
 
 

6 

      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proses Produksi Tahu 

Tahu adalah makanan yang terbuat dari bahan baku kedelai, dan prosesnya 

masih sederhana dan terbatas pada skala rumah tangga. Tahu adalah makanan yang 

dicetak dari sari kedelai (Glycine spp) dengan proses pengendapan protein pada 

titik isoelektriknya, tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan 

penggunaanya dalam proses produksi makanan. Pembuatan tahu pada dasarnya 

dibuat dengan cara mengekstrak protein, kemudian mengumpulkanya atau 

mengendapkan, sehingga terbentuk sebuah padatan protein. Cara penggumpalan 

ekstraksi dari kedelai pada umumnya dilakukan dengan cara penambahan bahan 

penggumpal. Bahan penggumpal tersebut adalah asam cuka (CH3COOH), batu tahu 

(CaSO4nH2O) dan larutan bibit tahu (larutan perasan tahu yang telah diendapkan 

satu malam). Secara umum tahapan proses pembuatan tahu menurut (Said dan 

Wahjono, 1999) adalah sebagai berikut : 

 Kedelai yang telah dipilih dibersihkan dan disortasi. Pembersihan 

dilakukan dengan ditampi atau digunakan alat pembersih. 

 Perendaman dalam air bersih agar kedelai dapat mengembang dan cukup 

lunak untuk digiling. Lama perendaman berkisar 4-10 jam. 

 Pencucian dengan air bersih. Jumlah air yang digunakan tergantung pada 

besarnta atau jumlah kedelai yang digunakan. 

 Penggilingan kedelai menjadi bubur kedelai dengan mesin giling. Untuk 

memperlancar penggilingan perlu ditambahkan air dengan jumlah yang 

sebanding dengan jumlah kedelai. 

 Pemasakan kedelai dilakukan diatas tungku dan dididihkan selama 5 

menit. Selama pemasakan ini dijaga agar tidak berbuih, dengan cara 

menambahkan air dan diaduk. 

 Penyaringan bubur kedelai dilakukan dengan kain penyaring. Ampas yang 

diperoleh diperas dan dibilas dengan air hangat. Jumlah ampas basah 

kurang lenih 70% sampai 90% dari bobot kedelai. 
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 Setelah itu dilakukan penggumpalan dengan menggunakan air asam pada 

suhu 50˚C, kemudian didiamkan sampai terbentuk gumpalan besar. 

Selanjutnya air diatas endapan dibuang dan sebagian digunakan untuk 

proses penggumpalan kembali. 

 Langkah terahir adalah proses pengepresan dan pencetakan yang dilapisi 

dengan kain penyaring sampai padat. Setelah air tinggal sedikit, maka 

cetakan dibuka dan diangin-anginkan. 

Diagram proses pembuatan tahu dengan uraian dari proses pencucian 

hingga proses penggilingan dan pemasakan ditunjukkan seperti pada Gambar 2.1 

sedangkan diagram neraca masa untuk proses pembuatan tahu dengan contoh besar 

produksi tahu dan dilengkapi dengan hasil produksi tahu  ditunjukkan pada Gambar 

2.2  
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Gambar 2.1 Diagram proses pembuatan tahu (Said dan Wahjono, 1999). 

Diagram di bawah ini menjelaskan proses produksi tahu dengan contoh total 

bahan baku 60 kg. Dari bahan baku 60 kg tersebut maka menghasilkan 80 kg tahu. 

Selain itu dari total bahan baku tersebut di dalam proses pembuatan tahu 

menghasilkan ampas hasil dari pengepresan adalah berkisar sebesar 70 kg, jumlah 

ini lebih berat dari bahan baku dikarenakan telah tercampur dengan air. Selain itu 

yang paling besar dihasilkan dari sebuah produksi tahu adalah air limbah atau Whey. 

Adapun gambar diagram neraca proses produksi tahu adalah sesuai Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Diagram neraca masa proses pembuatan tahu (Said dan 

Wahjono,1999). 

2.2 Mutu Air Limbah 

Konsentrasi ion hidrogen adalah ukuran kualitas dari air maupun dari air 

limbah. Adapun kadar yang baik adalah kadar dimana masih memungkinkan 

kehidupan biologis di dalam air berjalan dengan baik. Air limbah yang memiliki 

konsentrasi air limbah tidak netral akan menyulitkan terjadinya proses biologis, 

sehingga dapat mengganggu kelangsungan proses penjernihan air limbah itu 

sendiri.  pH yang baik bagi air minum dan air limbah adalah netral (7). Semakin 

kecil nilai pH-nya, maka menyebabkan air tersebut memiliki kadar asam 

(Sugiharto, 2014). Sedangkan mutu baku limbah bagi usaha dan pengolahan kedelai 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (2014) dengan rincian 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan pengolahan kedelai. 

