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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Filtrasi (Penyaringan) 

2.1.1. Pengertian Filtrasi  

Menurut Stickland, et al. (2008) Filtrasi (penyaringan) adalah proses pemisahan 

partikel zat padat dari fluida dengan  melewatkan fluida melalui suatu medium penyaring, 

dimana zat padat tersebut akan tertahan. Istilah medium penyaring dikatakan juga sebagai 

medium berpori (filter cloth). Dalam proses filtrasi, partikel  padatan tersuspensi dalam fluida 

dihilangkan secara fisika atau mekanis dengan cara melewatkannya melalui medium 

penyaringan tersebut. Di dalam campuran zat cair terdapat partikel-partikel padat tersuspensi 

dapat berupa partikel yang sangat halus (beberapa µm), dan partikel agregat atau individual. 

 

 Filter medium (medium penyaring) adalah bahan padat berpori yang berfungsi 

menahan partikel-partikel padatan berukuran lebih besar dan meloloskan partikel padat 

berukuran  lebih kecil dari diameter porinya bersama-sama dengan cairan (Sutherland, 2008). 

Beberapa filter medium yang sering digunakan antara lain seperti nilon, dacron cloth, kawat 

baja (steel mesh) gulungan baja tahan karat berbentuk koil, kain kasa dan lain-lain. Gambar 

2.1. dibawah menggambarkan secara skematis aliran slurry/sludge melalui media berpori dan 

filter.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Deposisi partikel dalam filtrasi (Sutherland, 2008). 
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Sementara Yohanes (2007) menyatakan bahwa perbedaan tekanan dalam filter yang 

melewati medium filtrasi menyebabkan adanya  fluida yang mengalir melalui medium 

tersebut. Oleh karena itu, ada filter yang beroperasi pada tekanan yang lebih tinggi dari 

tekanan atmosfer di sebelah hulu medium filter, dan ada yang beroperasi dengan tekanan 

atmosfer di sebelah hulu dan vakum di sebelah hilir. Penyebab adanya filter yang beroperasi di 

atas tekanan atmosfer adalah gaya gravitasi yang bekerja oleh pompa/blower atau oleh gaya 

sentrifugal.  

2.1.2. Jenis – Jenis Penyaringan  

Jenis penyaringan berdasarkan Mc. Cabe (1993) dapat dikelompokkan menjadi dua 

golongan: yang pertama adalah filter klarifikasi (clarifying filter) dan filter ampas (cake filter). 

1. Filter klarifikasi  

Filter klarifikasi dikenal juga filter hamparan tebal (deep bed filter), filter ini 

digunakan untuk pemisahan zat padat dengan kuantitas kecil dan menghasilkan zat cair 

yang bening. Klarifikasi berbeda dengan penapisan karena pori medium filter ini jauh 

lebih besar dari diameter partikel maka harus dipisahkan.antara partikel yang ditangkap 

oleh gaya permukaan seperti yang terlihat pada Gambar 2.2a. Walaupun diameter efektif 

saluran kecil akibat  gaya permukaan yang dihasilkan,  tetapi  tidak  menyebabkan  saluran 

filtrate tersumbat. 

2.  Filter Ampas (Cake Filter)  

Filter ampas digunakan untuk memisahkan partikel padat tersuspensi yang 

kuantitasnya besar dalam bentuk ampas, kristal ataupun lumpur. Filter ini terdapat 

pencucian  zat  padat dan bukaan untuk sisa - sisa zat cair dari padatan tersebut sebelum 

padatan dikeluarkan dari filter cloth. Medium filter pada filter ini relatif lebih tipis 

dibandingkan dengan  yang digunakan dalam medium filter klarifikasi (seperti terlihat 

pada Gambar 2.2b). Pada awal filtrasi sebagian  partikel padat masuk ke dalam pori 

medium dan tidak dapat bergerak lagi, tetapi segera setelah itu bahan itu terkumpul pada 

permukaan  filter cloth membentuk sebuah cake dengan ketebalan  tertentu dan harus 

dikeluarkan.  
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Filter Kempa ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu filter 

tekanan dan filter vakum. Filter tekanan dapat memberikan perbedaan tekanan yang cukup 

besar sehingga filtrasi berjalan  cukup cepat. Filter tekanan yang lazim adalah :  

a. Filter Kempa (filter press)  

Filter ini terdiri dari seperangkat lempengan (plate) yang dirancang untuk 

memberikan ruang dimana zat padat itu akan mengumpul. Lempengan tersebut ditutup 

dengan medium filter, seperti kanvas. Slurry umpan masuk ke dalam masing-masing 

komponen tersebut dengan tekanan. Cairannya lewat melalui kanvas dan keluar 

melalui pipa pengeluar, dan meninggalkan cake (zat padat) basah di dalam ruang itu.  

b. Filter kerangka-dan-lembaran (shell and leaf filter)  

Untuk penyaringan pada tekanan yang lebih tinggi serta untuk menghemat 

tenaga manusia, filter yang dapat digunakan berupa filter kerangka-dan-lembaran 

(shell and leaf filter). Dalam model tangki horizontal (seperti pada Gambar 2.2), 

seperangkat lembaran disusun pada suatu rak yang dapat ditarik keluar. Pada waktu 

operasi, lembaran itu terletak di dalam kerangka yang tertutup. Umpan masuk melalui 

sisi tangkai, sedangkan filtrat lewat melalui lembaran dan keluar melalui sistem pipa 

pembuangan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Filter Kerangka dan Lembaran (Shell-and-Leaf Filter) (Geankoplis, 1987). 

