Beban permukaan atau beban hidraulis (𝑚3
m2. hari⁄ ) 

Sb = Beban weir (𝑚3
m. hari⁄ ) 

P = Panjang bak (m) 

L = Lebar bak (m) 

H = Kedalaman bak (m) 

Q = Debit limbah cair (m3/hari) 

2.6.3 Pengolahan Kedua (Secondary Treatment) 

Sistem pengolahan air limbah menggunakan biofilter aerob dan anaerob 

secara umum dibagi menjadi 2 tahap yaitu pengolahan aerobik dan anaerobik 

(Herlambang, 2002). Skema pengolahan limbah sederhana disajikan pada Gambar 

2.5. Desain instalasi pengolahan air limbah dijelaskan pada Gambar 2.6 dan 

Gambar 2.7. 
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Tabel 2.5 Hubungan antara Waktu Pengendapan  

 dengan Sisa Partikel yang Tidak Mengendap 

Waktu pengendapan (menit) Banyaknya partikel sisi (%) 

5 0,96 

10 0,81 

15 0,62 

20 0,46 

30 0,23 

60 0,06 

Sumber: Sugiharto, 1987 

Tabel 2.6 Kriteria Desain Tangki Sedimentasi 

Kondisi Nilai Antara  Nilai Umum 

Bak pengendapan pertama yang diikuti pengolahan kedua 

Waktu detensi, jam 1,5 - 2,5 2,0 

Debit rata-rata, m3/m2.hari 32 - 48   

Debit puncak, m3/m2.hari 80 - 120 100 

Beban weir, m3/m.hari 125 - 500 250 

Bak pengendapan pertama dengan pengembalian lumpur aktif 

Waktu detensi, jam 1,5 - 2,5 2,0 

Debit rata-rata, m3/m2.hari 24 - 32   

Debit puncak, m3/m2.hari 48 - 70 60 

Beban weir, m3/m.hari 125 - 500 250 

Sumber: Medcalf and Eddy, 1991 dalam Sulistyoweni, 2002 

  

 

 

 

 

Gambar 2.5 Proses Pengolahan Limbah Sederhana (Herlambang, 2002) 

Pengolahan air limbah secara biologi anaerob merupakan pengolahan air limbah 

dengan mikroorganisme tanpa injeksi udara/oksigen ke dalam proses pengolahan. 

Pengolahan air limbah secara biologi anaerob bertujuan untuk merombak bahan 

organik dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana agar tidak berbahaya. 

Limbah Padat 

Industri Tahu 

Kolam Ekualisasi 

Tahu 

Limbah Cair 

Bak Kontrol Sampah 

Kolam Anaerobik 

Pemanfaatan Lain 

Kolam Aerobik Dibuang 
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Disamping itu, pada proses pengolahan secara biologi anaerob akan dihasilkan gas-

gas seperti gas CH4 dan CO2. Proses anaerobik menghasilkan gas metana sebesar 

90% dan 3-5% energi terbuang menjadi panas. Proses ini sangat cocok untuk 

instalasi pengolahan air limbah organik karena dapat menurunkan BOD5 dalam 

pengurai lumpur (Bitton, 1994 dalam Herlambang, 2002). Mikroorganisme yang 

berperan dalam proses anaerobik adalah kelompok bakteri, protozoa dan fungi 

seperti Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Lactobacillus dan 

Streptococcus. Waktu tinggal dalam proses anaerob haruslah cukup lama untuk 

proses penguraian zat organik oleh mikroorganisme yang ada.  Penguraian oleh 

bakteri yang menempel memiliki waktu tinggal 1-10 hari. Waktu tinggal untuk 

bakteri yang terdispersi adalah 10-60 hari. Waktu tinggal untuk bakteri messofilik 

dan termofilik berkisan 25- 35 hari   (Sterrit dan Lester, 1988 dalam Herlambang, 

2002). Efisiensi tangki anaerob adalah 60- 90% (Metcalf and Eddy, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Instalasi Pengolahan Air Limbah Aerob dan Anaerob (Herlambang, 