 

Parameter 

Pengolahan Kedelai 

Kecap Tahu Tempe 

Kadar *) 

(mg/L) 

Beban 

(kg/ton) 

Kadar *) 

(mg/L) 

Beban 

(kg/ton) 

Kadar *) 

(mg/L) 

Beban 

(kg/ton) 

BOD 150 1,5 150 3 150 
1,5 

COD 300 3 300 6 300 
3 

TSS 100 1 200 4 100 
1 

pH 
6-9 

Kualitas air 

limbah Paling 

tinggi 

10 20 
10 

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, 2014. 

Keterangan : 

1. *)kecuali untuk pH. 

2. Satuan kualitas air limbah adalah m3 per ton bahan baku. 

3. Satuan beban adalah kg per ton bahan baku. 

Sedangkan sesuai dengan sumber asalnya, maka air limbah pada umumnya 

mempunyai  komposisi yang sangat bermacam-macam dari setiap tempat dan setiap 

saat sesuai dengan industri yang beraktivitas dilikasi tersebut. Akan tetapi pada 

dasarnya zat-zat yang terdapat di dalam air limbah dapat dikelompokkan seperti 

pada Gambar 2.3 berikut. 
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Gambar 2.3 Sekema pengelompokan pengelompokan bahan yang terkandung 

dalam air limbah (Sugiharto, 2014). 

Dalam penentuan volume air baku adalah penentuan jumlah air limbah yang 

diproduksi setiap hari. Penentuan jumlah air limbah sendiri dapat digunakan 

pendekatan dari jumlah pemakaian air bersih yang digunakan dalam pencucian 

kedelai, pembilasan kedelai, perebusan kedelai. Proses pendekatan yang lain dapat 

dilakukan dengan cara pengukuran secara langsung (survei) kebutuhan air didalam 

proses pembuatan tahu. Jumlah air limbah ini yang nantiya akan menentukan 

dimensi dari perencanaan instalasi dan luas lahan yang diperlukan (Herlambang, 

2002). 

2.3 Karakteristik Limbah Industri Tahu 

Dalam memahami karakteristik limbah atau air buangan dari industri tahu ada 

dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu : karakteristik fisika dan kimia. Karakteristik 

fisika meliputi padatan total limbah, suhu limbah, warna limbah dan bau limbah 

tersebut. Sedangkan karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik 

dan gas ( Herlambang, 2002). 

Suhu air limbah dari industri tahu dalm kisar 37-45 ˚C, tingkat kekeruhan 

limbah (turbidity) 535-585 FTU (Formazing Turbidity Unit), warna air limbah 

2225-2250 Pt.Co,  kadar amonia 23,3-23,5 mg/l, kadar BOD5 6000-8000 mg/l dan 

COD 7500-14000 mg/l. Suhu air limbah industri tahu sendiri barasal dari proses 

Air 
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pemasakan kedelai. Suhu air limbah tahu pada dasarnya lebih tinggi dari pada air 

bakunya sendiri, yaitu 40 ˚C -46 ˚C. Suhu yang meningkat pada air limbah tahu 

yang terjadi di lingkungan akan mempengaruhi kehidupan biologis, kelarutan 

oksigen dan gas lain, kerapatan air limbah, viskositas, dan tegangan permukaan 

(Herlambang, 2002). 

2.4 Pengolahan Air Limbah 

Pada umumnya pengolahan air limbah ialah guna mengurangi kadar BOD, 

partikel-partikel tercampur, serta membunuh organisme atau bakteri patogen yang 

ada. Selain hal tersebut, juga diperlukan proses untuk menghilangkan nutrisi, 

komponen-komponen yang beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasikan 

dari tingkat konsenterasi yang tinggi menjadi lebih rendah. Untuk itu sangat 

dibutuhkan pengolahan dengan proses bertahapagar bahan tersebut dapat dikurangi 

atau dihilangkan. Berikut adalah Tabel 2.2 menjelaskan beberapa kegiatan yang 

dapat digunakan pada pengolahan air limbah berikut tujuan dari kegiatan yang 

dikakukan menurut (Sugiharto, 2014). 

