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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Lumpur menurut Holger dan Claudia (2005) berasal dari pemisahan dengan 

sedimentasi atau  pengapungan pada proses pengolahan air limbah dalam industri. Lumpur 

limbah terdiri dari air dan padatan yang dapat dibagi menjadi padatan mineral dan organik. 

Kuantitas dan karakteristik lumpur sangat tergantung pada perlakuan dalam proses. 

Sebagian besar polutan yang terdapat pada air limbah bisa diserap oleh lumpur limbah. 

Karena itu, lumpur limbah yang berasal dari industri mengandung patogen, logam berat, 

banyak polutan organik atau pestisida. Namun, lumpur limbah berguna dalam persediaan 

tanah akibat adanya erosi, karena mengandung banyak bahan organik seperti nitrogen, 

fosfor dan bahan organik lainnya.  

Pemisahan dengan  menggunakan  medium berpori atau semacam filter media yang 

dilakukan pada partikel padatan yang tersuspensi dalam cairan untuk dapat menahan 

partikel tersebut sehingga filtrat yang jernih dapat terpisahkan dari partikel padatan (Ken 

Sutherland, 2008). Partikel padat dapat berukuran sangat kecil atau lebih besar, dan 

bentuknya beraneka ragam, dapat berbentuk bola ataupun tak beraturan. Hasil akhir dari 

proses pemisahan ini dapat berupa filtrat yang jernih ataupun cake. Lumpur limbah pada 

proses filtrasi mengandung partikel padatan dalam jumlah sedikit maupun banyak dapat 

mempengaruhi waktu pengoperasian filter tersebut. 

Sementara Andreoli, et al. (2007) menyatakan bahwa pengelolaan lumpur yang berasal 

dari instalasi pengolahan air limbah adalah aktivitas yang sangat kompleks dan mahal, 

dimana jika tidak berhasil, dapat membahayakan lingkungan dan sanitasi yang diharapkan 

dalam sistem pengolahan. 

Dalam rangka meningkatan sumber daya manusia guna menyelaraskan kemajuan 

teknologi, di perguruan tinggi khususnya pada bidang teknik kimia, mahasiswa diberikan 

teori – teori mengenai peralatan industri, dan diharapkan mahasiswa dapat menerapkan 

serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan teknologi industri. kebutuhan pemahaman 

mengenai teori mengenai peralatan industri ini terutama plate and frame filter press, 

menuntut adanya sebuah mini plant yang mampu memodelkan peralatan industri 
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khususnya filter press namun dalam skala yang lebih kecil dan sederhana sebagai media 

pembelajaran mahasiswa.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Saat ini, studi mengenai penambahan bahan selain koagulan untuk filtrasi 

menggunakan lumpur limbah dengan proses plate and frame filter press dalam literature 

masih terbatas. Untuk itu diperlukan penelitian tentang pengaruh pengurangan kadar air 

dalam lumpur/sludge menggunakan plate and frame filter press dengan penambahan 

bahan selain koagulan seperti serpihan kayu sehingga dapat mengetahui pengaruh 

konsentrasi serpihan kayu yang optimum. Konsentrasi koagulan dan bahan penambah lain 

yang digunakan dapat mempengaruhi padatan solid yang dihasilkan dan juga 

mempengaruhi efisiensi penurunan volume flok yang terbentuk.  