2002)  
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Gambar 2.7 Detail Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah Menggunakan 

Biofilter Aerob dan Anaerob (Herlambang, 2002) 

a. Beban BOD = Debit (m3/hari) x kadar BOD (gr/m3) ..……………………(2.9) 

Beban COD = Debit (m3/hari) x kadar COD (gr/m3) ..…………..............(2.10) 

Beban TSS = Debit (m3/hari) x kadar TSS (gr/m3)……………..............(2.11) 

b. Volume bak = P x L x H (m3) ..……………………………...….(2.12) 

c. Daya tampung bak = 60%  x Volume (m3) ...……………………….....(2.13) 

d. BOD per volume media = 
Beban BOD (kg/hari)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 …..……………................(2.14) 

e. Kebutuhan volume media = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛  𝐵𝑂𝐷

𝐵𝑂𝐷 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 …………………….….(2.15) 

f. Waktu tinggal = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑘  (𝑚3)

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 (
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
)

 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 

Proses aerobik adalah penambahan oksigen adalah salah satu usaha dari 

pegambilan zat pencemar yang terkandung dalam air limbah, sehingga konsentrasi 

zat pencemar akan berkurang bahkan tidak terdapat sama sekali. Pada proses 

aerobic ini udara atau oksigen murni dimassukkan ke dalam air limbah melalui 

benda porous atau nozzle. Apabila nozzle diletakkan di tengah-tengah, maka akan 

meningkatkan kecepatan berkontaknya gelembung udara tersebut dngan air limbah, 

sehingga proses pemberian oksigen akan berjalan lebih cepat. Oleh karena itu, 

biasanya nozzle diletakkan di dasar bak aerasi. Udara yang dimasukkan adalah 
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berasal dari udara luar yang dipompakan ke dalam air limbah dengan pompa tekan 

(Sugiharto, 1987). Untuk mendapatkan hasil yang baik pada proses kedua ini perlu 

diperhatikan beberapa pertimbangan antara lain: 

a. Banyaknya udara yang diberikan setiap m3 air limbah adalah sebanyak 8-10 m3. 

b. Banyaknya udara yang harus disediakan dibandingkan dengan derajat 

pengotoran air limbah yang ada adalah sebesar 40-80 m3 udara untuk setiap kg 

Biochemical Oxygen Demand (BOD).  

Banyak oksigen = 
Banyaknya udara (

𝑘𝑔

hari
)

BOD dari air limbah (
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑟𝑖
) x Volume limbah per hari (m3)

 ........(2.16) 

c. Beban BOD = Debit (m3/hari) x kadar BOD anaerob (gr/m3) ...................(2.17) 

Beban COD = Debit (m3/hari) x kadar COD anaerob (gr/m3) ..………….(2.18) 

d.   Volume bak  = P x L x H (m3) 

g. Daya tampung bak = 60%   x Volume (m3)  

h. BOD per volume media = 
Beban BOD (kg/hari)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
  

i. Kebutuhan volume media = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛  𝐵𝑂𝐷

𝐵𝑂𝐷 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
  

j. Waktu tinggal             = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3)

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 (
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
)

 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 

2.6.4 Pengolahan ketiga (Tertiary Treatment) 

Pengolahan ketiga ini merupakan pengolahan secara khusus untuk 

menyerap senyawa organik yang terkandung dalam limbah cair tahu. Senyawa 

tersebut dapat berupa protein, karbohidrat, minyak dan lemak. Sedangkan dalam 

limbah cair tahu, kandungan senyawa organik yang paling banyak adalah protein 

dan karbohidrat. Karbon aktif atau arang batok kelapa adalah bahan penyerap yang 

paling sering digunakan karena bahan tersebut mudah di dapatkan dengan harga 

yang terjangkau (Sugiharto, 1987). Mengingat pengolahan ketiga ini dilakukan 

setelah proses anaerob dan aerob, maka dibutuhkan perencanaan dimensi bak 

dimana volume bak pengolahan ketiga minimum sama dengan volume limbah cair 

harian. Volume direncanakan menggunakan rumus 2.12. 
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 V = P x L x H   