Gambar 2.2. (a) Filter Klarifikasi; (b) Filter Kempa (Rushton, 1996). 
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c. Filter plat-dan-bingkai (plate-and-frame filter) 

Filter ini terdiri dari plat dan bingkai yang terpasang dengan suatu medium 

filter yang terpasang di masing – masing  plat. Plat tersebut mempunyai saluran yang 

memotong  plat tersebut sehingga filtrate cairan yang bersih dapat mengalir ke bawah 

pada  masing-masing plat tersebut. Slurry dipompakan dan mengalir melalui saluran 

pipa ke dalam bingkai yang terbuka sehingga slurry tersebut mengisi bingkai. Aliran 

filtrate mengalir melalui medium filter dan partikel padat membentuk sebagai cake di 

bagian atas sisi clothes. Proses filtrasi berlangsung sampai bingkai terisi sepenuhnya 

dengan  partikel padat. Ketika bingkai tersebut terisi penuh, maka bingkai dan plat 

tersebut terpisah dan cake dapat dikeluarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Filter Press Pelat dan Bingkai (Plate and Frame Filter Press) 

2.2.1. Deskripsi Alat 

Floerger (2003) melaporkan bahwa filter press ini terdiri atas pelat (plate) dan 

bingkai (frame) yang disusun berselang-seling. Medium filter (kain kanvas, kain sintesis, 

kertas filter atau anyaman kawat halus) dipasang pada kedua sisi plate. Permukaan plate 

tidak rata, tetapi mempunyai alur-alur untuk saluran cairan (corrugated) dan cake padatan 

keluar dari sisi frame. Prinsip kerja operasi filtrasi dapat dilihat pada Gambar 2.5 dibawah 

ini:  

 

Gambar 2.4. Filter Plat-dan-Bingkai  (Plate-and-Frame Filter) (Rushton, 1996). 
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(a) Proses Filling Phase/Fase Pengisian 

Pada awal pengoperasian, sludge yang sudah terkondisikan disuntikkan ke dalam 

ruang filtrasi oleh pompa bertekanan tinggi. Sludge mengisi setiap ruang dan air 

mengalir keluar dari ruang filtrasi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Proses Filtration Phase/Fase Filtrasi  

Endapan (sludge) terus dipompa masuk dan  menyebabkan tekanan meningkat. Filtrat 

mengalir ke saluran yang terhubung dengan pipa di setiap frame dan dikeluarkan 

melalui pipa utama. Terdapat 2 pompa off-center-screw yang digunakan: mempompa 

aliran tinggi/tekanan rendah untuk diawal sludge masuk dan pompa aliran 

rendah/tekanan tinggi untuk akhir siklus seperti pada Gambar 2.6(a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Veritcal hollow 

plates 

2. Filter Cloth 

3. Jack 

4. Filtration Chamber 

Gambar 2.5. Proses Filling atau pengisian oleh sludge (Floerger, 2003). 

4 

Keterangan: 

1. Sludge pressure 

injection 

2. Filtrate evacuation  

3. Compressed air 

4. Opening phase and 

cake falling 

Gambar 2.6. (a) Sludge masuk proses filtration, (b) Proses opening cake (Floerger, 2003). 

 

(a) 

(b) 

1 

2 

3 
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(c) Proses Opening Phase/Fase Pembukaan 

Pada Gambar 2.6(b) merupakan parameter yang digunakan untuk menandai akhir 

siklus yaitu berhenti nya pompa injeksi: tekanan maksimum, waktu filtrasi, volume 

filtrat. Setelah pompa tekan berhenti, filter bag dibersihkan dari sludge yang ada 

didalamnya. Ruang dibuka secara berurutan dan cake terjatuh.  

 

(d) Proses Pencucian Cake 

Proses pencucian cake dapat dijalankan dengan sistem aliran yang sama seperti filtrasi, 

yaitu air pencuci dialirkan masuk melalui saluran – saluran pada semua plate dan 

keluar melalui frame setelah menembus kue seperti Gambar 2.7.(a). Pencucian dapat 

pula dilakukan dengan hanya mengalirkan air pencuci pada salah satu plate, dan keluar 

melalui saluran pada plate diseberangnya setelah menembus cake seperti Gambar 

2.7.(b). Hal ini dilakukan jika frame terisi penuh dengan cake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7. (a) Pencucian plate setelah cake terbentuk, (b) frame dan plate terisi penuh (Rushton, 1996). 

Plate-and-frame pair of simple corner-hole nonwashing 

design with close discharge and waffle-grid surface. 

(a) 

(b) 
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2.3. Penelitian Terdahulu Terkait Koagulasi dan Metode TSS  

No.  Penelitian/Pengarang Bahan Baku  Metode Deskripsi dan Hasil 

1. An Ding, Fangshu Qu, 
Heng Liang, Shaodong 

Guo, Yuhui Ren, 

Guoren Xu and Guibai 
Li. 2014. 

 

Effect of Adding 

Wood Chips on 
Sewage Sludge 

Dewatering in a Pilot-

scale Plate and Frame 
Filter Press Process 

 

 

Lumpur limbah / 
sludge dari Waste 

Water Treatment 

Plant (WWTP) di 
Provinsi 

Guangdong, China 

dengan 

konsentrasi sludge 
98% , pH sekitar 

6,8.  

Koagulan PACl 
(4%, 3%, 2%, 

1,5% dan 1%) dan 

CPAM (0,05%). 
Wood Chips 10 – 

12%. 