Tabel 2.2  Kegiatan pengolahan air limbah berikut tujuan masing-masing proses 

kegiatan. 

No. Nama Kegiatan Tujuan 

1 Penyaringan Menghilangkan zat padat 

2 Perajangan Memotong benda padat dalam air limbah 

3 Bak penangkapan pasir Menghilangkan pasir dan koral 

4 Bak penangkap lemak Memisahkan benda terapung 

5 Tangki ekualisasi Melunakkan air limbah 

6 Netralisasi  Menetralkan asam atau basa 

7 Pengendapan/pengapungan Menghilangkan benda tercampur 

8 Reaktor lumpur aktif Menghilangkan bahan organik 

9 Karbo aktif Menghilangkan bau dari benda tak terurai 

10 Pengendapan kimiawi Pengendapan fosfat 

11 Nitrifikasi/dinitrifikasi Menghilangkan nitrat secara biologis 

12 Air stripping Menghilangka amoniak 

13 Pertukaran ion Menghilangkan jenis zat tertentu 

14 Saringan pasir Menghilangkan partikel padat lebih kecil 

15 Osmosis/elektrodialisasi Menghilangkan zat terlarut 

16 Desinfeksi  Menghilangkan mikroorganisme 

Sumber : Sugiharto, 2002. 
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Proses kegiatan diatas tidak semuanya dipergunakan karena disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi limbah dilapangan. Adapun secara garis besar proses 

pengolahan air limbah dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian yang 

diantaranya : 

1. Pengolahan pendahuluan (Pre Treatment) 

2. Pengolahan pertama (Primay Treatment) 

3. Pengolahan kedua (Secondary treatment) 

4. Pengolahan ketiga (Tertiary treatment) 

5. Pembunuhan kuman (Desinfektion) 

6. Pembuangan lanjutan (Ultimate disposal) 

Dari beberapa fase diatas terdapat beberapa yang bisa diterapkan dan dapat 

dipilih. Hal tersebut disesuaikan dengan perkiraan manfaat yang terbaik. Selain itu, 

dalam pengolahan air limbah tidaklah harus selalu mengikuti tahapan-tahapan atau 

proses diatas, akan tetapi perlu diadakan penyesuaian dengan kebutuhan yang ada. 

Dengan demikian setiap unit bangunan sinstalasi pengolahan air limbah akan 

berbeda-beda teknik yang digunakan dan lebih efisen (Sugiharto, 2014). 

2.4.1 Pengolahan Pendahuluan (Pre Treatment) 

Sebelum mengalami proses pengolahan lebih lanjut perlu air limbah kiranya 

dilakukan pembersihan agar mempercepat dan memperlancar proses pengolahan. 

Adapun proses tersebut adalah pengambilan benda terapung dan pengambilan 

benda yang mengendap seperti pasir.Tahap awal dari pengolahan air limbah adalah 

menghilangkan zat padat yang kasar. Pada dasarnya proses tersebut dengan cara 

melewatkan air limbah melalui para-para atau saringan (Sugiharto, 2014). 

Pada penyaringan ini dapat ditentukan dimensi penyaringan dengan 

menggunakan rumus (SNI, 2008) sebagai berikut : 

                               Q = A x v .......................................................... 2.1 

Keterangan : 

  Q = Debit limbah (m3/detik) 

  A = Luas Bak (m2) 
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  V = Kecepatan penyaringan (m/detik) 

2.4.2 Pengolahan Pertama (Primary Treatment) 

Dalam pengolahan pendahuluan bertujuan untuk mensortir kerikil, lumpur, 

menghilangkan zat padat, memisahkan lemak, maka dalam pengolahan pertama 

bertujuan menghilangkan zat padat yang tercampur melalui pengendapan dan 

pengapungan. Pengendapan adalah kegiatan utama dalam tahap ini dan 

pengendapan yang terjadi karena adanya kondisi yang sangat tenang. Bahan kimia 

dapat juga ditambahkan untuk menetralkan keadaan atau meningkatkan 

pengurangan dari partikel kecil yang tercampur. Dengan adanya pengendapan ini, 

maka akan mengurangi kebutuhan oksigen pada pengolahan biologis berikutnya 

dan pengendapan yang terjadi secara grafitasi. 