 Waktu tinggal (td) = 
𝑉

𝑄
 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚   

Keterangan: 

V = Volume bak (m3) 

P = Panjang bak (m) 

L = Lebar bak (m) 

H = Kedalaman bak (m) 

2.6.5  Pembunuhan Bakteri (Disinfection) 

Disinfection dilakukan untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada 

dalam limbah cair tahu. Ada banyak bahan yang dapat digunakan untuk membunuh 

mikroorganisme patogen tersebut, diantaranya adalah klorin dan komponennya 

yaitu bromine, rodine, permanganate, logam berat, asam dan basa kuat. Selain itu 

pembunuhan bakteri patogen juga dapat dilakukan dengan pemberian panas dan 

bahan radiasi (Sugiharto, 1987). Adapun bebrapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan bahan disinfection yaitu: 

 Daya racun zat kimia tersebut dapat tahan terhadap air. 

 Waktu kontak yang diperlukan. 

 Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. 

 Efisiensi biaya pemakaian. 

Pembersihan  limbah  cair  dapat  dilakukan  dengan membubuhkan  klor  

untuk mematikan bakteri  dan  tawas untuk mengendapkan  lumpur ataupun kotoran 

lain. Klorinasi merupakan cara yang tepat untuk disinfection dengan kontaminasi 

yang cukup ringan. Klorin dalam bentuk bubuk/tablet berisi kalsium hipoklorit 

sedangkan klorin dalam bentuk cair berisi natrium hipoklorit. Apabila klorin 

ditambahkan ke dalam air yang murni secara kimia, akan terjadi reaksi kimia antara 

hipoklorit (HOCl) dan asam klorida (HCl): Cl2 + H2O           HOCl + H+ + Cl-. 

Reaksi tersebut dapat selesai hanya dalam beberapa detik jika terjadi pada suhu 

normal. Keseimbangan akan bergeser ke kanan padan cairan yang encer dengan 



31 
 

derajat keamanan (pH) lebih besar dari 4,0. Hal inilah yang menyebabkan 

keberadaan kadar Cl2 lebih sedikit dalam larutan. Asam ipoklorit merupakan asam 

lemah yang sukar terdisionisasi pada derajat keasaman (pH) kurang dari 6,0, oleh 

karena itu pada derajat keasaman (pH) rendah sering terdapat dalam bentuk HOCl. 

Asam hipoklorit dapat terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion hipoklorit dengan 

reaksi bolak-balik sebagai berikut: 

HOCl          H+ + OCl- 

Apabila klorin ditambahkan pada air yang mengandung ammonia akan membentuk 

kloramin, reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

NH3 + HOCL        HN2CL + H2O (Monokloramin) 

HN2CL + HOCL        HNCL2 + H2O (Dikloramin) 

HNCL2 + HOCL        NCl3 + + H2O (Trikloramin) 

Hipoklorit biasanya ditambahkan dalam bentuk larutan stok 0,5-1,0% dengan 

kandungan klorin 5.000-10.000 ppm klorin. Rumus 2.19 dan 2.20 akan digunakan 

untuk menghitung kebutuhan klorin. 

a. A = 
𝐵 𝑥 𝐶

𝐷
 ……......………………………………………………….……..(2.19) 

Keterangan: 

A = Jumlah bubuk kalsium hipoklorit (kg) 

B = Jumlah larutan stok yang dibutuhkan (liter) 

C = Konsentrasi larutan stok 

D = Persentase klorin yang terdapat dalam tepung hipoklorit 

b. A = 
𝐵 𝑥 𝐶

10^6 𝑥 𝐸
 ……......……………………………………..……….……..(2.20) 

Keterangan: 

A = Jumlah laarutan stok  yang dibutuhkan (liter/hari) 

