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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun terakhir ini energi merupakan persoalan yang krusial di dunia. 

Peningkatan permintaan energi yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi 

penduduk dan menipisnya sumber cadangan minyak dunia serta permasalahan emisi 

dari bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk segera 

memproduksi dan menggunakan energi terbaharukan. Salah satu sumber energi 

terbarukan dan jadi alternatif tersebut adalah biogas. Gas ini berasal dari berbagai 

macam limbah organik seperti sampah biomassa, kotoran manusia, kotoran hewan, 

limbah domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik 

yang biodegradable dalam kondisi anaerob dapat dimanfaatkan menjadi energi 

melalui proses anaerob. Proses ini merupakan peluang besar untuk menghasilkan 

energi alternatif sehingga akan mengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil.  

Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk 

menghasilkan  listrik. Biogas yang dihasilkan oleh aktifitas anaerob sangat populer 

digunakan untuk mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat 

dihasilkan sambil menghancurkan bakteri patogen dan sekaligus mengurangi volume 

limbah buangan. Metana dalam biogas, bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada 

batu bara, dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida 

yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam 

manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya 

dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam 

biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, 

sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di 

atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. 

Saat ini, banyak negara maju meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan baik 
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dari limbah cair maupun limbah padat atau yang dihasilkan dari sistem pengolahan 

biologi mekanis pada tempat pengolahan limbah 

Pemanfaatan limbah cair domestik merupakan salah satu cara untuk 

memproduksi energi terbaharukan. Selain menghasilkan biogas, keuntungannya 

lainnya juga mengolah limbah, sehingga dapat mengurangi pencemaran air. Limbah 

cair yang termasuk limbah rumah tangga pada dasarnya hanya mengandung zat-zat 

organik yang dengan pengolahan yang sederhana atau secara biologi dapat 

menghilangkan poluten yang terdapat di dalamnya  Penguraian polutan tersebut 

dilakukan oleh mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen bebas atau secara 

anaerob.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Salah satu indikasi tercemarnya air perkotaan adalah kadar COD. Data 

menunjukkan kandungan COD dari berbagai saluran pembuangan dan sungai di 

dalam kota yang melebihi nilai ambang batas 250 ppm. Tingginya COD dalam air 

limbah mengakibatkan suatu lingkungan berada dalam kondisi tercemar. Dalam 

penelitian ini untuk menurunkan kadar COD tersebut dilakukan proses anaerob 

dengan variasi penambahan lumpur aktif dan waktu tinggal. 

 

I.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh waktu tinggal dan volum lumpur aktif terhadap % 

penurunan COD. 

2. Mengetahui waktu yang diperlukan proses pengolahan limbah secara anaerob 

untuk menurunkan kadar COD sampai batas yang diijinkan. 

3. Mengetahui volume biogas yang dihasilkan dari tiap variabel melalui proses 

anaerob. 
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I.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang pengolahan limbah domestik menjadi biogas melalui proses 

anaerob, mengurangi pencemaran lingkungan dengan turunnya kadar COD sehingga 

bisa dibuang ke lingkungan. Dan diharapkan juga memberikan masukan kepada 

masyarakat agar mengurangi hal-hal yang menghasilkan limbah tersebut sehingga 

pencemaran lingkungan dapat dikurangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   4 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Limbah Cair Domestik 

Limbah adalah buangan dari kegiatan manusia, makhluk hidup lainnya dan 

proses – proses alam yang belum dapat dimanfaatkan karena pengolahannya tidak 

ekonomis. Jika karena perkembangan teknologi nantinya buangan tersebut dapat 

dimanfaatkan, maka buangan tersebut tidak dapat lagi disebut limbah. 

Air dikatakan tercemar jika adanya penambahan makhluk hidup, energi atau 

komponen lainnya baik sengaja maupun tidak, kedalam air baik oleh manusia 

ataupun proses alam yang menyebabakan kualitas air turun sampai tingkat yang 

menyebabkan air tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Limbah cair rumah tangga atau domestik adalah air buangan yang berasal dari 

penggunaan untuk kebersihan yaitu gabungan limbah dapur, kamar mandi, toilet, 

cucian, dan sebagainya. Komposisi limbah cair rata-rata mengandung bahan organik 

dan senyawa mineral yang berasal dari sisa makanan, urin, dan sabun. Sebagian 

limbah rumah tangga berbentuk suspensi lainnya dalam bentuk bahan terlarut. 

Limbah cair ini dapat dibagi 2 yaitu limbah cair kakus yang umum disebut 

black water dan limbah cair dari mandi-cuci yang disebut grey water. Black water 

oleh sebagian penduduk dibuang melalui septic tank, namun sebagian dibuang 

langsung ke sungai. Sedangkan gray water hampir seluruhnya dibuang ke sungai-

sungai melalui saluran. Perkembangan penduduk kota-kota besar tersebut semakin 

meningkat pesat, seiring dengan pesatnya laju pembangunan, sehingga jumlah limbah 

domestik yang dihasilkan juga semakin besar. Sedangkan daya dukung sungai atau 

badan air penerima limbah domestik yang ada justru cenderung menurun dilihat dari 

terus menurunnya debit sungai tersebut. 
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Komposisi Limbah Cair Domestik : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(Sumber : Ignasius DA Sutapa,1999) 

Gambar 1. Komposisi Limbah Cair Domestik 

 

II.2 Karakteristik Limbah Cair Domestik 

Karakteristik Air Limbah Rumah Tangga / Domestik : 

Tabel 2.1 Karakteristik Limbah Cair Domestik 

Parameter 
Konsentrasi (mg/l) 

Kisaran Rata-rata 

Padatan : 

Terlarut 

Tersuspensi 

BOD 

COD 

TOC 

 

250-850 

100-350 

110-400 

250-1000 

80-290 

 

500 

220 

220 

500 

160 

Air Limbah 

Padatan 
(0.1%) Air (99%) 

Anorganik Organik 

Karbohidrat 25 % 
Protein  10 % 
Lemak  85 % 

Garam 
Logam 
Butiran 
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Nitrogen: 

Organik 

NH3 

 

8-35 

12-50 

15 

25 

Phospor : 

Organik 

Anorganik 

 

1-5 

3-10 

 

3 

5 

Chlorida 

Minyak dan 

Lemak 

Alkalinitas 

30-100 

50-150 

50-200 

50 

100 

100 

(Sumber : Metcalf d & Eddy, 1979) 

Secara umum sifat air limbah cair domestik terbagi atas tiga karakteristik, 

yaitu : 

1. Karakteristik fisik 

a. Padatan (solid) 

Padatan terdiri dari bahan padat organik maupun anorganik yang dapat 

larut, mengendap atau tersuspensi. Bahan ini pada akhirnya akan mengendap di 

dasar air sehingga menimbulkan pendangkalan pada dasar badan air penerima. 

b. Bau (odor) 

Bau timbul karena adanya kegiatan mikroorganisme yang menguraikan 

zat-zat organik yang menghasilkan gas-gas tertentu juga karena adanya reaksi 

kimia yang menimbulkan gas. Standar bau dinyatakan dalam bilangan ambang 

bau (Threshold Odor Number) yang menunjukkan pengenceran maksimum dari 

contoh air (limbah) hingga dihasilkan campuran yang tidak berbau lagi.  

c. Warna (color) 

Warna dibedakan menjadi true color dan apparent color. Warna yang bisa 

diukur adalah true color, yaitu warna yang disebabkan oleh buangan terlarut pada 

air limbah tersebut. Sedangkan apparent color disebabkan oleh warna-warna 
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bahan yang terlarut maupun yang tersuspensi. Secara kualitatif, keadaan limbah 

dapat ditandai warna-warnanya. Air buangan yang baru dibuang biasanya 

berwarna keabu-abuan. Jika senyawa organik yang ada mulai pecah oleh 

aktivitas bakteri dan adanya oksigen terlarut direduksi menjadi nol, maka warna 

biasanya berubah menjadi semakin gelap. Standar warna sebagai perbandingan 

untuk contoh air adalah standar Pt-Co, dan satuan warna yang digunakan adalah 

satuan Hazen. Untuk air minum warnanya tidak boleh lebih dari 50 satuan 

Hazen. 

d. Temperatur 

Temperatur air limbah mempengaruhi badan penerima jika terdapat 

temperatur yang cukup besar. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan reaksi serta 

tata kehidupan dalam air. Perubahan suhu memperlihatkan aktivitas kimiawi dan 

biologi. 

e. Kekeruhan (turbidity) 

Kekeruhan menunjukkan sifat optis air yang akan membatasi 

pencahayaan kedalam air. Kekeruhan terjadi karena adanya zat-zat koloid yang 

melayang dan zat-zat yang terurai menjadi ukuran yang lebih (tersuspensi) oleh 

binatang , zat-zat organik, jasad renik, lumpur, tanah, tanah, dan benda-benda 

lain yang melayang. 