Agar semua endapan dapat mengendap pada area pengendapan, maka 

kecepatan aliaran air limbah harus diselaraskan dengan kecepatan endapan sesuai 

dengan kedalaman dari bak pengendapan tersebut. Dengan demikian kecepatan 

endapan dan aliran partikel minimal harus sama dalam mencapai dasar bak dan 

mencapai daerah pengeluaran, untuk itu dapat diikuti perhitungan yang ada 

(Sugiharto, 2014). 

Dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah tetunya sangat 

memperhitungkan bak prasedimentasi ini dengan menghubungkanya dengan faktor 

pengendapan partikel (sedimentasi) yang terbawa oleh air limbah serta waktu 

tinggal pada bak prasedimentasi tersebut. Maka bak pengendapan awal dapat 

dihitung dengan rumus (Sulistyoweni, 2002) berikut ini : 

a. Waktu tinggal (td) 

            𝑡𝑑 =  
V (𝑚3)

Q (𝑚3/hari)
 ........................................ 2.2 

b. Beban permukaan atau beban hidraulis (So) 

      𝑆𝑜 =  
Q (𝑚3/  hari)

Luas Permukaan (𝑚3)
 ...........................     2.3 

c. Beban weir (Sb) 

𝑆𝑏 =
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 (𝑚3/  hari)

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘 (𝑚)
 .....................     2.4 
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d. Kedalaman Bak (H) 

𝐻 =
𝑄 (𝑚3/ Hari).td

𝐴 (𝑚2)
..........................................    2.5 

Didalam sebuah pengolahan air limbah pada bak prasedimen sangat 

dipengaruhi oleh waktu tinggal. Waktu tinggal ini direncanakan sesuai dengan 

besar volume dari air limbah sendiri. Adapun proses ini adalah sebagai pemisah 

partikel total padatan terlarut yang terbawa oleh air dari proses pembuatan tahu. 

Adapun perbandingan waktu dengan jumlah pertikel yang tersisa dijelaskan pada 

tabel 2.3 

Tabel 2.3 Hubungan antara waktu tinggal atau pengendapan dengan sisa partikel 

yang tidak mengendap.  

Waktu pengendapan (menit) Banyaknya partikel sisa (%) 

5 

10 

15 

20 

30 

60 

0,96 

0,81 

0,62 

0,46 

0,23 

0,06 

Sumber : Sugiharto, 2014 

Selain perhitungan bak prasedimen, sesuai dengan dasar perhitungan dari 

Sulistyoweni, 2002. Maka direncanakan bak sedimentasi, menggunakan 

perhitungan dengan dasar pembacaan diagram over flow rate. Berikut diagram over 

flow rate Gambar 2.5 
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                  Gambar 2.5 diagram over flow rate 

Dari adanya diagram diatas maka dapat direncanakan bak sedimentasi dengan 

menentukan efisiensi rencana. Selanjutnya digunakan untuk pembacaan dengan 

variabel TSS atau BOD, disesuaikan kebutuhan. Adapun rumus perhitungan: 

Maka luas permukaan bak sedimentasi adalah: 

=  
𝑄 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑂𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑚3/𝑚2 . ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Dengan perencanaan desain bak berbentuk persegi maka: 

S = √A 

Selanjutnya adalah perhitungan tinggi dinding bak sedimentasi ditetapkan 1,0 m 

maka, volume bak sedimentasi adalah: 

Vol. Bak = S x 1,0 m 

Perhitungan selanjutnya dapat ditentukan waktu tinggal rata-rata pada bak 

sedimentasi: 

=  
𝑉𝑜𝑙. 𝑏𝑎𝑘  𝑚2

𝑄 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ  𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Dari keseluruhan perhitungan perencanaan dapat digunakan sebagai penentuan 

dimensi bak sedimentasi. 
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2.4.3 Pengolahan Kedua (Secondary Treatment) 

Pengolahan kedua umumnya mencakup proses biologis untuk mengurangi 

bahan-bahan organik melalui mikroorganisme yang ada didalam air limbah. Pada 

proses ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah air limbah, 

tingkat kekotoran, jenis kotoran yang ada dan sebagainya. Terdapat dua hal 

terpenting dalam proses biologis (Sugiharto, 2014) diantaranya : 

1. Proses penambahan oksigen (aerasi). 

2. Proses pertumbuhan bakteri. 

Dalam proses pengolahan air limbah sangat memerlukan penambahan 

oksigen, proses ini biasa disebut proses aerasi. Didalam proses pengolahan biofilter 

aerobik penambahan kadar oksigen dapat dilakukan melalui banyak cara, tetapi 

yang sering digunakan dan dirasa lebih efektif adalah dengan cara aerasi merata. 