Filtrasi dengan 
menggunakan 

Plate and Frame 

Filter Press. 
Perlakuan awal 

adalah sludge 

ditambahkan 

dengan 
pengkondisi 

(koagulan) dan 

dilakukan 
pengadukan cepat 

yaitu 200 rpm 

selama 1 menit. 
Setelah itu, 

penambahan 

CPAM dan wood 

chips dilakukan 
pengadukan 

lambat 60 rpm 

selama 10 menit. 
Selanjutnya, proses 

filtrasi untuk 

mengurangi kadar 
Moisture Content 

(MC) dalam sludge  

Perlakuan dengan 
koagulan kimia dapat 

mengurangi Moisture 

Content (MC) dan 
Specific Resistance of 

Filtration (SRF) 

lumpur secara 

signifikan yaitu 
87,93% dan 0,31 x 

1011 m.kg-1 dengan 

dosis CPAM dan 
PACl adalah 0,04% 

dan 4% . Penambahan 

Serpihan kayu 
terbukti sedikit 

meningkatkan 

dewatering lumpur 

dibandingkan hanya 
dengan pengkondisi 

koagulasi saja. 

Moisture Content 
(MC) sebesar 50,3% 

ketika CPAM, PACl 

dan wood chips dosis 
masing – masing 

0,05%; 4% dan 100%. 

2. Muhammad Busyairi, 

2014. 
 

Pengolahan Limbah 

Cair dengan Parameter 

Total Suspended Solid 
(TSS) dan Warna 

Menggunakan 

Biokoagulan (Limbah 
Cangkang Kepiting)  

 

 

Limbah industri 

tekstil Tenun 
Sarung skala 

rumah tangga di 

Samarinda. 

Koagulan yang 
digunakan 2% 

CaCO3 dan 

Biokoagulan 
(limbah cangkang 

kepiting) 1% 

kitosan dengan 
variasi dosis 

limbah 35 mL 

sampai 60 mL 

dengan interval 
dosis 5 mL.  

Metode yang 

digunaakan 
merupakan 

percobaan Jartest 

dengan 

memasukkan 
pengaduk kedalam 

gelas beker pada 

putaran kecepatan 
100 rpm selama 3 

menit. Selanjutnya 

diturunkan 
kecepatan 

pengadukan secara 

bertahap hinggal 

40 rpm selama 12 
menit. 

Penggunaan 

bikoagulan (kitosan) 
dari limbah cangkang 

kepiting mampu 

menangani limbah 

cair tenun sarung 
Samarinda pada 

sampel limbah cair 

hingga 93,53 % (dosis 
55 ml) untuk TSS dan 

42,09 % (dosis 60 

ml).Dosis optimum 
koagulan kitosan dari 

limbah cangkang 

kepiting yaitu 35 ml 

untuk dengan efisiensi 
penurunan TSS 

sebesar 88,79% 

volume lumpur/flok 
yang terbentuk 270 

ml.L dan efesiensi 

penurunan warna 
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sebesar 35,49% 

dengan pH akhir 

menjadi 4,98. 

3. Ayu Ridaniati Bangun, 

Siti Aminah, Rudi 

Anas Hutahaean, M. 

Yusuf Ritonga. 2013. 
 

Pengaruh Kadar Air, 

Dosis dan Lama 
Pengendapan 

Koagulan Serbuk Biji 

Kelor Sebagai 
Alternatif Pengolahan 

Limbah Cair Industri 

Tahu  

 
 

 

Limbah cair 

industri tahu 

sebanyak 200 mL 

setiap variabel, 
diukur pH, 

turbiditas, TSS 

dan COD awal 
limbah cair. 

Kemudian 

koagulan (serbuk 
biji kelor) 7% 

ditambahkan 

dengan dosis 2000 

mg, 3000 mg, 
4000 mg, dan 

5000 mg/200 mL 

limbah cair.  

Sampel limbah cair 

sebanyak 200 mL 

dengan perlakuan 

sebelumnya 
penambahan 

koagulan 7%  

kemudian 
mengalami 

pengadukan cepat 

selama 3 menit 
(300 rpm) dan 

diikuti pengadukan 

lambat selama 12 

menit (80 rpm). 
Setelah itu 

diendapkan 50, 60, 

dan 70 menit. 

Semakin rendah kadar 

air yang terdapat di 

dalam biji kelor, maka 

semakin besar 
kemampuannya 

dalam menurunkan 

turbiditas, TSS, dan 
COD dalam limbah 

cair industri tahu. 

Penambahan 
koagulan tidak 

mempengaruhi nilai 

pH limbah cair 

industri tahu. Lama 
pengendapan 

optimum adalah 60 

menit dengan 
penurunan turbiditas 

77,43%, TSS 90,32% 

dan COD 63,26% 
pada dosis koagulan 

5000 mg/L, kadar air 

7%. 

4. Rahan Rahadian, 
Endro Sutrisno, Sri 

Sumiyati. 2017. 

 
Efisiensi Penurunan 

COD dan TSS dengan 

Fitoremediasi 

Menggunakan 
Tanaman Kayu Apu 

(Pistia stratiotes L.) 

Studi Kasus: Limbah 
Laundry  

 

 

Penelitian ini 
menggunakan 

limbah laundry 

yang telah 
diencerkan 

sebanyak 4x. 