2. Karakteristik kimia 

a. Parameter organik 

• Biological Oxygen Demand (BOD) 

Pengujian BOD adalah pengujian yang paling umum digunakan dalam 

pengolahan air limbah. Jika terdapat oksigen dalam jumlah yang cukup maka 

pembusukan biologis secara aerobik dari limbah organik akan terus 

berlangsung sampai semua limbah terkonsumsi. Air limbah menjadi produk 

akhir sel-sel baru serta bahan-bahan organik stabil dan hasil akhir lainnya. 

Mula-mula sebagian air limbah dioksidasi produk akhir untuk melepaskan 
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energi guna pemeliharaan sel serta pembentukan sel baru dengan 

menggunakan sebagian energi yang dilepas selama oksidasi. Akhirnya pada 

saat bahan organik dipakai sel-sel baru mulai memakan sel-sel nya sendiri 

untuk mendapatkan energi guna pemeliharaan sel. Proses ketiga ini disebut 

respirasi endogen. Jika istilah CHONS ( Carbon, Hydrogen, Oxygen, 

Nitrogen, Sulphur) dipakai untuk mewakili limbah organik dan istilah 

C5H7NO2 mewakili serat-serat sel, maka ketiga proses dapat dinyatakan 

dengan reaksi kimia berikut.  

Oksidasi : 

CHONS + O2 + bakteri   CO2 + H2O +NH3 + produk + energi 

Persenyawaan : 

CHONS + O2 + bakteri + energi   C5H7NO2 

Respirasi endogen : 

C5H7NO2 + 5 O2       5 O2   + NH3 + H2O 

Karena adanya proses biokimia, maka laju pengeluaran BOD sangat 

tergantung pada suhu dan bahan organiknya. 

• Chemical Oxygen Demand ( COD) 

Analisis COD adalah menentukan banyaknya oksigen yang diperlukan 

untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Hasil analisis COD 

menunjukkan kandungan senyawa organik yang terdapat dalam limbah. 

• Protein 

Protein merupakan bagian yang penting dari makhluk hidup, termasuk 

di dalamnya tanaman, dan hewan bersel satu. Protein mengandung karbon, 

hidrogen, dan oksigen yang mempunyai bobot molekul sangat tinggi. Struktur 

kimianya sangat kompleks dan tidak stabil serta mudah terurai, sebagian ada 

yang larut dalam air, tetapi ada yang tidak. Susunan protein sangat majemuk 

dan terdiri dari beribu-ribu asam amino dan merupakan bahan pembentuk sel 
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dan inti sel. Di dalam limbah cair, protein merupakan unsur penyabab bau, 

karena adanya proses pembusukan dan peruraian oleh bakteri. 

• Karbohidrat 

Karbohidrat antara lain : gula, pati, sellulosa dan benang-benang kayu 

terdiri dari unsur C, H, dan O. Gula dalam limbah cair cenderung 

terdekomposisi oleh enzim dari bakteri-bakteri tertentu dan ragi menghasilkan 

alkohol dan gas CO2 melalui proses fermentasi. Fermentasi merupakan proses 

peruraian metabolik dari bahan organik oleh mikroorganisme yang 

menghasilkan energi dan gas, yang berlangsung dalam kondisi anaerobik. 

Metabolisme merupakan peristiwa pembentukan dan peruraian zat di dalam 

diri makhluk hidup yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Pati 

merupakan salah satu karbohidrat yang relatif lebih stabil, tetapi dapat diubah 

menjadi gula oleh aktivitas bakteri. Sedang sellulosa merupakan salah satu 

karbohidrat yang paling tahan terhadap dekomposisi atau peruraian bakteri. 

Karbohidrat ini keberadaannya dalam limbah cair mengakibatkan bau busuk 

dan turunnya oksigen terlarut, sehingga dapat mengganggu kehidupan biota 

air. 

• Minyak dan lemak 

Minyak adalah lemak yang bersifat cair. Keduanya mempunyai 

komponen utama karbon dan hidrogen yang mempunyai sifat tidak larut 

dalam air. Bahan-bahan tersebut banyak terdapat pada makanan, hewan, 

manusia dan bahkan ada dalam tumbuh-tumbuhan sebagai minyak nabati. 

Sifat lainnya adalah relatif stabil, tidak mudah terdekomposisi oleh bakteri. 

• Deterjen 

Deterjen termasuk bahan organik yang sangat banyak digunakan untuk 

keperluan rumah tangga, hotel, dan rumah sakit. Fungsi utama deterjen adalah 

sebagai pembersih dalam pencucian, sehingga tanah, lemak dan lainnya dapat 

dipisahkan. Pemisahan terjadi akibat penurunan tegangan muka, sehingga 
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kotoran-kotoran yang menempel pada alat atau bahan dapat dipisahkan. Bahan 

aktif pembersih yang terkandung dalam deterjen di Indonesia sebelum tahun 

1993 masih menggunakan ABS (Alkyl Benzene Sulfonate). ABS ini dapat 

menimbulkan busa yang mempunyai sifat tahan terhadap peruraian biologis, 

sehingga dapat menimbulkan masalah pencemaran air. Sejak tahun 1993, 

bahan aktif ini diganti dengan LAS (Linear Alkyl Sulfonate) yang busanya 

dapat diuraikan, walaupun harganya relatif lebih mahal. 

b. Parameter anorganik dan gas 

• pH 

pH mempengaruhi kehidupan dalam air, pH kurang dari 5 atau lebih 

dari 9 akan menyebabkan korosi logam. 

• Chlorida 

Merupakan zat anorganik yang larut dan tidak terendapkan atau tidak 

dapat dihilangkan dengan proses biologis. Chrorida dalam jumlah kecil 

berguna sebagai desinfektan, tetapi dalam bentuk ion jika bersenyawa dengan 

Na dapat menimbulkan garam yang akan merusak instalasi/peralatan yang ada 

dalam air. 

• Alkalinitas 

Disebabkan adanya hidroksida, karbonat dan bikarbonat dari ion-ion 

seperti K2+,Mg2+, Na+, Ca2+, NH4
+ . Konsentrasi alkali penting dalam 

pengolahan limbah secara kimiawi. 

• Oksigen terlarut (DO) 

Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen yang ada dalam air dan 

dinyatakan dalam mg/l atau ppm (part per million) pada suhu 25oC. Oksigen 

terlarut dibutuhkan oleh mikroorganisme dan makhluk hidup lainnya untuk 

kehidupannya. Adanya oksigen terlarut di dalam air ini akan mencegah bau 

yang tidak enak. Semakin tinggi DO dalam air, semakin baik kehidupan biota 

airnya. 
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• Logam-logam berat 

Kandungan logam-logam berat dalam jumlah tertentu dalam air sangat 

diperlukan untuk kehidupan makhluk hidup, namun dalam jumlah yang besar 

akan bersifat racun, maka perlu diawasi dengan ketat. Logam tersebut antara 

lain : Pb, Cr, Mn, Cu, Zn dan Hg. 

