CLEANER PRODUCTION

MAKSUD
Produksi Bersih (Cleaner Production) merupakan suatu strategi untuk menghindari
timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah (waste generation)
pada setiap tahap dari proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah
sebelum segala jenis potensi pencemaran terbentuk. Istilah-istilah seperti Pencegaha
Pencemaran (Pollution Prevention), Pengurangan pada sumber (Source Reduction),
dan Minimasi Limbah (Waste Minimization) sering disertakan dengan istilah Produksi
Bersih (Cleaner Production)
Cleaner Production berfokus pada usaha pencegahan terbentuknya limbah. Dimana
limbah merupakan salah satu indikator inefisiensi, karena itu usaha pencegahan
tersebut harus dilakukan mulai dari awal (Waste avoidance), pengurangan terbentuknya
limbah (waste reduction) dan pemanfaatan limbah yang terbentuk melalui daur ulang
(recycle). Keberhasilan upaya ini akan menghasilkan pebghematan (saving) yang luar
biasa karena penurunan biaya produksi yang signifikan sehingga pendekatan ini
menjadi sumber pendapatan (revenue generator).
TUJUAN
1 Peningkatan Efisiensi sistem Produksi.
2 Berkurangnya toksisitas bahan baku dan bahan pembantu.
3 Tatalaksana operasi yang lebih baik.
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PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PANGAN

1.

Pendahuluan

Pengelolaan limbah industri pangan (cair, padat dan gas) diperlukan
untuk
meningkatkan
pencapaian
tujuan
pengelolaan
limbah
(pemenuhan peraturan pemerintah), serta untuk meningkatkan
efisiensi pemakain sumber daya. Secara umum, pengelolaan limbah
merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi (reduction),
pengumpulan (collection), penyimpangan (storage), pengangkutan
(transportation),
pemanfaatan
(reuse,
recycling),
pengolahan
(treatment), dan/ atau penimbunan (disposal). Skema prosedur umum
pengelolaan limbah dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema prosedur umur pengelolaan limbah
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Timbulnya limbah dan industri pangan, baik-limbah cair, padat
maupun gas, tidak dapat dihindari seratus persen. Setelah dilakukan
usaha-usaha
minimisasi
melalui
modifikasi
proses
maupun
pemanfaatan (dengan prinsip produksi bersih), langkah berikutnya
yang harus dilakukan adalah pengolahan/penanganan limbah tersebut
untuk
menghindari
pencemaran
lingkungan.
Kriteria
utama
pengolahan limbah pada umumnya adalah pemenuhan baku mutu
yang berlaku dengan biaya minimum. Berikut diuraikan teknik
pengolahan limbah industri pangan skala kecil, meliputi pengolahan
limbah cair, limbah padat dan limbah gas.

2.

Pengolahan Limbah Cair

Limbah cair industri pangan merupakan salah satu sumber
pencemaran lingkungan. Jumlah dan karakteristik air limbah industri
bervariasi menurut jenis industrinya. Sebagai contoh industri tapioka.
Limbah cair industri tapioka tradisional mencapai 14 - 18 m 3 per ton
ubi kayu. Dengan teknologi yang lebih baik jumlah limbah cair dapat
direproduksi menjadi 8 M3 /ton ubi kayu (Winarrio, 1980). Limbah cair
industri tapioka mengandung padatan tersuspensi 1.000 - 10.000
mg/L dan bahan organik 1.500 - 5.300 mg/L (Koesoebiono, 1984).
Contoh lain adalah industri tahu dan tempe. Industri tahu dan tempe
mengandung banyak bahan organik dan padatan terlarut. Untuk
memproduksi 1 ton tahu atau tempe dihasilkan limbah sebanyak
3.000 - 5.000 Liter (Tabel 1).
Tabel 1: Karakteristik beberapa limbah cair industri kerupuk kulit dan
industri tahu tempe.
No
1
2
3
4
5

Parameter
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
TSS (mg/L)
PH (-)
Volume (m3/ton)