Sampel limbah 

laundry diambil 
dari Laundry “X” 

yang terletak di 

Jalan Tirtoagung. 
Reaktor dibagi 

menjadi 6, dengan 

tanaman dengan 

panjang akar 
kurang dari 10 cm 

dan jumlah 

tanaman 8, 12, dan 
16 serta tanaman 

dengan panjang 

akar lebih dari 10 
cm dan jumlah 

tanaman 8, 12, dan 

16 buah. Serta 1 

reaktor sebagai 

Tahap pelaksanaan 
penelitian 

merupakan tahap 

proses 
fitoremediasi 

dimulai. Pada 

tahap ini, tanaman 

dialiri limbah 
laundry secara 

kontinyu atau terus 

menerus. Selain itu 
dilakukan 

pengukuran 

konsentrasi COD 

dan TSS selama 2 
hari sekali dan pH 

serta suhu setiap 

harinya. suhu dan 
pH diukur 

menggunakan 

thermometer dan 
pH meter. 

Penyisihan terbesar 
dilakukan oleh 

tanaman dengan 

jumlah 16. Penyisihan 
COD yang dilakukan 

sebesar 73,67 mg/l 

dan penyisihan TSS 

sebesar 69 mg/l. 
Pengurangan nilai 

TSS disebabkan 

karena partikel 
dengan massa cukup 

berat yang terdapat 

dalam limbah akan 

mengendap pada 
bagian reaktor, 

sedangkan yang 

cukup ringan dan 
melayang akan 

menempel pada 

bagian akar. 
Penyisihan TSS pada 

tanaman Kayu Apu 

dibantu oleh bakteri 

rhizosfer yang ada di 
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reaktor kontrol.  bagian akar. 

5. Suci Yuliati, 2006. 

 
Proses Koagulasi – 

Flokulasi Pada 

Pengolahan Tersier 

Limbah Cair PT. 
Capsugel Indonesia 

 

 
 

Bahan yang 

digunakan adalah 
efluen dari tahap 

pengolahan 

sekunder yaitu 

yang berasal dari 
bak sedimentasi 

(clarifier) PT. 

Capsugel 
Indonesia, 

Cibinong, Jawa 

Barat. Koagulan 
yang digunakan 

adalah alum padat, 

PAC padat, FeCl3 

padat, dan kaporit 
padat. 

Perlakuan dosis 

kaporit yang 
diberikan pada 

tahap ini adalah 5, 

10, 15 mg/l. 

Penggunaan dosis 
untuk alum 

sebanyak 15-80 

mg/l, dan untuk 
PAC sebanyak 10-

60 mg/l. 

Penggunaan FeCl3 
sebanyak 50-300 

mg/l. 

Penggunaan dosis 

koagulan yang 
berbeda memberikan 

pengaruh nyata 

terhadap penurunan 

kekeruhan dan warna 
pada proses koagulasi 

– flokulasi dengan 

menggunakan alum, 
PAC, dan FeCl3. 

Perbedaan pH 

memberikan pengaruh 
nyata terhadap 

penurunan kekeruhan 

dan warna pada 

proses koagulasi – 
flokulasi dengan 

menggunakan alum, 

PAC, dan FeCl3. 
Interaksi antara 

perlakuan dosis dan 

pH memberikan 
pengaruh nyata 

terhadap penurunan 

kekeruhan pada 

proses koagulasi – 
flokulasi dengan 

menggunakan alum, 

PAC, dan FeCl3. 

6. Muhammad Rizki 

Romadhon, 2016 

 

Efektivitas Jenis 
Koagulan dan Dosis 

Koagulan Terhadap 

Penurunan Kadar 
Kromium Limbah 

Penyamakan Kulit  

 

 

Pengolahan 

limbah dengan 

metode koagulasi. 

Yang digunakan 
dalam penelitian 

ini adalah jenis 

koagulan, pH dan 
dosis koagulan. 

Jenis koagulan 

yang digunakan 

yaitu aluminium 
sulfat, PAC dan 

besi(II) sulfat. 

Sedangkan dosis 
koagulan ialah 

250 ppm, 300 

ppm, 350 ppm, 
400 ppm, 450 

ppm, dan 500 

ppm. Variabel 

terikat adalah 

Pembuatan larutan 

standar kromium 

1000 ppm; 100 

ppm; 1,25 ppm; 
2,5 ppm; 5 ppm; 

7,5 ppm; 10 ppm. 

Selanjutnya 
pembuatan kurva 

kalibrasi. 

Pengukuran kadar 

awal sampel 
kromium (Cr). 

Penentuan jenis 

koagulan 
terefektif. 

Penentuan pH 

terfektif pada 
masing – masing 

jenis koagulan.  

Koagulan yang dapat 

mengkoagulasi logam 

kromium paling 

efektif ialah besi(II) 
sulfat dengan 

memberikan 

efektivitas koagulasi 
99,4%. pH optimum 

pada besi(II) sulfat 

yang dapat 

mengkoagulasi logam 
kromium paling 

efektif ialah 9 dengan 

memberikan 
efektivitas koagulasi 

97,46%. Dosis 

koagulan besi(II) 
sulfat yang dapat 

mengkoagulasi logam 

kromium paling 

efektif ialah 450 ppm 
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kadar ion logam 

kromium.  

dengan efektivitas 

koagulasi 100%. 

7. Anwar Fuadi, 
Munawar, Mulyani. 

2013. 

 

Penentuan 
Karakteristik Air 

Waduk Dengan 

Metode Koagulasi  
 

 

 

Bahan utama yang 
digunakan adalah 

air waduk kota 

lhokseumawe, 

Tawas 
(Al2(SO4)3). Alat 

yang digunakan 

adalah COD 
meter, reaktor, pH 

Meter, 

seperangkat alat 
Jar Test, TDS 

meter, 

turbidimeter, dan 

Conductivity 
meter. 