• Nitrogen 

Unsur nitrogen merupakan bagian yang penting untuk keperluan 

pertumbuhan protista dan tanaman. Nitrogen ini dikenal sebagai unsur hara 

atau makanan dan perangsang pertumbuhan. Nitrogen dalam limbah cair 

terutama merupakan gabungan dari bahan-bahan berprotein dan urea. Oleh 

bakteri, nitrogen ini diuraikan secara cepat dan diubah menjadi ammonia, 

sehingga umur dari air buangan secara relatif dapat ditunjukkan dari jumlah 

ammonia yang ada. 

• Phospor 

Unsur phospor (P) dalam air seperti juga elemen nitrogen, merupakan 

unsur penting untuk pertumbuhan protista dan tanaman, yang dikenal pula 

sebagai nutrient dan perangsang pertumbuhan. Phospor merupakan komponen 

yang menyuburkan algae dan organisme biologi lainnya, sehingga dapat 

dijadikan tolak ukur kualitas perairan. 

• Gas-gas 

Gas-gas yang umumnya terdapat dalam limbah adalah gas nitrogen (N2), 

gas oksigen (O2), gas karbondioksida (CO2), gas hydrogen sulfida (H2S), gas 

ammonia (NH3) dan gas methan (CH4). Gas NH3 dan gas CH4 berasal dari 

hasil peruraian bahan-bahan organik yang ada dalam air limbah. Gas-gas ini 

dapat dijadikan tolok ukur kualitas air. 
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3. Karakteristik Biologi 

Parameter penting lainnya adalah golongan mikroorganisme yang ada dalam air 

dan golongan patogen, sebab pada dasarnya dalam air mengandung berjuta-juta 

bakteri baik yang menguntungkan maupun yang merugikan manusia. 

 

II.3 Pengolahan Limbah Cair 

Pengolahan limbah cair berhubungan erat dengan karakteristik dan kualitasnya. 

Karena itu proses pengolahan limbah cair ini digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu 

: 

a. Pretreatment atau primary treatment terbagi lagi menjadi dua, yaitu : 

� Perlakuan fisika 

Dilakukan terhadap air buangan yang kandungan zat pencemarnya dapat 

dipisahkan secara mekanis, misalnya penghilangan benda-benda yang mengapung 

dan padatan tersuspensi. 

� Perlakuan kimia 

Proses pengolahan dimana perubahan, penguraian, atau pemisahan bahan 

yang tidak diinginkan berlangsung dengan mekanisme reaksi kimia. Dalam proses 

ini ditambahkan zat kimia dalam jumlah tertentu untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Disini meliputi pengendapan secara kimia, absorbsi, desinfeksi dan gas 

transfer. 

b. Secondary treatment  

Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat organik terlarut dengan proses 

biologis. Proses ini memanfaatkan mikroorganisme yang aktif untuk merusak zat 

organik dan menjadikan stabilnya zat organik dalam air limbah. 

c. Tertiary treatment 

Merupakan proses tingkat lanjut yang bertujuan untuk menghilangkan 

senyawa kimia organik dan anorganik. Proses ini dapat dilakukan secara fisika, 

kimia, dan biologi dengan cara filtrasi, stripping, adsorbsi, karbon aktif, reduksi-

oksidasi, dan melalui bakteri atau alga nitrifikasi. 
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d. Pembunuhan kuman (desinfectan) 

Dilakukan apabila limbah cair mengandung bakteri patogen. 

Pengolahan limbah secara biologi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:  

1. Secara anaerob 

Pengolahan limbah cair secara anaerob berarti yang bekerja atau yang hidup 

adalah bakteri anaerob yang tidak memerlukan oksigen bebas. Bakteri ini dapat 

bekerja dengan baik pada suhu yang semakin tinggi sampai 40 derajat celcius, pada 

pH sekitar 7. Bakteri ini juga akan bekerja dengan baik pada keadaan yang gelap dan 

tertutup. 

2. Secara aerob 

Pengolahan limbah secara aerob berarti yang dipergunakan adalah bakteri 

aerob yang memerlukan oksigen bebas. Bakteri ini akan bekerja dengan baik pada pH 

sekitar 7 dengan suhu yang semakin tinggi sampai pada 40 derajat celcius. Oleh 

karena itu dalam pengolahan limbah secara aerob harus dimasukkan oksigen dari 

udara secara kontinyu. (Darsono,2007) 

 

II.4 Fermentasi anaerobik 

Penguraian senyawa organik seperti karbohidrat, lemak dan protein yang 

terdapat dalam limbah cair dengan proses anaerobik akan menghasilkan biogas yang 

mengandung metana (50-70%), CO2 (25-45%) dan sejumlah kecil nitrogen, hidrogen 

dan hidrogen sulfida.  

Reaksi sederhana penguraian senyawa organik secara aerob :  

   

Bahan organik   CH
4 
+ CO

2 
+ H

2 
+ N

2 
+ H

2
O  

      

Proses fermentasi anaerobik untuk menghasilkan biogas berlangsung dalam 4 

tahap secara berantai, yaitu: 

1. Tahap 1 (Hidrolisa) 

Mikroorganisme 

anaerob 

Mikroorganisme 
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Hidrolisa senyawa organik baik yang terlarut maupun yang tersuspensi dari 

berat molekul besar (polimer) menjadi senyawa organik sederhana (monomer) yang 

dilakukan oleh enzim-enzim ekstraseluler. Beberapa senyawa organik dan enzim 

pengurainya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 2.2 Senyawa organik dan enzim pengurai 

Enzim  Substrat  Produk  

Esterase:  

Lipase  

Phosphatase:  

Lecithinase  

Pectin esterase  

Carohydrase  

Fructosidase  

Maltase  

Cellobiose  

Lactase  

Amilase  

Cellulase  

Cytase  

Poligalakturonase  

Nitrogen-Carrying  

Compound  

Proteanase  

Polipeptidase  

Deaminase:  

Urease  

Asparaginase  

Gliserida (fat)  

Lecitin  

Pektin metil  

Ester  

Sucrosa  

Maltosa  

Cellobiosa  

Laktosa  

Starch  

Sellulosa  

-  

Asam 

Poligalakturonat  

Protein  

Protein  

Urea  

Asparagine  

Gliserol + Asam lemak  

Choline + H
3
PO

4 
+ fat Metanol + asam poligalakturonat  

Frukosa + Glukosa  

Glukosa  

Glukosa  

Galaktos + glukosa  

Maltosa/glukosa + maltooligo-saccarida  

Sellobiosa  

Gula sederhana  

Asam galakturonat  

Polipeptida  

Asam amino  

CO
2 
+ NH

3 
 

Asam aspartat + NH
3
 

(Sumber ; Baile, 1987) 
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2. Tahap 2 (Acidogenesis) 

Pengubahan senyawa sederhana menjadi asam organik yang mudah menguap 

seperti asam asetat, asam butirat, asam propionat dan lain-lain. Dengan terbentuknya 

asam organik maka pH akan terus menurun namun pada waktu yang bersamaan akan 

terbentuk buffer yang akan menetralisisr pH.  

3. Tahap 3 ( Acetogenesis) 

Pembentukan asam dari senyawa-senyawa organik sederhana (monomer) 

dilakukan oleh bakteri-bakteri penghasil asam yang terdiri dari sub divisi 

acids/farming bacteria dan acetogenic bacteria. Asam propionat dan butirat 

diuraikan oleh acetogenik bacteria menjadi asam asetat. 