Cara ini diyakini mempunyai kemampuan penyerapan oksigen secara merata dan 

dalam jumlah yang besar. Pada proses ini juga dapat ditambahkan media biofilter 

guna menempelnya mikroorganisme terutama bakteri (Herlambang, 2002). 

 

 

 

  

 

Gambar 2.5 Metode aerasi untuk proses pengolahan air limbah dengan 

biofilter tercelup merata (Sugiharto, 2014). 

Dari gambaran diatas untuk mendapatkan hasil yang baik dalam proses aerasi 

perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang diantaranya: 

1. Banyaknya udara yang diberikan pada tiap m3 air limbah kurang lebih 

8-10 m3. 
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2. Sebaiknya air limbah berada pada tangki aerasi 6-8 jam. 

3. Banyaknya udara yang harus disediakan dalam proses aerasi sebanding 

dengan derajat pengotoran pada air limbah berkisar 40-80 m3 udara 

setiap kg BOD. Untuk itu dapat dipergunakan rumus (Sugiharto, 2014) 

sebagai berikut : 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖

𝐵𝑂𝐷 𝑎𝑖𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐴𝑖𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ (𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 ) 
....................   2.6 

Proses aerobik pada hakikatnya adalah proses yang terjadi karena aktivitas 

mikroba yang dilakukan pada saat tidak terdapat oksigen bebas. Proses aerobik 

dapat digunakan untuk mengolah berbagai jenis limbah yag bersifat biodegradable, 

termasuk limbah industri makanan salah satunya adalah limbah tahu.  

Sedangkan proses biologis aerobik merupakan sistem pengolahan air limbah 

tahu yang banyak digunakan. Pertimbangan yang digunakan adalah mudah , murah, 

dan hasilnya bagus. Proses anaerobik merupakan salah satu sistem pengolahan air 

limbah dengan manfaat mikroorganisme yang bekerja pada kondisi anaerob. 

Kumpulan mikro organisme, umumnya bakteri, terlibat dalam transformasi seyawa 

komplek organik mennjadi metana. Selebihnya terdapat interaksi sinergis antara 

bermacam-macam kelompok bakteri yang berperan dalam penguraian limbah.  

Kelompok bakteri non metanogen yang bertanggung jawab untuk ptoses 

hidrolisis dan fermentasi terdiri dari bekteri anaerob fakultatif dan obligat. 

Mikroorganisme yang diisolasi dari degester anaerobik adalah clostridium spp, 

Peptocosccus anaerobus, Bifidobacterium spp, Desulphovibrio spp, 

Corynebacterium spp, Lactobacillus, Actonomyces, Staphylococcus, and 

Eschericia coli (Metcalf and Eddy, 2003). 

Selanjutnya ada tiga tahapan dasar yang termasuk dalam keseluruhan proses 

pengolahan limbah secara oksidasi anaerobik, yaitu : hidrolisis, fermentasi (yang 

juga dikenal dengan sebutan asidogenesis), dan metanogenesis (Metcalf and Eddy, 

2003). 
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2.4.4 Pengolahan Ketiga (Tertiary Treatment) 

Pengolahan ini adalah kelanjutan dari pengolahan air limbah yang terdahulu. 

Oleh kerena itu, pengolahan ini digunakan apabila pada pengolahan pertama dan 

kedua masih banyak terdapat kandungan zat-zat tertentu yang berbahaya bagi 

masyarakat umum dan terhadap ekosistem air. Pengolahan ketiga ini merupakan 

pengolahan secara khusus sesuai dengan kandungan zat yang terbanyak dalam air 

limbah (Sugiharto, 2014). 

Penyerapan  secara umum adalah proses pengumpulan benda-benda terlarut 

yang terdapat dalam larutan antara dua permukaan. Antar permukaan itu bisa antara 

cairan dan gas, zat padat atau lain cairan, bahkan penyerapan dupergunakan pada 

permukaan zat padat dan yang kental. Banyak bahan-bahan padat dipergunakan 

sebagai bahan penyerapan untuk mengurangi kekeruhan dari suatu cairan. Adapun 

bahan yang sering dipergunakan : 

1. Karbon aktif. 

2. Molekuler sieves. 

3. Alumunium aktif. 

Dari bahan tersebut diatas yang peling sering digunakan sebagai bahan 

absorbent adalah activated karbon atau lebih dikenal sebagai arang (Sugiharto, 

2014). 