Bahan baku air 
waduk Pusong 

diambil dari tiga 

pintu utama 

sumber masuknya 
air ke waduk 

dengan kedalaman 

30 cm dibawah 
permukaan air. 

Sampel diambil 

waktu siang hari 
dengan kondisi 

cuaca cerah, 

selama 5 hari. 

Untuk pengolahan 
selanjutnya 

digunakan 

koagulan tawas 
(aluminium sulfat) 

dengan konsentrasi 

70, 90, 110, 130 
dan 150 mg/liter. 

Analisa sampel 

dilakukan pada 

sebelum dan 
sesudah perlakuan. 

Setelah dilakukan 
proses pengolahan air 

waduk dengan 

menggunakan 

koagulan 
Alkuminium sulfat 

(Al2SO4) ternyata 

penyisihan jumlah 
COD tertinggi 41,67 

% pada minggu ke 3, 

jumlah TDS tertinggi 
10,95 % pada minggu 

ke 4, analisisTSS 

yang tertinggi pada 

minggu ke 5 sebesar 
69,9 %, nilai DHL 

yang tertinggi pada 

minggu ke 1 yaitu 
3,56%, penyisihan 

turbidity yaitu 83,95 

% pada minggu ke 5, 
penyisihan kesadahan 

yaitu 31,81 % pada 

minggu ke 4 dan 

penyisihan pH 2,66 % 
pada minggu ke 5. 

Penurunan COD, 

TSS, TDS, DHL, 
Turbidity, kesadahan 

dan pH pada 

penggunaan koagulan 

(tawas) 150 mg/l. 

8. Prayudi dan Susanto, 

2001. 

 
Pengaruh Ukuran 

Partikel Chitosan pada 

Proses Degradasi 

Limbah Cair Tekstil  
 

 

 

Digunakan 2 (dua) 

jenis chitosan 

yang diperoleh 
dari bahan baku 

chitin. Bahan baku 

chitin ini 

diperoleh dari 
ekstraksi limbah 

kulit udang 

(berasal dari 
muara baru, 

Jakarta Utara) 

berdasarkan 2 
(dua) metode 

pemrosesan yang 

berbeda. 

Ke dalam setiap 

100 ml larutan 

limbah cair 
industri tekstil, 

dimasukkan 

masing 1,0 gram 

chitosan dengan 
variasi ukuran 

partikel (1000 - 

500 μm. 500 - 350 
μm, 350 - 250 μm, 

250 - 80 μm dan 

80 - 40 μm) 
sebagai bahan 

koagulan. 

Mengaduk masing-

masing campuran 

Dari penelitian 

tersebut menunjukkan 

semakin kecil ukuran 
chitosan yang 

digunakan dalam 

proses pengolahan 

limbah menghasilkan 
penurunan kandungan 

BOD5 dan COD yang 

semakin besar. Hal ini 
menunjukkan bahwa 

semakin kecil ukuran 

chitosan akan 
semakin memperbesar 

luas permukaan 

chitosan. Kemampuan 

rata-rata optimum 
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dengan kecepatan 

pengadukan 40 - 

60 rpm selama 30 
menit. sehingga 

terbentuk flok-flok 

yang mengendap 
pada bagian bawah 

cairan. 

chitosan mengadsorsi 

polutan dalam limbah 

cair adalah masing-
masing 4,56% untuk 

BOD dan 4,49% 

untuk COD dari berat 
chitosan yang 

digunakan. 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, maka 
apabila dikehendaki 

menurunkan kadar 

BOD dan COD lebih 
banyak, diperlukan 

jumlah chitosan lebih 

banyak pula. 

9. Risdianto, 2007. 
 

Optimisasi Proses 

Koagulasi Flokulasi 
untuk Pengolahan Air 

Limbah Industri Jamu 

(Studi Kasus PT. Sido 
Muncul) 

 

 

 

Koagulan yang 
digunakan adalah 

alumunium sulfat, 

fero sulfat dan 
poly alumunium 

chloride dengan 

dosis 75 mg/l 
sampai 250 mg/l. 

Flokulan yang 

digunakan adalah 

flokulan anionik 
Polyacrylic Acid 

dengan dosis 0.25 

mg/l sampai 1 
mg/l dan flokulan 

kationik 

Polyethylene-

Imine dengan 
dosis 2 mg/l 

sampai 5 mg/l. 

Penelitian ini 
dilakukan dengan 

menggunakan 

jartes sebagai 
tahap proses dan 

turbidity meter 

untuk mengukur 
turbidity sebagai 

parameternya. 

untuk satu kali 

tahapan proses 
diperlukan sekitar 

40 liter air limbah. 

Selanjutnya, 
aktifkan 

pengadukan 

dengan kecepatan 

140 rpm selama 1 
menit untuk 

pengadukan cepat 

kemudian turunkan 
kecepatan 

pengadukan 

menjadi 45 rpm 
pada kondisi ini 

tambahkan 

flokulan dengan 

dosis tertentu, 
pengadukan 

lambat dilakukan 

selama 15 menit 
lalu biarkan air 

limbah selama 15 

menit setelah itu 
sampel diambil 

Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa 

variabel proses 

koagulan ferro sulfat 
dosis 200 mg/l, 

flokulan katonik 

Polyethylene-Imine 
dosis 5 mg/l dan 

kondisi pH = 7 

merupakan kondisi 

yang paling optimal, 
hal ini dilihat dari % 

penurunan nilai 

turbidity yang 
dihasilkan oleh 

variabel proses 

tersebut yang 

mencapai 92.7% 
dengan nilai turbidity 

14.0 FTU. Pada 

kondisi optimum ini 
dosis koagulan fero 

sulfat dan flokulan 

kationik 
Polyethylene-Imine 

mampu menetralisir 

muatan listrik negatif 

pada permukaan 
partikel-partikel 

koloid air limbah 

sehingga membuat 
gaya tolak menolak 

antar partikel koloid 

air limbah akan 
melemah sehingga 
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untuk diukur nilai 

turbidity dan 

absorbansinya. 

partikel akan 

berdekatan bergabung 

membentuk flok. 