4. Tahap 4 (Metanogenesis) 

Merupakan tahap dominasi perkembangan sel mikroorganisme dengan spesies 

tertentu yang menghasilkan metana. Pada tahap ini terjadi konversi asam organik 

menjadi metana, karbon dioksida, dan gas-gas lain seoerti hidrogen sulfida, hidrogen 

dan nitrogen. Pembentukan metana dilakukan oleh bakteri penghasil metana yang 

terdiri dari sub divisi acetocalstic methane bacteria yang menguraikan asam asetat 

menjadi metana dan karbon dioksida. Karbon dioksida dan hidrogen yang terbentuk 

dari reaksi penguraian di atas, disintesa oleh bakteri pembentuk metana menjadi 

metana dan air. Proses pembentukan asam dan gas metana dari suatu senyawa 

organik sederhana melibatkan banyak reaksi percabangan. 

 

II.5 Mekanisme Reaksi Fermentasi Anaerob 

1. Acid forming bacteria menguraikan senyawa glukosa menjadi 

a. C6H12O6   +   2H2O                         2CH3COOH   +   2CO2   +   4H2 
(asam asetat)  

b. C6H12O6                                  CH3CH2CH2COOH   +   2CO2   +   2H2 

     (asam butirat) 
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c. C6H12O6   +   2H2                        2CH3CH2COOH   +   2H2O 

        (asam propionat) 
2. Acetogenic bacteria menguraikan asam propionat dan asam butirat menjadi : 

a. CH3CH2COOH                         CH3COOH   +   CO2   +   3H2 
(asam asetat) 

b. CH3CH2CH2COOH                        2CH3COOH   +   2H2 
(asam asetat) 

3. Acetoclastic methane menguraikan asam asetat menjadi :  

CH3COOH                         CH4   +   CO2 
(metana) 

4. Methane bacteria mensintesa hidrogen dan karbondioksida menjadi :  

2H2   +   CO2                             CH4   +   2H2O 
(metana) 

 

II.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Anaerob 

1. Faktor Biotis 

Di dalam proses fermentasi anaerob untuk membentuk metana, terjadi suatu 

kehidupan simbiose. Semakin banyak simbiose, semakin baik daya dukungnya 

terhadap lingkungan kehidupan dari bakteri metana. Tahapan proses fermentasi yaitu 

fase hidrolisa, fase asam dan fase metana berlangsung terus secara berantai sampai 

pada suatu keadaan dimana tidak ada lagi bahan organik yang dapat dihidrolisa. 

2. Faktor Abiotis 

Lingkungan abiotis mencakup faktor luar yang dapat diatur serta berpengaruh 

secara langsung terhadap produksi biogas. Faktor-faktor abiotis iniu yaitu : 

a. Kadar Air Umpan 

Setiap jenis organisme mempunyai nilai kebutuhan air yang unik untuk 

kebutuhan kehidupan dan aktivitasnya. Dengan memberikan nilai kebutuhan air 

yang optimum maka akan dapat dihasilkan daya dukung yang optimal. Filipino 

Harahap (1998) menyatakan bahan umpan yang baik mempunyai kandungan 

padatan 7%-9%. 
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b. CN Ratio 

Syarat ideal untuk proses digesti adalah C/N = 25 – 30. Karena itu, untuk 

mendapatkan produksi biogas yang tinggi, maka penambangan bahan yang 

mengandung karbon (C) seperti jerami, atau N (misalnya: urea) perlu dilakukan 

untuk mencapai rasio C/N = 25 – 30. Berikut tabel yang menunjukkan kadar N 

dan rasio C/N dari beberapa jenis bahan organik. 

Tabel 2.3 Kadar N dan rasio C/N dari beberapa jenis bahan organik. 

 

c. Temperature 

Secara umum, ada 3 rentang temperatur yang disenangi oleh bakteri, yaitu: 

� Psicrophilic (suhu 4 – 20 C) - biasanya untuk negara-negara subtropics 

atau beriklim dingin.  

� Mesophilic (suhu 20 – 40 C).  

� Thermophilic (suhu 40 – 60 C) - hanya untuk men-digesti material, 

bukan untuk menghasilkan biogas.  

Untuk negara tropis seperti Indonesia, digunakan unheated digester 

(digester tanpa pemanasan) untuk kondisi temperatur tanah 20 – 30 C. 

d. Aerasi 

Biodigester harus tetap dijaga dalam keadaan abiotis (tanpa kontak 

langsung dengan Oksigen (O2). Udara (O2) yang memasuki biodigester 



 

 

                                                                                                                   18 
 

menyebabkan penurunan produksi metana, karena bakteri berkembang pada 

kondisi yang tidak sepenuhnya anaerob. 

e. pH 

Bakteri berkembang dengan baik pada keadaan yang agak asam (pH antara 

6,6 – 7,4) dan pH tidak boleh di bawah 6,2. pengaturan pH awal proses sangat 

penting, tahap pembentukan asam akan menurunkan pH awal. Jika penurunan ini 

cukup besar akan dapat menghambat aktivitas mikroorganisme penghasil metana. 

Untuk meningkatkat pH dapat dilakukan dengan penambahan kapur. Karena itu, 

kunci utama dalam kesuksesan operasional biodigester adalah dengan menjaga 

agar temperatur konstan (tetap) dan input material sesuai. 

f. Pengadukan 

Pengadukan dilakukan untuk mendapatkan campuran substrat yang 

homogen dengan ukuran partikel yang kecil. Pengadukan selama proses 

dekomposisi untuk mencegah terjadinya benda-benda mengapung pada 

permukaan cairan dan berfungsi mencampur methanogen dengan substrat. 

Pengadukan juga memberikan kondisi temperatur yang seragam dalam 

biodigester. 

g. Starter 

Starter yang mengandung bakteri metana diperlukan untuk mempercepat 

proses fermentasi anaerob. Beberapa jenis starter antara lain: 

� Starter alami, yaitu lumpur aktif seperti lumpur kolam ikan, air comberan atau 

cairan septic tank, sludge, timbunan kotoran, dan timbunan sampah organik.  

� Starter semi buatan, yaitu dari fasilitas biodigester dalam stadium aktif.  

� Starter buatan, yaitu bakteri yang dibiakkan secara laboratorium dengan 

media buatan.  

h. Kebutuhan Nutrisi 

Bakteri fermentasi membutuhkan beberapa bahan gizi tertentu dan sedikit 

logam. Kekurangan salah satu nutrisi atau bahan logam yang dibutuhkan dapat 

memperkecil proses produksi metana. Nutrisi yang diperlukan antara lain 
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ammonia (NH3) sebagai sumber Nitrogen, nikel (Ni), tembaga (Cu), dan besi 

(Fe) dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, fosfor dalam bentuk fosfat (PO4), 

magnesium (Mg) dan seng (Zn) dalam jumlah yang sedikit juga diperlukan. 

Tabel berikut adalah kebutuhan nutrisi bakteri fermentasi 

Tabel 2.4 Kebutuhan Nutrisi bakteri fermentasi 

.  

(sumber : Kamase,2008) 

i. Konsentrasi Substrat 

Sel mikroorganisme mengandung Carbon, Nitrogen, Posfor dan Sulfur 

dengan perbandingan 100 : 5 : 1 : 1. Untuk pertumbuhan mikroorganisme, unsur-

unsur di atas harus ada pada sumber makanannya (substart). Konsentrasi substrat 

dapat mempengaruhi proses kerja mikroorganisme. Kondisi yang optimum 

dicapai jika jumlah mikroorganisme sebanding dengan konsentrasi substrat.  

Kandungan air dalam substart dan homogenitas sistem juga mempengaruhi 

proses kerja mikroorganisme. Karena kandungan air yang tinggi akan 

memudahkan proses penguraian, sedangkan homogenitas sistem membuat 

kontak antar mikroorganisme dengan substrat menjadi lebih intim. 
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j. Zat Beracun 

Zat organik maupun anorganik, baik yang terlarut maupun tersuspensi 

dapat menjadi penghambat ataupun racun bagi pertumbuhan mikroorganisme 

jika terdapat pada konsentrasi yang tinggi. 