B = Jumlah limbah cair (liter) 

C = Jumlah residu yang diinginkan 

E = Persentase klorin stok 

c. V = P x L x H   
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Keterangan: 

V = Volume unit (m3) 

P = Panjang unit (m) 

L = Lebar unit (m) 

H = Kedalaman unit (m) 

 Waktu tinggal (td) = 
𝑉

𝑄
 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚   

Keterangan: 

V = Volume unit (m3) 

td = Waktu tinggal (jam) 

Q = Debit air limbah (m3/hari) 

2.6.6 Pengolahan Lanjut (Ultimate Disposal) 

Setiap pengolahan limbah cair akan menghasilkan lumpur, oleh karena itu 

perlu dilakukan pengolahan lanjut agar lumpur dapat dibuang tanpa mencemari 

lingkungan. Pengolahan lanjut dapat disebut sebagai bagian tersulit dalam instalasi 

pengolahan air limbah. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil dari lumpur yang 

berupa zat padat dengan kandungan bahan berbahaya dan mudah membusuk 

(Sugiharto, 1987). Tahapan pengolahan lanjut terdiri dari: 

a. Proses Pemekatan 

Proses pemekatan adalah proses awal dari serangkaian pengolahan lumpur yang 

dihasilkan oleh instalasi pengolahan limbah cair tahu. Pemekatan bertujuan 

untuk sedikit mengurangi kadar air dalam lumpur tersebut. Hal ini diharapkan 

dapat mengurangi volume lumpur yang akan ditangani. 

b. Proses Stabilisasi 

Proses stabilisasi bertujuan untuk menstabilkan lumpur sehingga tidak 

menimbulkan kondisi yang menganggu seperti bau. Proses ini dilakukan 
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dengan membubuhkan kapur agar bau dan jumlah mikroorganisme yang 

terkandung dalam lumpur berkurang. 

c. Proses Pengaturan 

Setelah lumpur stabil, maka proses selanjutnya adalah pengeringan lumpur. 

Sebelum memasuki proses pengeringan tersebut, tentu diperlukan pengaturan 

agar proses pengerigan berjalan dengan lancar.  Pada proses pengaturan ini, 

lumpur diberi tambahan zat polimer dan diaduk rata.  Proses ini akan 

membentuk partikel lumpur yang lebih besar. Dari sini barulah lumpur 

dipindahkan ke tempat pengeringan. 

d. Proses Pengurangan Air 

Pengurangan air diperlukan untuk mengurangi kadar air dalam lumpur dengan 

cara penguapan. Volume lumpur akan berkurang seiring dengan kadar air yang 

berkurang. Lumpur yang sudah mengalami pengurangan air akan lebih mudah 

diangkut, tidak berbau dan tidak mudah membusuk. Biaya pengangkutanpun 

akan berkurang jika volume lumpur lebih sedikit karena armada yang 

dibutuhkan lebih sedikit. 

e. Proses Pengeringan 

Proses ini menggunakan bak pengering dengan cara meletakkan lumpur dengan 

ketebalan 200–300 mm secara merata. Bak pengering diletakkan di bawah 

paparan sinar matahari, dengan demikian air dari lumpur akan mengilang 

melalui gaya berat lumpur karena tertahan lapisan pasir dan penguapan oleh 

udara.  Setelah mengering, lumpur dikeruk untuk dibuang ke tempat 

pembuangan akhir. 

f. Proses Pembuangan 

Pembuangan akhir dapat dilakukan dengan menebarkan lumpur yang sudah 

kering di atas tanah. Jika terdapat area yang cekung di sekitar industri, 

pembuangan ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi area tersebut agar lebih 

ekonomis.  Metode pembuangan lainnya yang dapat diterapkan adalah dengan 

membuat kolam pembuangan.  
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2.7 Keunggulan Biofilter 