10. Meral and Demir, 

2011. 

 

A modified Imhoff 
cone method for 

estimation suspended 

sediment 
concentration at river  

 

 
 

Larutan 

tersuspensi 

disiapkan dengan 

tiga jenis tanah 
(melewati 

saringan 250µm). 

Konsentrasi 
diantara 0,0 dan 

16 g/L. Air 

mengalir yang 
tersedia digunakan 

untuk menyiapkan 

sampel (pH 7,6). 

Sampel air 500 ml 
digunakan, dan 

0,05 ppm dan 0,1 

ppm PAM (20% 
densitas, berat 

molekul 14-18 

juta mg.mol-1)  
oleh volume air 

ditambahkan, 

masing-masing, 

untuk 
mempercepat 

pengendapan.  

 

Sampel yang sudah 

diberikan 

perlakuan tersebut 

diaduk. Setelah 
proses ini selesai, 

sampel disimpan 

ke dalam  
Kerucut Imhoff. 

Waktu 

pengendapan 
sedimen telah 

ditentukan menjadi 

10 dan 20 menit 

setelahnya  
deposisi ke kerucut 

Imhoff. 

Penggunaan ini  

metode yang praktis 

dan murah dengan 

PAM mempercepat 
proses dan 

meningkatkan 

kegunaannya.  
Kesalahan pada 

konsentrasi rendah 

dan sensitivitas 
pengukuran dapat 

dianggap sebagai 

kerugian dari metode 

ini. Itu  
presisi pengukuran 

kerucut yang lulus 

adalah 0,5 mL untuk 
volume kurang dari 

10 mL; 1 mL untuk 

volume 10 - 40 mL 
dan 2 mL untuk 

volume berkisar 

antara 40 dan 100 

mL. 

 

2.4. Sludge Characteristion / Karakteristik Sludge 

Metcalf and Eddy (2003) menyatakan bahwa karakteristik khusus yang dimiliki oleh 

beberapa jenis sludge berdasarkan dapat mempengaruhi dalam: 

- pemilihan dalam pengkondisian bahan kimia, diantaranya flokulan kationik, besi 

klorida, dan kapur 

- pemilihan dalam peralatan dewatering yang digunakan, diantaranya (filtrasi, centrifuge) 

Pemilihan tersebut juga bergantung pada penggunaan akhir lumpur, seperti pembakaran, 

pertanian, dan penyebaran. Jumlah lumpur yang dihasilkan di pabrik pengolahan air limbah, 

dan itu harus diarahkan ke unit pengolahan lumpur dapat dinyatakan dalam bentuk massa 

(gram total padatan per hari, dasar kering) dan volume (m3 lumpur per hari, dasar basah).  
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Tabel 2.1. Karakteristik lumpur yang dihasilkan dan terbuang dari fase cair (diarahkan ke 

tahap pengolahan lumpur) (Andreoli, et al. 2007). 

Sistem Pengolahan Air 

Limbah 

kgSS / kgCOD 

diterapkan 

 

Bahan 

Padatan 

Kering (%) 

Massa 

Lumpur (gSS) 

(a) 

Volume 

Lumpur (L) 

(b) 

Pengolahan primer 

(konvensional) 

0.35–0.45  2–6 35–45 0.6–2.2 

Pengolahan primer (septik 

tank) 

0.20–0.30   3–6 20–30 0.3–1.0 

Kolam fakultatif 0.12–0.32  5–15 12–32 0.1–0.25 

Kolam anaerob - kolam 

fakultatif 

 Kolam anaerob 

 Kolam fakultatif 

 Total 

 

0.20–0.45 

0.06–0.10 

0.26–0.55 

 

15–20 

7–12 

– 

 

20–45 

6–10 

26–55 

 

0.1–0.3 

0.05–0.15 

0.15–0.4 

Laguna aerasi fakultatif 

 

0.08–0.13  6–10 8–13 0.08–0.22 

Tangki septik + filter anaerob 

• Septic tank 

• Anaerob filter 

• Total 

 

 

0.20–0.30 

0.07–0.09  

0.27–0.39  

 

3–6 

0.5–4.0 

1.4–5.4 

 

20–30 

7–9 

27–39 

 

0.3–1.0 

0.2–1.8 

0.5–2.8 

Lumpur aktif konvensional 

 Lumpur primer 

 Lumpur sekunder 

 total 

 

0.35–0.45  

0.25–0.35  

0.60–0.80  

 

2–6 

0.6–1 

1–2 

 

35–45 

25–35 

60–80 

 

0.6–2.2 

2.5–6.0 

3.1–8.2 

Lumpur aktif - aerasi yang 

diperpanjang 

 

0.50–0.55  0.8–1.2 40–45 3.3–5.6 

Filter tetesan tingkat tinggi 

 lumpur primer 

 lumpur sekunder 

 total 

 

0.35–0.45 

0.20–0.30 

0.55–0.75  

 

2–6 

1–2.5 

1.5–4.0 

 

35–45 

20–30 

55–75 

 

0.6–2.2 

0.8–3.0 

1.4–5.2 

Biofilter aerasi terendam 

 lumpur primer 

 lumpur sekunder 

 total 

 