Untuk logam pada umumnya sifat racun akan semakin bertambah dengan 

tingginya valensi dan berat atomnya. Bakteri penghasil metana lebih sensitif 

terhadap racun daripada bakteri penghasil asam.  

Beberapa senyawa organik terlarut yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme  

Tabel 2.5 Senyawa penghambat pertumbuhan mikroorganisme 

Senyawa  Konsentrasi  

1. Formaldehis  

2. Chloroform  

3. Ethyl benzene  

4. Etylene  

5. Kerosene  

6. Detergen  

50 – 200  

0,5  

200 – 1.000  

5  

500  

1% dari berat kering  

 

Beberapa zat anorganik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme : 

Tabel 2.6  Zat anorganik yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

Komponen  Konsentrasi  

Sedang  Kuat  

1. Na
+
 

2. K
+
 

3. ca
+2

 

4. Mg
+2

 

5. NH
+
 

3.500 – 5.500  

2.500 – 4.500  

2.500 – 4.500  

1.000 – 1.500  

1.500 – 3.000  

8.00  

12.000  

8.000  

3.000  

3.000  

200  
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6. S
2-
 

7. Cu  

8. Cr (VI)  

9. Cr (III)  

10. Ni  

11. Zn  

5 (larut)  

50 – 70 (total)  

3.0 (larut)  

180 – 420 (total)  

2 (larut)  

30 (total)  

1 (larut)  

(sumber : Kamase,2008) 

k. Faktor Konsentrasi Padatan 

Konsentrasi ideal padatan untuk memproduksi biogas adalah 7-9% 

kandungan kering. Kondisi ini dapat membuat proses digester anaerob berjalan 

dengan baik (Majari Magazine, 2009). 

 

II.7 Reaktor Biogas 

Ada beberapa jenis reaktor biogas yang dikembangkan diantaranya adalah 

reaktor jenis kubah tetap (Fixed-dome), reactor terapung (Floating drum), raktor jenis 

balon, jenis horizontal, jenis lubang tanah, jenis ferrocement. Dari keenam jenis 

digester biogas yang sering digunakan adalah jenis kubah tetap (Fixed-dome) dan 

jenis Drum mengambang (Floating drum). Beberapa tahun terakhi ini dikembangkan 

jenis reaktor balon yang banyak digunakan sebagai reaktor sederhana dalam skala 

kecil. 

1. Reaktor kubah tetap (Fixed-dome) 

Reaktor ini memiliki dua bagian yaitu digester sebagai tempat pencerna material 

biogas dan sebagai rumah bagi bakteri,baik bakteri pembentuk asam ataupun bakteri 

pembentu gas metana. Bagian ini dapat dibuat dengan kedalaman tertentu 

menggunakan batu, batu bata atau beton. Strukturnya harus kuat karena menahan gas 

agar tidak terjadi kebocoran. Bagian yang kedua adalah kubah tetap (fixed-dome). 

Dinamakan kubah tetap karena bentuknya menyerupai kubah dan bagian ini 
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merupakan pengumpul gas yang tidak bergerak (fixed). Gas yang dihasilkan dari 

material organik pada digester akan mengalir dan disimpan di bagian kubah. 

Keuntungan dari reaktor ini adalah biaya konstruksi lebih murah daripada 

menggunaka reaktor terapung, karena tidak memiliki bagian yang bergerak 

menggunakan besi yang tentunya harganya relatif lebih mahal dan perawatannya 

lebih mudah. Sedangkan kerugian dari reaktor ini adalah seringnya terjadi kehilangan 

gas pada bagian kubah karena konstruksi tetapnya. 

2. Reaktor floating drum 

Memiliki bagian digester yang sama dengan reaktor kubah, perbedaannya 

terletak pada bagian penampung gas menggunakan peralatan bergerak menggunakan 

drum. Drum ini dapat bergerak naik turun yang berfungsi untuk menyimpan gas hasil 

fermentasi dalam digester. Pergerakan drum mengapung pada cairan dan tergantung 

dari jumlah gas yang dihasilkan. Keuntungan dari reaktor ini adalah dapat melihat 

secara langsung volume gas yang tersimpan pada drum karena pergerakannya. 

Karena tempat penyimpanan yang terapung sehingga tekanan gas konstan. Sedangkan 

kerugiannya adalah biaya material konstruksi dari drum lebih mahal. faktor korosi 

pada drum juga menjadi masalah sehingga bagian pengumpul gas pada reaktor ini 

memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan menggunakan tipe kubah tetap. 

3. Reaktor balon 

Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala 

rumah tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam 

penanganan dan perubahan tempat biogas. reaktor ini terdiri dari satu bagian yang 

berfungsi sebagai digester dan penyimpan gas masing masing bercampur dalam satu 

ruangan tanpa sekat. Material organik terletak dibagian bawah karena memiliki berat 

yang lebih besar dibandingkan gas yang akan mengisi pada rongga atas. (Agung 

Pambudi, 2008). 
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II.8 Biogas 

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktifitas anaerobik atau fermentasi dari 

bahan-bahan organik termasuk diantaranya; kotoran manusia dan hewan, limbah 

domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang 

biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah 

metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan 

maupun untuk menghasilkan listrik. 

Biogas yang dihasilkan oleh aktifitas anaerobik sangat populer digunakan untuk 

mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat dihasilkan sambil 

menghancurkan bakteri patogen dan sekaligus mengurangi volume limbah buangan. 

Metana dalam biogas, bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara, dan 

menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih 

sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah 

karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan 

global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan 

karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila 

dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon diatmosfer bila 

dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. 

Saat ini, banyak negara maju meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan 

baik dari limbah cair maupun limbah padat atau yang dihasilkan dari sistem 

pengolahan biologi mekanis pada tempat pengolahan limbah. 

Komposisi biogas bervariasi tergantung dengan asal proses anaerobik yang terjadi. 

Gas landfill memiliki konsentrasi metana sekitar 50%, sedangkan sistem pengolahan 

limbah maju dapat menghasilkan biogas dengan 55-75% CH4. 

Komposisi biogas : 

Tabel 2.7 Komposisi Biogas 

Komponen  % (persen) 

Metana (CH4)  55-75 
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Karbon dioksida (CO2) 25-45 

Nitrogen (N2)  0-0.3 

Hidrogen (H2) 1-5 

Hidrogen sulfida (H2S)  0-3 

Oksigen (O2) 0.1-0.5 

(Sumber : Beni Hermawan, 2007) 

Jika biogas dibersihkan dari pengotor secara baik, ia akan memiliki 

karakteristik yang sama dengan gas alam. Jika hal ini dapat dicapai, produsen biogas 

dapat menjualnya langsung ke jaringan distribusi gas. Akan tetapi gas tersebut harus 

sangat bersih untuk mencapai kualitas pipeline. Air (H2O), hidrogen sulfida (H2S) 

dan partikulat harus dihilangkan jika terkandung dalam jumlah besar di gas tersebut. 

Karbon dioksida jarang harus ikut dihilangkan, tetapi ia juga harus dipisahkan untuk 

mencapai gas kualitas pipeline. Jika biogas harus digunakan tanpa pembersihan yang 

ektensif, biasanya gas ini dicampur dengan gas alam untuk meningkatkan 

pembakaran. Biogas yang telah dibersihkan untuk mencapai kualitas pipeline 

dinamakan gas alam terbaharui. 

Perombakan (degradasi) limbah cair organik akan menghasilkan gas metana, 

karbondioksida dan gas-gas lain serta air. Perombakan tersebut dapat berlangsung 

secara aerobik maupun anaerobik. Pada proses aerobik limbah cair kontak dengan 

udara, sebaliknya pada kondisi anaerobik limbah cair tidak kontak dengan udara luar 

(Sugiharto, 1987). 