2.4.5  Pembunuhan Bakteri (Desinfektion) 

Pembunuhan bakteri (desinfection) bertujuan untuk mengurangi atau 

membunuh mikroorganisme atau patogen yang ada di dalam air limbah ketika 

proses pengolahan barlangsung. Mekanisme pembunuhan bakteri sangat 

dipengaruhi oleh kondisi dari zat pembunuhnya dan organisme itu sendiri. Banyak 

zat kimia yang digunakan termasuk klorin dan komponenya mematikan bakteri 

dengan cara merusak atau meninaktifkan enzim utama, sehingga terjadi kerusakan 

dinding sel. Mekanisme lain dari desinfeksi adalah merusak secara langsung diding 
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sel seperti yang dilakukan apabila menggunakan bahan radiasi ataupun panas 

(Sugiharto, 2014). 

Penggunaan panas dan bahan radiasi dapat digunakan, namun meskipun 

sangat baik hasil yang dicapai, akan tetapi kurang cocok untuk diterapkan secara 

masal mengingat biaya pelaksanaannya sangat mahal serta cukup sulit dalam 

penangananya. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam memilih bahan kimia bila akan dipergunakan sebagai bahan desinfeksi 

menurut (Sugiharto, 2014) antara lain : 

1. Daya racun zat kimia tersebut. 

2. Waktu kontak yang diperlukan. 

3. Efektivitasnya. 

4. Rendahnya dosis. 

5. Tidak toksin terhadap manusia dan hewan. 

6. Tetap tahan terhadap air. 

7. Biaya murah untuk pemakaian yang bersifat masal. 

2.4.5  Pengolahan Lanjutan (Ultimate Disposal) 

Pada setiap proses pengolahan air limbah , maka hasilnya adalah berupa 

lumpur. Lumpue tersebut perlu adanya pengolahan secara khusus agar lumpue 

tersebut dapat dimanfaatkan kembali. Dari hal tersebut dalam proses pengolahan 

air limbah kita perlu mengenal terlebih dahulu bagaimanakah karakter dari lumpur 

tersebut. 

Menurut (Said, 2014) jumlah dan sifat lumpur sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : 

1. Jenis air limbah. 

2. Tipe atau jenis pengolahan air limbah yang terapkan. 

3. Metode dalam pengolhan air limbah. 

 



21 
 

2.5 Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Dengan Sistem Biofilter 

Kombinasi Aerob-Anaerob 

Sebagian besar industri tahu merupakan industri kecil (home industri), yang 

notebene adalah masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan yang relatif 

rendah, maka operasional pengolahan air limbah menjadi salah satu pertimbangan 

yang cukup penting. Untuk pengolahan air limbah industri tahu biasanya dipilih 

sistem dengan operasional pengolahan yang mudah dan praktis serta biaya 

pemeliharaan yang terjangkau ( Herlambang, 2002). 

Pemilihan sistem pengolahan air limbah didasarkan pada sifat dan karakter 

air limbah tahu sendiri. Sifat dan karkteristik limbah sangat menentukan didalam 

pemilihan sistem pengolahan air limbah, terutama pada kualitas air limbah yang 

meliputi parameter-parameter pH, COD (Chemical Oxygen Demand), BOD 

(Biological Oxygen Demand), dan TSS (Total Suspended Solid). 

Banyak cara atau teknologi untuk mengolah air limbah tahu, antara lain 

sistem aerob-anaerob (aerobik) : 

 Lumpur aktif. 

 Trikcling Filter. 

 Rotating Biological Contactor (RBC). 

 Fludized Bed. 

 Sistem anaerobik dengan berbagai macam variasinya. 

Setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan, serta pemanfaatanya 

membutuhkan kesesuaian dengan permasalahannya. Pada umumnya pertanyaan 

yang muncul diantaranya : 

 Kemampuan dari alat dalam menurunkan kadar pencemaran hingga 

memenuhi baku mutu air limbah yang berhasil. 

 Biaya investasi dan operasi yang dibutuhkan. 

 Perawatan alat dan kebutuhan lahan dalam perencanaanya. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari air 

limbah industri tahu adalah dengan cara gabungan antara biologis sistem Aerob-
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Anaerob. Secara umum proses pengolahan ini dibagi menjadi dua tahap yakni 

pertam proses pengolahan anaerob, dan tahap kedua dengan proses pengolahan 

lanjut dengan sistem kombinasi biofilter aerob-anaerob. Berikut merupakan garis 

besar dari pengolahan air limbah industri tahu menurut (Herlambang, 2002) 

ditunjukan seperti gambar berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Proses pengolahan air limbah sederhana kombinasi aerob-anaerob 

(Herlambang,2002). 