 

0.35–0.45  

0.25–0.35  

0.60–0.80  

 

2–6 

0.6–1 

1–2 

 

35–45 

25–35 

60–80 

 

0.6–2.2 

2.5–6.0 

3.1–8.2 

UASB reaktor 0.12–0.18  3–6 12–18 0.2–0.6 

UASB + pasca pengolahan 

aerobik (c) 

 lumpur anaerobic 

(UASB) 

 lumpur aerobic (pasca 

pengolahan) (d) 

 total  

 

 

 

0.12–0.18  

 

0.08–0.14 

0.20–0.32  

 

 

 

3–4 

 

3–4 

3–4 

 

 

 

12–18 

 

8–14 

20–32 

 

 

 

0.3–0.6 

 

0.2–0.5 

0.5–1.1 
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2.3.1. Origin of the Sludge / Sumber Sludge  

 Ginting, 2002 mengungkapkan bahwa Istilah 'lumpur' telah digunakan untuk 

menunjuk produk samping berupa padatan dari pengolahan air limbah pada industri tersebut. 

Dalam proses pengolahan biologis atau lumpur sekunder, bagian dari bahan organik diserap 

dan dikonversi menjadi biomassa mikroba. Padatan biologis juga disebut biosolid. Pengolahan 

padatan biologis  ini masih membutuhkan bahan kimia dan karakteristik biologis lumpur 

sesuai dengan produk yang digunakan. 

Selama proses pengolahan air, produk yang berasal dari waste water treatment (WWT) 

diekstraksi dan sementara air olahan tersebut bersih dari polutan akan dibuang ke lingkungan 

(Chen, et al. 2002). Berikut komposisi sludge polutan yang berasal dari waste water, 

diantaranya: 

- Partikel yang ada secara alami berasal dari perlakuan fisika-kimia 

- Mikro-organisme berlebih yang berasal dari pengolahan bahan organik terlarut  

- Bahan mineral yang tidak dapat terurai secara hayati  

2.3.2. Penggolongan Sludge  

Penggolongan sludge berdasarkan Floerger, 2014 dalam proses pengolahan air limbah 

industri dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lumpur Primer 

Lumpur primer berasal dari proses pengendapan. Lumpur ini terbentuk dari 

partikel tersuspensi yang mudah didekantasi seperti partikel besar dan atau padat. Pada 

umumnya lumpur jenis ini memiliki tingkat Volatile Solids (VS) yang rendah (sekitar 55% 

hingga 60%) dan kemampuan pengeringannya pun besar. Jenis lumpur ini juga sangat 

mudah untuk menyatukannya dengan penebalan statis sebelum dilakukan pengeringan 

kadar air (dewatering). Kekurangannya adalah fermentasi lumpur ini sangat mudah. 

2. Lumpur Biologis 

Lumpur biologis berasal dari pengolahan biologis air limbah. Pada umumnya 

terbentuk dari campuran mikroorganisme. Mikroorganisme terutama bakteri, bergabung 

dalam flok bakteri melalui sintesis exo-polimer. Dekantasi sederhana akan dengan mudah 

memisahkan gumpalan bakteri dari air yang diolah. Hanya sebagian dari lumpur ini yang 

dikirim ke pengeringan: kelebihan lumpur biologis; bagian dari itu diresirkulasi untuk 

mempertahankan populasi bakteri dalam reaktor. 
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Sifat lumpur biologis adalah: Konten Volatile Solids tinggi: VS sekitar 70% hingga 

80%. Kandungan padatan rendah kering: 7 g / l hingga 10 g / l. Kemampuan dewatering 

sedang yang sebagian tergantung pada VS. Semakin tinggi VS lebih sulit untuk 

mengambil air dari lumpur. 

3. Lumpur Campuran  

Lumpur campuran adalah campuran lumpur primer dan biologis. Rasio 

pencampurannya adalah sebagai berikut: 35% hingga 45% lumpur primer dan 65% hingga 

55% lumpur biologis. Campuran ini akan memungkinkan pengeringan lebih mudah karena 

sifat intrinsik dari lumpur ini antara dua jenis lainnya. 

4. Lumpur yang dicerna /Digested Sludge 

Lumpur yang dicerna (Digested Sludge) berasal dari langkah stabilisasi biologis 

dalam proses yang disebut pencernaan. Stabilisasi perlu dilakukan pada lumpur biologis 

atau campuran dan dilakukan di bawah berbeda suhu (mesofilik atau termofilik) dan 

dengan atau tanpa membutuhkan oksigen (aerobik atau anaerob). Sifat-sifat digested 

sludge adalah sebagai berikut: 

 Volatile Solids yang lebih rendah yaitu sekitar 50%. Mineralisasi lumpur terjadi  

selama pencernaan. 

 Kandungan padatan kering sekitar 20 gr/lt hingga 40 gr/lt 

 Kemampuan pengeringan yang bagus. 

5. Lumpur Fisika-Kimia 

Jenis lumpur ini adalah hasil dari pengolahan fisik-kimia air limbah. Ini terdiri dari 

gumpalan yang diproduksi perlakuan secara kimia (koagulan dan / atau flokulan). 

Karakteristik lumpur ini adalah langsung dari bahan kimia yang digunakan (mineral atau 

organik koagulan) dan tentu saja polutan di dalam air. 

6.    Lumpur Mineral  

Lumpur Mineral dihasilkan selama proses mineral seperti tambang atau 

penambangan proses penerima manfaat. Sifat mereka pada dasarnya adalah partikel 

mineral dengan berbagai ukuran (termasuk lempung). Lumpur ini memiliki kemampuan 
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sangat baik untuk terbentuk endapan dengan cara gravitasi dan sering dengan konsentrasi 

yang sangat tinggi.  