Herlambang (2002) memaparkan keunggulan penggunaan biofilter dalam 

pengolahan limbah cair antara lain: 

a. Mudah dioperasikan 

Proses pengolahan limbah cair menggunakan biofilter tidak terjadi sirkulasi 

lumpur sehingga tidak terjadi bulking seperti pada proses pengolahan limbah 

cair yang menggunakan activated sludge. Oleh karena itu biofilter mudah 

dioperasikan. 

b. Lumpur yang dihasilkan sedikit 

Lumpur yang dihasilkan pada proses biofilter cenderung lebih sedikit apabila 

dibandingkan dengan activated sludge. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

removal diubah menjadi lumpur aktif sebanyak 30-60% pada proses pengolahan 

limbah cair yang menggunakan activated sludge sedangkan pada proses pengolahan 

limbah cair yang menggunakan biofilm hanya 10-30%. Hal ini terjadi karena zat-zat 

organik terurai lebih sempurna dalam biofilm daripada dalam activated sludge. 

c. Dapat digunakan untuk  pengolahan limbah  konsentrasi  rendah sampai tinggi 

Pengontrolan terhadap perkembangan mikroorganisme mudah dilakukan 

karena biofilm melekat pada media penyangga. Oleh karena itu biofilter cocok 

digunakan untuk mengolah limbah cair dengan konsentrasi tinggi maupun 

rendah. 

d. Pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan relative  kecil 

Kenaikan suhu berbanding lurus dengan aktivitas mikroorganisme, apabila 

suhu menurun maka aktifitas mikroorganisme pun menurun. Substrat dan enzim 

yang terdifusi menyeluruh ke dalam bagian biofilter membuat lapisan biofilm 

dapat terus menebal. Hal ini membuat penurunan suhu tidak terlalu berdampak 

besar pada pengolahan limbah cair yang menggunakan biofilter.  

 

2.8 Jenis-jenis Media Biofilter  

Media biofilter yang ideal adalah media seragam dengan persentase ruang 

kosong yang tinggi. Tingginya presentase ruang kosong membuat pertumbuhan 
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biologi yang signifikan tanpa mencegah aliran udara untuk sampai ke dasar media.  

Ada dua jenis media yang dapat digunakan, yaitu media buatan (plastik, fiber) dan 

media alami (kerikil, batuan) (Viessman dan Hammer, 1995 dalam Herlambang, 

2002). 

a. Kerikil dan  Batuan 

Kerikil dan batuan tersedia dengan harga murah dan mempunyai luas 

permukaan yang relatif tinggi. Kerikil dan batuan bersifat inert dan tidak pecah 

dengan kekuatan mekanikal yang baik. Salah satu kelemahan media dari kerikil 

adalah fraksi volume rongganya sangat rendah dan berat. Akibat dari fraksi 

volume rongga rendah jenis media ini mudah terjadi penyumbatan. Untuk 

mencegah penyumbatan, jumlah ruangan diantara kerikil harus relatif besar. 

Secara umum diameter celah bebas sebanding dengan ukuran kerikil. Tetapi 

luas permukaan spesifik berbanding terbalik dengan ukuran kerikil. Apabila 

kita menggunakan media kerikil dengan ukuran yang besar untuk mencegah 

terjadinya penyumbatan, maka luas permukaan spesifik menjadi kecil. Dengan 

luas permukaan spesifik yang kecil, maka volume reaktor yang diperlukan 

untuk tempat media menjadi besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat 

digunakan batu apung, karbon aktif dan keramik berpori. Bahan-bahan tersebut 

mempunyai luas permukaan yang besar. Salah satu contoh media kerikil atau batu 

pecah dijelaskan pada Gambar 2.8. 