Sedangkan keunggulan dari sistem pengolahan biofilter aerob-anaerob adalah 

biaya operasional sangat rendah jika dibandingkan dengan proses pengolahan 

dengan lumpur aktif, lumpur yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah 

relatif sedikit, proses biofilter aerob-anaerob dapat menghilangkan kandungan 

nitrogen dan phospor yang keduanya dapat menyebabkan eutropikasi, suplay udara 

(oksigen) untuk aerasi relatif sedikit, dapat digunakan untuk proses pengolahan air 

limbah dengan kadar BOD yang relatif tinggi, dapat menghilangkan padatan yang 

tersuspensi dengan baik (Said dan Wahjono, 1999). 

Didalam proses pengolahan anaerob membutuhkan beberapa data yang 

dipergunakan untuk merencanakan bak anaerob tersebut diantaranya debit limbah, 
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suhu, BOD awal, COD awal dengan efisiensi berkisar 60%-90% (Metcalf and 

Eddy, 2003).  

 Perhitungan beban BOD dan COD dalam air limbah dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut : 

BOD = Q limbah cair (m3/hari) x Kadar BOD (gr/m3)......................   2.7 

COD = Q limbah cair (m3/hari) x Kadar COD (gr/m3)......................   2.8 

 Proses perhitungan selanjutnya adalah besar kadar BOD dan COD yang 

dihilangkan dalam bak anaerob adalah : 

BOD = Efisiensi x Beban BOD (kg/hari) .........................................   2.9 

COD = Efisiensi x Beban COD (kg/hari) .......................................   2.10 

 Sedangkan media biofilter yang akan dibutuhkan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan pengolahan air limbah sendiri (Metcalf and Eddy, 

2003). Jika standar kadar atau beban BOD cukup besar maka dapat 

digunakan perhitungan sebagai berikut : 

Volume = Beban BOD (kg/hari) / Standar beban BOD (kg/m3 .hari)...... 2.11 

 Berikutnya adalah menghitung daya tampung atau volume bak anaerob 

sesudah direncanakan media biofilter, volume media biofilter adalah 60% 

dari jumlah volume efektif (Dept. PU,Pd-T-04-2005-C) maka didapatkan 

rumus : 

Volume = 100/60 x Volume media biofilter ......................................   2.12 

 Pada pengolahan yang terjadi di dalam tangki atau kolam anaerob akan 

membutuhkan waktu tinggal rata-rata, proses atau waktu tinggal rata-rata 

ini disesuaikan dengan kadar atau beban COD air limbah. Sebagai contoh 

beban COD 12-30 kg/m3.hari dan dengan suhu rata-rata 36˚C, waktu 

tinggalnya berkisar 3-8 jam (Metcalf & eddy, 2003). 
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                    𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (𝑚3)

𝑄(
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
)

 𝑥 24
𝑗𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
............. 2.13 

Sedangkan pada proses pengolahan bak aerob akan dilengkapi dengan media 

biofilter  yang sama seperti pada pengolahan anaerob dan dilengkapi dengan blower 

udara yang digunakan sebagai aerator. Fungsi aerator adalah sebagai alat penambah 

udara (aerasi) pada air limbah. Perencanaan bak aerob adalah sebagai berikut : 

 Pertama adalah pengumpulan data, dimana data tersebut diantaranya 

adalah debit limbah, kadar BOD sebelum dilakukan proses pengolahan, 

COD sebelum proses pengolahan. Sedangkan beban BOD dan COD yang 

berada dalam limbah cair dapat dihitung dengan prrhitungan : 

BOD = Q limbah cair (m3/hari) x Kadar BOD naerob (gr/m3) .........   2.14 

COD = Q limbah cair (m3/hari) x Kadar COD anaerob (gr/m3) .........   2.15 

 Dari perhitungan beban BOD dan COD dilanjutkan pada perhitungan 

jumlah BOD dan COD yang dihilangkan : 

BOD = 95% x beban BOD didalam limbah cair (kg/hari) ................   2.16 

COD = 95% x beban COD didalam limbah cair (kg/hari) ................   2.17 

 Menghitung media yang diperlukan. 

Volume media = Beban BOD (kg/hari) / beban BOD pervolume media ...2.18 

 Dari perhitungan media yang diperlukan maka dihitung volume reaktor. 