Biasanya biogas dibuat dari limbah peternakan yaitu kotoran hewan ternak 

maupun sisa makanan ternak, namun pada prinsipnya biogas dapat juga dibuat dari 

limbah domestik, baik cair maupun padat. Biogas sebenarnya adalah gas metana 

(CH4). Gas metana bersifat tidak berbau, tidak berwarna dan sangat mudah terbakar. 

Pada umumnya di alam tidak berbentuk sebagai gas murni namun campuran gas lain 

yaitu metana sebesar 65%, karbondioksida 30%, hidrogen disulfida sebanyak 1% dan 

gas-gas lain dalam jumlah yang sangat kecil. Biogas sebanyak 1000 ft3 (28,32m3) 
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mempunyai nilai pembakaran yang sama dengan 6,4 galon (1US gallon =3,785 liter) 

butana atau 5,2 gallon gasolin (bensin) atau 4,6 gallon minyak diesel. Untuk 

memasak pada rumah tangga dengan 4-5 anggota keluarga cukup 150ft3 per hari. 

 

II.9 Keuntungan Menggunakan Proses Anaerob 

Konversi limbah melalui proses anaerobik dengan menghasilkan biogas 

memiliki beberapa keuntungan, yaitu : 

• Biogas merupakan energi tanpa menggunakan material yang masih memiliki 

manfaat termasuk biomassa sehingga biogas tidak merusak keseimbangan 

karbondioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan (deforestation) dan 

perusakan tanah.  

• Energi biogas dapat berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil 

sehingga akan menurunkan gas rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya.  

• Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang keberadaannya duatmosfer 

akan meningkatkan temperatur, dengan menggunakan biogas sebagai bahan 

bakar maka akan mengurangi gas metana di udara.  

• Limbah berupa sampah kotoran hewan dan manusia merupakan material yang 

tidak bermanfaaat, bahkan bisa menngakibatkan racun yang sangat berbahaya. 

Aplikasi anaerobik akan meminimalkan efek tersebut dan meningkatkan nilai 

manfaat dari limbah.  

• Selain keuntungan energi yang didapat dari proses anaerobik d dengan 

menghasilkan gas bio, produk samping seperti sludge. Meterial ini diperoleh 

dari sisa proses anaerobik digestion yang berupa padat dan cair. Masing-masing 

dapat digunakan sebagai pupuk berupa pupuk cair dan pupuk padat. 
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BAB III 

METODOLOGI PERCOBAAN 

 

III.1 Kondisi Operasi 

Limbah yang diolah yaitu limbah selokan sekitar jalan Pahlawan, Semarang. 

pH operasi   : 7 (netral) 

Suhu operasi   : suhu kamar (300C) 

Tekanan   : atmosferik 

Volum limbah   : 15 L 

Variasi volum lumpur aktif : 1, 3, 5, 7, dan 9 L 

Waktu tinggal limbah yang diolah adalah 6 hari dan 30 hari. 

 

III.2 Respon yang diambil 

Penurunan kadar COD serta volume biogas yang dihasilkan untuk setiap 

variabel. 

 

III.3 Alat dan Bahan 

III.3.1 Alat yang digunakan 

Alat utama : 

• Bak anaerob yang berukuran 35x20x30 cm 



 

 

Keterangan :

1. Bak Anaerob

2. Penjepit selang

3. Selang

4. Kran

 

Alat 

indikator pH, pipet tetes, buret, statif, klem, labu takar, erlenmeyer, 

pengaduk, beaker glass

III.3.2 Bahan yang digunakan

Bahan utama :

• Air limbah 

                                                                                    

Gambar 3.1 Rangkaian alat percobaan 

Keterangan : 

Bak Anaerob 

Penjepit selang 

Selang 

Kran untuk mengambil sampel 

Alat tambahan lain yang digunakan antara lain

indikator pH, pipet tetes, buret, statif, klem, labu takar, erlenmeyer, 

pengaduk, beaker glass, dan gelas ukur. 

Bahan yang digunakan 

Bahan utama : 

Air limbah domestik 
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lain yang digunakan antara lain : thermometer, 

indikator pH, pipet tetes, buret, statif, klem, labu takar, erlenmeyer, 
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Air limbah domestik diperoleh dari selokan sekitar jalan 

Pahlawan, Semarang. Air limbah tersebut berwarna keruh dan nilai 

COD sebesar 958,33 mg/L. 

• Lumpur aktif 

Lumpur aktif dibuat sendiri dengan proses seeding lumpur aktif 

selama kurang lebih 2 minggu. 

Selain itu digunakan juga bahan tambahan seperti H2SO4 

0,1N, KmnO4, H2C2O4 0,1 N, NPK , dan urea. 

 

III.4 Langkah Percobaan 

Gambaran umum percobaan :  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema percobaan 

Analisis 
hasil 

( COD) 

Hitung volume 
biogas 

Fermentor 
Anaerob 

Analisis Awal  
(COD, pH) 

Filtrat 
limbah 

Limbah 
selokan 

screening impuritas 
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Keterangan : 

1. Bahan baku limbah selokan mula-mula disaring menggunakan screening 

(penyaring). Filtrat hasil saringan kemudian di analisis sesuai dengan parameter 

yang diinginkan dan impuritas hasil saringan dibuang. 

2. Setelah dianalisis, bahan baku dimasukkan kedalam reaktor dan dikondisikan 

agar berada pada pH 7 (netral), serta ditambahkan nutrisi sesuai kebutuhan. 

3. Reaktor kemudian dibiarkan sesuai dengan variabel waktu tinggal yang diminta. 

4. Setelah difermentasi sesuai waktu tinggalnya maka akan dilakukan analisis 

terhadap kadar COD sehingga volume gas dapat dihitung. 

Analisis COD 

� Ambil limbah yang sudah digojog sebanyak  1 mL, diencerkan menjadi 10 

mL kemudian dimasukan dalam erlenmeyer 

� Tambahkan 5 mL H2SO4 4N ke dalam erlenmeyer dan larutan KMnO4 hasil 

standarisasi (b ml) dipanaskan sampai mendidih selama 10 menit. 

� Tambahkan 10 ml H2C2O4 0,01N dan pertahankan suhu 70-80oC. 

� Titrasi dengan KMnO4 standar sampai tercapai TAT (a ml). 

��� � ��� � 	
 � � ����4 ������������ � �� � �
H2SO4� � 8000 �  ! 

 (Sumber : SNI-19-1423-1989) 

5. Data hasil analisis kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental dengan tahapan penelitian 

sebagai berikut: 

Tahap I : Analisis awal limbah selokan 

Tahap 2 : Proses fermentasi anaerob 

Tahap 3 : Analisis hasil 
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A. Analisis awal limbah selokan 

Analisis sampel dilakukan sebelum dan sesudah proses. Parameter limbah 

yang digunakaan oleh peneliti adalah COD. 

B. Proses Fermentasi Anaerob 

Prosedur Percobaan 

1. Persiapan bahan 

a. Cara Sampling Limbah Cair  Teknik pengambilan 

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik grab sampling 

yaitu  pengambilan yang dilakukan pada waktu dan titik yang sama.  

b. Screening (Penyaringan) 

Bahan baku limbah selokan disaring menggunakan screening 

(penyaring) hingga tidak ada kotoran yang tertinggal, berupa (kerikil, 

limbah padat, gumpalan, dan kotoran lain) 

2. Persiapan alat 

Alat yang harus dipersiapkan adalah bak anaerob, klep pengaman, 

selang, dan valve untuk mengambil sampel.  

3. Proses fermentasi anaerob 

• Bahan baku yang sudah di saring kemudian dikondisikan agar berada 

pada pH 7 (netral). 