b. Fiber Mesh Pad dan Brillo Pad 

Ada beberapa jenis bantalan saringan serat (fiber) saat ini digunakan sebagai 

media biofilter. Bantalan ini menggunakan serat tipis menyerupai filter 

pendingin udara, namun dibentuk sedemikian rupa menjadi bantalan yang berat 

dan tebal. Bahan ini dapat berperan baik sebagai filter fisik maupun sebagai 

filter biologis. Massanya cukup ringan dan mempunyai luas permukaan per unit 

volume yang lebih besar dibanding jenis media yang lain. Bahan ini mempunyai 

diameter celah bebas sangat kecil dan cenderung cepat tersumbat, sehingga 

efektifitas pengolahan berkurang. Kecenderungan penyumbatan ini juga 

berakibat pada sulitnya proses pembersihan dan regenerasi bantalan. Media 

jenis ini memerlukan penyangga tambahan agar dapat tetap dijaga dalam aliran 
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air yang benar. Contoh media terdapat pada Gambar 2.9. Jenis media packing 

yang sama dengan mesh pad adalah "ribbon bundle" atau packing jenis "brillo 

pad'. Paking ini ringan dan relatif mempunyai luas permukaan besar dengan 

harga yang murah. Walaupun Ribbon tidak serapat seperti fiber mesh pad, 

namun mempunyai beberapa kekurangan sama seperti pada mesh pad. Salah 

satu kekurangan brillo pad adalah kekuatan mekanikalnya kecil. Tidak mungkin 

untuk menumpuk packing ini tanpa menekan lapisan bawah. Pada saat lapisan 

bawah tertekan, maka akan menahan laju alir menjadi mudah tersumbat. 

Gambar 2.10 menunjukkan bentuk Brillo Pad. 

c. Media Terstruktur (Structured Packing)  

Media ini memiliki semua karakteristik yang ada pada media ideal. Media 

terstruktur telah digunakan pada biofilter selama lebih dari 25 tahun untuk 

pengolahan air buangan rumah tangga maupun air limbah industri. Salah satu 

jenis media terstruktur yang sering digunakan adalah media dari bahan plastik 

tipe sarang tawon. Konstruksi media terstruktur biasanya merupakan lembaran 

dari bahan PVC (polyvinyl chlorida) yang dibentuk secara vacum. 

Pembentukan dengan cara vacum kontinyu adalah proses otomatis kecepatan 

tinggi yang dapat memproduksi material dalam jumlah besar. Metode 

konstruksi ini memungkinkan media terstruktur diproduksi dengan harga yang 

lebih murah per unit luas permukaan. PVC relatif merupakan resin murah 

dengan sifat mekanik yang relatif lebih baik dibandingkan PP atau FIDPE. PVC 

pada awalnya bersifat hidrophobic namun biasanya menjadi basah atau 

mempunyai sifat kebasahan yang baik dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Bentuk 

media terstruktur sarang tawon ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 

2.9 Kebutuhan Media Biofilter 

Biofilm merupakan kumpulan sel mikroorganisme yang melekat pada 

permukaan media biofilter. Biofilm dapat megurangi produksi lumpur karena beban 

massa yang lebih rendah pada sistem yang mengalir. Biofilter menggunakan 

geotekstil lebih mudah dipasang dan dioperasikan daripada biofilter granular. 

Beban influen pada proses aerobik mencapai 5-8 kg BOD/m3 tiap hari. Pada proses 
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anaerobik, beban influen relatif lebih kecil yaitu 0,1-1,5 kg BOD/m3 tiap hari 

(Valentis dan Lesavre,  1990 dalam  Herlambang, 2002). Adapun beberapa kriteria 

yang harus dipenuhi dalam pemilihan media biofilter yaitu: 

a. Prinsip-prinsip yang mengatur adesi bakteri pada permukaan media biofilter 

dalam pembentukan bioflm. 

b. Parameter yang mempengaruhi pengolahan limbah cair. 

c. Sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh media biofilter dalam reactor yang sesuai 

dengan pengaplikasiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.8 Media Kerikil dan Batuan (Solichin, 2018) 

 
Gambar 2.9 Media Fiber Mesh Pad (Solichin, 2018) 



38 
 

 

Gambar 2.10 Media Brillo Pad (Solichin, 2018) 

 

Gambar 2.11 Media Terstruktur Sarang Tawon (Solichin, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 