Volume media 55% dari volume efektif reaktor (Dept. PU,Pd-T-04-2005-C), 

yaitu : 

Volume reaktor = 100/55 x volume media ............................................   2.19 

 Selanjutnya adalah menghitung waktu tinggal air limbah didalam bak 

aerob rata-rata 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (𝑚3)

𝑄(
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
)

 𝑥 24
𝑗𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
 .........   2.20 

 Dilanjutkan keperhitungan dimensi. 
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Volume efektif = P x L x h ...............................   2.21 

 Untuk selanjutnya dapat dicek beban BOD pervolume media biofilter 

(kg/m3.hari) 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑂𝐷 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 (𝑘𝑔 /ℎ𝑎𝑟𝑖)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
  ....................   2.22 

 Proses selanjutnya adalah cek waktu tinggal. 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (𝑚3)

𝑄(
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
)

 𝑥 24
𝑗𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
 .........   2.23 

2.6 Keunggulan Biofilter Kombinasi Aerob-Anaerob 

Proses pengolahan air limbah menggunakan proses biofilter kombinasi antara 

aerob-anaerob mempunyai keunggulan (Herlambang, 2002) yang diantaranya : 

1. Pengoperasian mudah. 

Dalam proses pengolahan limbah yang dilakukan secara biofilm, proses 

ini tidak memerlukan sirkulasi lumpur, tidak terjadi masalah “sludge 

bulking” seperti pada proses lumpur aktif (Activated sludge process). 

Oleh kerena itu proses pengelolaan instalasinya sangat mudah. 

2. Lumpur yang dihasilkan sedikit. 

Dibandingkan dengan proses pengolahan secara lumpur aktif, lumpur 

yang dihasilkan dalam proses biofilm relatif lebih sedikit. Menurut 

(Herlambang, 2002), di dalam lumpur aktif antara 30%-60% dari kadar 

BOD yang dihilangkan (removal BOD) diubah menjadi lumpur aktif 

(biomassa), sedangkan pada proses biofilm hanya berkisar 10%-30%. 

Hal tersebut disebabkan pada proses biofilm bahan pencemar terurai 

lebih sempurna dibandingkan proses lumpur aktif. 

3. Dapat digunakan pada pengolahan air limbah dengan konsenterasi 

rendah maupun konsenterasi tinggi. 

Pada proses pengolahan limbah secara biofilm mikroorganisme melekat 

pada permukaan medium penyangga, oleh karena itu proses 

pengontrolan terhadap mikroorganisme lebih mudah. Hal tersebut yang 

mengakibatkan proses biofilm cocok bila digunakan untuk pengolahan 

air limbah dengan konsenterasi tinggi maupun konsenterasi rendah. 
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4. Pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil. 

Jika suhu air limbah turun, maka aktivitas mikroorganisme yang berada 

didalamnya juga mengalami penurunan. Namun dalam proses biofilm 

substrat maupun enzim dapat terdifusi sampai ke dalam lapisan biofilm 

dan lapisan tersebut bertambah tebal, sehingga pengaruh penurunan 

suhu tidak begitu besar.  

2.7 Kriteria Pemiliha Media Biofilter dan Jenis Media 

Dalam memilih media biofilter ada beberapa kriteria yang harus diketahui 

(Herlambang, 2002) yang diantaranya adalah : 

1. Prinsip yang mengatur terjadinya adesi bakteri pada permukaan media 

dan pembentukan biofilm. 

2. Parameter yang mengendalikan pengolahan limbah. 

3. Sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh desain biofilter dalam reaktor 

biologi pada lingkungan spesifik sesuai dengan aplikasinya. 

Sedangkan jenis-jenis media yang mungkin dapat digunakan dalam membuat 

desain biofilter dapat disesuaikan dengan kesederhanaannya, biaya operasional 

yang rendah, produksi lumpur yang mudah untuk diatasi. Beberapa metode betuk 

batuan telah dikembangkan untuk mengatasi kekurangan batu pecah dengan 

meningkatkan permukaan spesifik yang tinggi (m2/m3 media) yang berhubungan 

dengan tingginya presentase ruang kosong. Media yang seragam akan membuat 

distribusi beban menjadi merata, dan media yang lebih ringan akan memudahkan 

proses kontraksi yang lebih dalam dengan kemampuan mengatasi air limbah yang 

lebih pekat (Herlambang, 2002). 

 