• Selanjutnya dimasukkan kedalam reaktor pada suhu lingkungan . 

• Tutup semua saluran yang ada. Diusahakan jangan sampai ada 

lubang/saluran yang terbuka. 

• Setelah itu dilakukan fermentasi dalam reaktor biogas dengan waktu 

tertentu. 

• Setelah proses fermentasi pada reaktor sesuai dengan waktu yang 

diinginkan kemudian hasil proses dianalisis sesuai dengan parameter 

yang diinginkan COD. 
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III.5 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

III.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Parameter yang dianalisis adalah COD. Data untuk kandungan metana 

didapat dari analisis dengan menggunakan metode tertentu. 

III.5.2 Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis deskriptif, 

yaitu analisis yang memberikan kecendrungan suatu hasil penelitian yang 

menunjukkan gejala atau fenomena. Dimana analisis ini meliputi  penurunan 

COD. 

 

III.6 Hipotesis  

� Semakin lama waktu fermentasi dalam reaktor anaerob maka semakin 

banyak produksi biogas yang terbentuk.    

� Semakin lama waktu fermentasi, maka COD turun akan tetapi suatu 

ketika akan konstan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengolah limbah cair domestik dengan 

parameter penurunan kadar COD, sekaligus untuk mengetahui berapa volum biogas 

yang terbentuk. Penelitian ini dilakukan dengan variabel tetap volum limbah yaitu 15 

L dan sumber limbah yaitu selokan sekitar jalan Pahlawan, Semarang, serta 

dioperasikan, yaitu temperatur 30oC, teknan atmosferik. Sedangkan variabel 

berubahnya adalah rasio volum lumpur aktif terhadap volum limbah, dan waktu 

tinggal dalam digester. Dari penelitian ini dapat dilihat pengaruh waktu tinggal, rasio 

volum aktif dan volum limbah terhadap penurunan kadar COD dan volum biogas 

yang dihasilkan. 

 

IV.1 Pengaruh Waktu Tinggal terhadap Penurunan COD 

Penelitian ini dilakukan dengan memasukkan 15 L limbah selokan dan 

ditambah 9 L lumpur aktif, dengan penambahan nutrient berupa NPK dan urea 

sebagai makanan bagi bakteri agar tetap bisa hidup. Penelitian ini berlangsung selama 

30 hari, dan di analisis kadar COD setiap 6 hari sekali.  

 Proses tersebut memerlukan bakteri untuk menguraikan glukosa sampai 

terbentuk biogas. Terbentuknya biogas diindikasikan dengan turunnya kadar COD. 

Semakin besar penurunan kadar COD, maka volum biogas yang dihasilkan juga 

semakin banyak.  
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Penurunan kadar COD pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1, 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.1. Grafik hubungan antara penurunan kadar COD dengan waktu tinggal 

 

Penurunan kadar COD yang paling besar pada penelitian ini dicapai pada waktu 

tinggal 30 hari dengan rasio volum lumpur aktif terhadap limbah 9:15, yaitu sebesar 

34,78 %. Sedangkan penurunan kadar COD yang paling kecil dicapai pada waktu 

tinggal 6 hari yaitu turun sebesar 8,69 %. Waktu tinggal dalam bak anaerob sangat 

mempengaruhi penurunan kadar COD, karena bakteri memerlukan waktu untuk 

menguraikan senyawa organik menjadi biogas. Proses fermentasi anaerobik 

berlangsung dalam 4 tahap secara berantai, yaitu tahap hidrolisa, acidogenesis, 

acetogenesis, dan metanogenesis. Tahap hidrolisa, yaitu menguraikan senyawa 

organik (polimer) menjadi senyawa organik sederhana (monomer). Tahap 

acidogenesis, mengubah senyawa organik sederhana menjadi asam organik yang 

mudah menguap, seperti asam asetat, asam butirat, asam propionat. Tahap 

acetogenesis, yaitu pembentukan asam asetat dari senyawa organik oleh bakteri 
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acetogenik. Tahap metanogenesis, yaitu tahap pembentukan methana oleh bakteri 

metanogenesis. 

Semakin lama waktu fermentasi, kontak antara bakteri dengan limbah dan 

lumpur akan semakin lama dan waktu untuk menguraikan senyawa organik juga 

semakin lama. Dari penelitian ini hanya didapat penurunan COD sebesar 34,78 %. 

Hal ini karena waktu fermentasi yang kurang lama, sehingga belum semua senyawa 

organik diuraikan menjadi biogas atau bahkan belum sampai ke tahap metagenesis. 

Selain itu juga karena jumlah bakteri yang kurang. Dalam penelitian ini, tidak 

ditambahkan bakteri apapun, hanya memanfaatkan bakteri yang yang ada dalam 

lumpur aktif dengan menambahkan nutrien berupa NPK dan urea. Jumlah bakteri 

yang menguraikan juga mempengaruhi proses, karena semakin banyak bakteri maka 

proses penguraian senyawa organik semakin cepat.  

Dari grafik di atas dapat diperoleh nilai k , dengan persamaan sebagai berikut : 

� ������
�� � " ����� 

� # ������
�� � " # ��

$

%

&'( $

&'( )
 

���� � ���*. ,-.$ 
k = 0,0142 

Jadi, diperoleh persamaan, 

/012 � /013. 4-5,57892  

Dari model tersebut bisa diperoleh grafik perbandingan COD hasil penelitian 

dengan COD model perhitungan, seperti grafik 4.2 berikut : 
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Gambar 4.2 Grafik perbandingan kadar COD hasil penelitian dan COD model 

perhitungan. 

 

Dari grafik tersebut diperoleh % kesalahan sebesar 1,637 %. 

Dari persamaan diatas dapat diperoleh waktu yang diperlukan untuk 

menurunkan kadar COD hingga batas COD yang diizinkan sesuai keputusan Mentri 

KLH No.03/MENKLH/II/1991 (250 ppm), yaitu sekitar 95 hari atau kurang lebih 3 

bulan. Jadi untuk menurunkan COD limbah cair domestik menggunakan proses 

anaerob, dengan volum limbah 15 L dan volum lumpur aktif  9 L agar menjadi 250 

ppm diperlulkan waktu kurang lebih 3 bulan.  

 

IV.2 Pengaruh Volum Lumpur Aktif terhadap Penurunan Kadar COD 

Penelitian ini dilakukan dengan variabel berubah berupa rasio volum lumpur 

aktif terhadap volum limbah. Rasio tersebut ada 5 variabel, yaitu 1/15, 3/15, 5/15, 

7/15, 9/15. Dengan rasio tersebut dimasukkan ke dalam digester dalam waktu yang 

sama, yaitu selama 6 hari.  
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Hasil penelitian ini dapat dilihat pada grafik 4.3 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 Grafik hubungan penurunan kadar COD dengan rasio volum lumpur aktif 

terhadap volum limbah 

 

Penurunan kadar COD yang paling besar pada penelitian ini dicapai pada  rasio 

volum lumpur aktif terhadap volum limbah 9/15, yaitu sebesar 15,83 %. Sedangkan 

penurunan COD paling kecil dicapai pada rasio volum lumpur aktif terhadap limbah 

1:15, yaitu 0,83 %.  Semakin besar ratio volum lumpur aktif terhadap volum limbah 

pada variabel waktu tinggal yang sama persentase penurunan kadar COD semakin 

besar. Hal ini disebabkan karena makin banyak lumpur yang ada di dalam bak 

anaerob maka makin banyak pula bakteri yang menguraikan bahan organik yang ada 

dalam air limbah dan kontak yang terjadi antara air limbah dan lumpur menjadi 

semakin banyak (lama). 