2.4. Parameter Kemampuan Pengeringan Lumpur 

 Beberapa parameter mengenai kemampuan untuk mengeringkan dengan mudah menurut 

Floerger, 2014 yang utama adalah: 

2.4.1. Konsentrasi (gr/lt) 

Diukur dalam gr/lt, konsentrasi lumpur dapat mempengaruhi: 

 Penggabungan Flokulan. Semakin tinggi konsentrasi lumpur, semakin sulit untuk 

mencampurkan lumpur dalam larutan kental flokulan (bahkan pada konsentrasi 

flokulan rendah). Solusi untuk masalah ini adalah: pasca-pengenceran flokulan, 

menginjeksikan flokulan, memperbanyak titik untuk injeksi flokulan, 

menggunakan mixer on-line. 

 Konsumsi Flokulan. Semakin tinggi konsentrasi lumpur, semakin rendah 

konsumsi flokulan. Hal tersebut dapat dinyatakan benar jika penggabungan 

dilakukan dengan benar. 

2.4.2. Konten Bahan Organik (%) 

 Bahan organik dapat dikatakan sebagai Volatile Solids (VS). Semakin tinggi VS, 

semakin sulit dewatering. Kekeringan yang dicapai akan rendah sifat mekanik akan rendah 

dan konsumsi flokulan akan tinggi. Pada saat VS lumpur tinggi, disarankan untuk 

menambahkan langkah penebalan dalam proses untuk mencapai pengeringan yang lebih 

baik. 

 Rasio volatil terhadap total padatan (VS / TS) memberikan indikasi yang baik dari 

fraksi organik dalam padatan lumpur, serta tingkat pencernaannya. Rasio VS / TS untuk 

lumpur yang tidak tercerna berkisar dari 0,75 hingga 0,80, sedangkan untuk lumpur yang 

dicerna kisaran 0,60-0,65.  

2.4.3. Kepadatan dan berat jenis lumpur 

Crites dan Techobanoglous, 2000; Andreoli, 2007 menyatakan bahwa Specific 

Gravity dari partikel padatan tetap adalah sekitar 2,5 sedangkan untuk padatan volatil berat 
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jenisnya 1.0. Untuk air, nilainya tentu saja 1.0. Kepadatan lumpur (air ditambah padatan) 

tergantung pada distribusi relatif antara ketiga komponen tersebut. 

 

 Spesifik gravitasi padatan lumpur dapat diperkirakan oleh (Metcalf dan Eddy, 1991; 

Crites dan Tchobanoglous, 2000): 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠 =
1

(
(𝐹𝑆 𝑇𝑆⁄ )

2.5 +  
(𝑉𝑆 𝑇𝑆)⁄

1.0
)

                                  … (2.1) 

 

Tabel 2.2. Kepadatan, berat jenis, rasio VS / TS dan persentase padatan  kering untuk 

beragam  jenis lumpur (Andreoli, et al. 2007). 

Types of sludge VS/ST 

Ratio 

% dry 

solids 

Specific 

gravity of 

solids 

Spesific 

gravity of 

sludge 

Density of 

sludge 

(kg/m
3
)

 

Primary sludge 0.75-0.80 2-6 1.14-1.18 1.003-1.01 1003-1010 

Secondary 

anaerobic sludge 

0.55-0.60 3-6 1.32-1.37 1.01-1.02 1010-1020 

Secondary aerobic 

sludge (conv. AS) 

0.75-0.80 0.6-1.0 1.14-1.18 1.001 1001 

Secondary aerobic 

sludge (ext. aer.) 

0.65-0.70 0.8-1.2 1.22-1.27 1.002 1002 

Stabilisation pond 

sludge  

0.35-0.55 5-20 1.37-1.64 1.02-1.07 1020-1070 

Primary thickened 

sludge 

0.75-0.80 4-8 1.14-1.18 1.006-1.01 1006-1010 

Second thickened 

sludge (conv. AS) 

0.75-0.80 2-7 1.14-1.18 1.003-1.01 1003-1010 

Second thickened 

sludge (ext. aer.) 

0.65-0.70 2-6 1.22-1.27 1.004-1.01 1004-1010 

Thickened mixed 

sludge  

0.75-0.80 3-8 1.14-1.18 1.004-1.01 1004-1010 

Digested mixed 

sludge 

0.60-0.65 3-6 1.27-1.32 1.007-1.02 1007-1020 

Dewatered sludge 0.60-0.65 20-40 1.27-1.32 1.05-1.1 1050-1100 

Catatan: 

Untuk berat jenis padatan, gunakan Persamaan 2.1; untuk gravitasi spesifik penggunaan 

lumpur Persamaan 2.2. AS = lumpur aktif; ext. aer. = lumpur aktif aerasi diperpanjang. 
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Pada selanjutnya, gravitasi spesifik lumpur (air ditambah padatan) dapat diperkirakan 

sebagai berikut: 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑙𝑢𝑑𝑔𝑒 =
1

(
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑑𝑔𝑒

𝑠𝑙𝑢𝑑𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
+  

𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑑𝑔𝑒
1.0

)
    … (2.2) 

Fraksi padatan dalam lumpur sesuai dengan padatan kering (total padatan), dinyatakan 

dalam desimal, sedangkan fraksi air dalam lumpur sesuai dengan kelembaban, juga 

dinyatakan dalam desimal (dan tidak dalam persentase). 
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