Selama proses fermentasi anaerob limbah cair sampai menghasilkan biogas 

dibutuhkan lima bakteri kelompok fisiologi yang semuanya terlibat pada seluruh 

proses fermentasi. Menurut Brock (1991), untuk mengubah polisakarida menjadi 

metan melibatkan lima bakteri utama kelompok fisiologi pada seluruh proses. 
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Bakteri-bakteri tersebut, yaitu bakteri selulolitik atau bakteri hidrolitik, bakteri 

fermentatif, bakteri asam asetat (acetogen), bakteri yang menghasilkan H2 dan 

mengoksidasi asam lemak, dan bakteri metanogenik (metanogen). Bakteri pembentuk 

asam antara lain: Pseudomonas, Escherichia, Flavobacterium, dan Alcaligenes yang 

mendegradasi bahan organik menjadi asam-asam lemak. Selanjutnya asam-asam 

lemak didegradasi menjadi biogas yang sebagian besar adalah gas metana oleh 

bakteri metana antara lain: Methanobacterium, Methanosarcina, dan Methanococcus 

(Radar Tarakan online, 2008). 

Bakteri yang pertama kali bekerja dalam proses pengubahan polimer yang 

komplek seperti karbohidrat adalah bakteri selolulitik atau bakteri hidrolitik lainnya. 

Menurut Brock (1991), bakteri selulolitik memecah atau memotong molekul selulosa 

yang merupakan molekul dengan berat yang tinggi menjadi selulobiose (glukosa-

glukosa) dan menjadi glukosa bebas (free glucose). Glukosa kemudian di fermentasi 

secara anaerob menghasilkan bermacam-macam produk fermentasi seperti asetat, 

propionat, butirat, H2 dan CO2. H2 hasil dari fermentasi primer dengan segera dipakai 

oleh bakteri metanogenik (metanogen) yang merupakan bakteri terakhir yang 

digunakan dalam proses fermentasi anaerob. Selain itu, asetat juga dibutuhkan untuk 

pengubahan menjadi metana dalam proses fermentasi anaerob oleh beberapa bakteri 

metanogenik. Bakteri metanogenik dapat hidup dengan baik jika pH lingkungannya 

6,5-7,7. Protein dan lemak juga dapat mengalami proses fermentasi anaerob yang 

menghasilkan metana. Meskipun kandungan protein dan lemak lebih sedikit daripada 

karbohidrat, tetapi metana yang dihasilkan dari fermentasi protein dan lemak dapat 

menambah jumlah metana yang digunakan untuk biogas. 

Semakin banyak kandungan bahan organik yang terdapat dalam slurry maka 

mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta semakin banyak 

bahan organik yang dapat diubah menjadi metana. 
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IV.3 Biogas yang Dihasilkan 

Biogas yang dihasilkan pada penelitian ini diindikasikan dengan turunnya kadar 

COD selama proses. Semakin banyak penurunan kadar COD, maka volum biogas 

yang dihasilkan semakin banyak. Dari penelitian ini dapat dilihat biogas yang 

dihasilkan dari gambar 4 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.4 Limbah hari ke-0 

 

Pada hari ke-0, yaitu hari saat memasukkan limbah dan lumpur aktif. Dari gambar 

terlihat bahwa warna nya kecoklatan, kotor, tidak jernih. Hal ini karena limbah 

tersebut masih baru, yang berasal dari selokan jalan Pahlawan, Semarang. Campuran 

limbah dan lumpur aktif tersebut ditambahkan nutrien agar bakteri tetap  bisa tumbuh 

dan hidup sehingga bisa menguraikan senyawa organik, yang nantinya menghasilkan 

metana. 
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Gambar 4.5 Limbah hari ke-6 

 

Pada hari ke-6 terlihat adanya uap air yang menempel pada dinding atas 

digester. Gelembung yang muncul dipermukaan limbah sangat sedikit, bahkan 

sampai tidak kelihatan. Akan tetapi warna air limbah sudah mulai agak jernih. Hal ini 

menunjukkan bakteri sudah mulai menguraikan senyawa organik, tapi belum 

maksimal. 
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Gambar 4.6 Limbah hari ke-12 

 

Pada hari ke-12 sudah mulai terlihat gelembung udara diatas permukaan 

limbah. Walaupun tidak banyak tapi sudah bertambah dibanding pada hari ke-6. 

Warna dari limbah juga semakin jernih, ini menunjukkan bakteri sudah menguraikan 

senyawa organik.  
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Gambar 4.7 Limbah hari ke-18 

 

Pada hari ke-18 warna limbah semakin jernih, gelembung juga semakin 

bertambah. 
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Gambar 4.8 Limbah hari ke-24 

 

Pada gambar terlihat bahwa pada hari ke-24 warna air limbah semakin jernih dari 

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bekteri sudah menguraikan senyawa organik yang ada 

dalam limbah. 
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Gambar 4.9 Limbah hari ke-30 

 

Pada hari ke-30 warna air limbah juga semakin jernih. Gelembung yang 

dihasilkan bertambah dari hari sebelumnya, tapi hanya sedikit. Gelembung tersebut 

menunjukkan adanya biogas yang dihasilkan. Karena gelembung yang terbentuk 

sedikit, maka biogas yang dihasilkan pun juga sedikit. Penurunan COD setelah 30 

hari hanya sebesar 333,33 mg/l. Dari penurunan kadar COD tersebut bisa dihitung 

volum biogas yang dihasilkan, yaitu sebesar 2,2 L.  

Biogas yang dihasilkan sangat kecil. Hal ini dikarenakan 2 faktor, yaitu jumlah 

bakteri yang kurang dan waktu fermentasi yang kurang lama. Biogas dihasilkan pada 

tahap metanogenesis, yaitu peruraian asam asetat menjadi metana oleh bakteri 
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pembentuk metana, seperti Methanobacterium, Methanosarcina, dan Methanococcus 

(Radar Tarakan online, 2008). 

Reaksi pada tahap metanogenesis adalah sebagai berikut : 

CH3COOH                        CH4   +   CO2 
    (metana)  

2H2   +   CO2                          CH4   +   2H2O 
    (metana)  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

1. Penurunan kadar COD tertinggi diperoleh pada variabel rasio volum  

lumpur aktif terhadap limbah 9/15, selama waktu tinggal 30 hari, yaitu 

sebesar 34,78 %. 

2. Waktu yang diperlukan untuk menurunkan kadar COD sampai batas yang 

diijinkan (250 ppm) adalah selama 3 bulan. 

3. Biogas yang dihasilkan selama 30 hari dengan rasio volum lumpur aktif 

terhadap limbah 9/15 adalah 2,2 L. 

 

V.2 Saran 

Pada penelitian ini didapatkan kadar COD hasil treatment masih di atas 

ambang yang diijinkan berdasarkan keputusan Mentri KLH 

No.03/MENKLH/II/1991 tentang baku mutu keluaran limbah cair yaitu 250 

ppm, sehingga perlu dilakukan percobaan/pengolahan lanjutan sampai pada 

akhirnya didaptkan kadar COD yang memenuhi standar baku mutu lingkungan. 

Untuk itu disarankan : 

1. Memperbesar ratio volum lumpur terhadap volum limbah agar kontak 

antara limbah dengan lumpur yang mengandung mikroorganisme menjadi 

semakin banyak dan lama. Sehingga diharapkan kandungan COD yang 

dapat diturunkan juga menjadi semakin besar. 

2. Memperbesar waktu tinggal air limbah dalam bak anaerobik, yaitu sekitar 3 

bulan. Dengan cara ini diharapkan waktu kontaknya akan semakin lama. 

Semakin lama waktu kontak akan dihasilkan penurunan kadar COD yang 

semakin besar pula. 
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3. Menambahkan jumlah bakteri untuk menguraikan senyawa organik agar 

lebih mudah terdegradasi sehingga penurunan kadar COD semakin tinggi 

dan biogas yang dihasilkan semakin banyak. 
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