Industri
Kerupuk Kullit
Tahu – Tempe
2.850
950
8430
1.534
6.291
309
13
5
2,5
3–5

Sumber: Wenas, Sunaryo, dan Sutyasmi (2002)
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Sebagian besar limbah cair industri pangan dapat ditangani dengan
mudah dengan sistem b1ologis, karena polutan utamanya berupa
bahan organik, seperti karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin.
Polutan tersebut umumnya dalam bentuk tersuspensi atau terlarut.
Sebelum dibuang, ke lingkungan, limbah cair industri pangan harus
diolah untuk melindungi keselamatan masyarakat dan kualitas
lingkungan. Tujuan dasar pengolahan limbah cair adalah untuk
menghilangkan sebagian besar padatan tersuspensi dan bahan
terlarut, kadang-kadang juga untuk penyisihan unsur hara (nutrien)
berupa nitrogen dan fosfor.
Secara umum, pengolahan limbah cair dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu pengolahan primer, pen,-,olahan sekunder, dan pengolahan
tersier. Pengolahan primer merupakan pengolahan secara fisik untuk
menyisihkan benda-benda terapung atau padatan tersuspensi
terendapkan (seltleable solids). Pengolahan primer ini berupa
penyaringan kasar, dan pengendapan primer untuk memisahkan
bahan inert seperti butiran pasir / tanah. Saringan kasar digunakan
untuk metlah4n benda berukuran relatif besar. Karena butiran pasir /
tanah merupakan bahan non-biodegradable dan dapat terakumulasi di
dasar instalasi pengolahan limbah cair, maka bahan tersebut harus
dipisahkan dari limbah cair yang akan diolah. Penyisihan butiran pasir
/ tanah dapat dilakukan dengan bak pengendapan primer.
Pengendapan primer ini umumnya dirancang untuk waktu tinggal
sekitar 2 jam.
Pengolahan primer hanya dapat mengurangi kandungan bahan yang
mengambang atau bahan yang dapat terendapkan oleh gaya gravitasi.
Sebagian polutan limbah cair industri pangan terdapat dalam bentuk
tersuspensi dan terlarut yang relatif tidak terpengaruh oleh
pengolahan primer tersebut. Untuk menghilangkan / mengurangi
kandungan polutan tersuspensi atau terlarut diperlukan pengolahan
sekunder dengan proses biologis (aerobik maupun anaerobik).
Pengolahan secara biologis pada prinsipnya adalah pemanfaatan
aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa. Mikroba
tersebut
mengkonsumsi
polutan
organik
biodegradable
dan
mengkonversi polutan organik tersebut menjadi karbondioksida, air
dan energi untuk pertumbuhan dan reproduksinya. Oleh karena itu,
sistem pengolahan limbah cair secara biologis harus mampu
memberikan kondisi yang optimum bagi mikroorganisme, sehingga
mikroorganisme tersebut dapat menstabilkan polutan organik
biodegradable secara optimum. Guna mempertahankan
agar
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mikroorganisme tetap aktif dan produktif, mikroorganisme tersebut
harus dipasok dengan oksigen yang cukup, cukup waktu untuk kontak
dengan polutan organik, temperatur dan komposisi medium yang
sesuai. Perbandingan BOD5 : N : P juga harus seimbang. BOD5 : N : P
juga = 100 : 5 : I dianggap optimum untuk proses pengolahan limbah
cair secara aerobik. Sistem pengolahan limbah cair yang dapat
diterapkan untuk pengolahan sekunder limbah cair industri pangan
skala antara lain adalah sistem lumpur aktif (activated sludge),
trickling filter, Biodisc atau Rotating Biological Contactor (RBC), dan
Kolam Oksidasi.
Mikroorganisme anaerobik telah dapat juga diterapkan untuk
pengolahan limbah cair dengan kandungan padatan organik
tersuspensi tinggi. Pengolahan limbah cair dengan sistem ini memiliki
berbagai keuntungan seperti rendahnya produksi lumpur (Sludge),
rendahnya konsumsi energi, dan dihasilkannya gas metana (gas bio)
sebagai produk samping yang bermanfaat. Sistem anaerobik untuk
pengolahan limbah cair industri pangan skala kecil, antara lain sistem
septik dan UASB (Upj7ow Anaerobic Sludge Blanket).
Dengan pengolahan. sekunder BOD dan TSS dalam limbah cair dapat
dikurangi secara signifikan, tetapi efluen masih mengandung amonium
atau nitrat, dan fosfor dalam bentuk terlarut. Kedua bahan ini
merupakan unsur hara (nutrien) bagi tanaman akuatik. Jika unsur
nutrien ini dibuang ke perairan (sungai atau danau), akan
menyebabkan pertumbuhan biota air dan alp-a secara berlebih yang
dapat mengakibatkan eutrofikasi dan pendangkalan badan air
tersebut. Oleh karena itu, unsur hara tersebut perlu dieliminasi dari
efluen. Nitrogen dalam efluen instalasi pengolahan sekunder
kebanyakan dalam bentuk senyawa amonia atau ammorimm,
tergantung pada nilai pH. Senyawa amonia ini bersifat toksik terhadap
ikan, Jika konsentrasinva cukup tinggi. Permasalahan lain yang
berkaitan dengan amonia adalah penggunaan oksigen terlarut selama
proses konversi dari amonia nien. Jadi nitrat oleh mikroorganisme
(nitfifikasi). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas efluen
dibutuhkan pengolahan tambahan, yang, dikenal sebagai pengolahan
tersier (advanced waste waten treatment) untuk mengurangi /
menghilangkan konsentrasi BOD, TSS dan nutrien. (N,P). Proses
pengolahan tersier yang dapat diterapkan antara lain adalah filtrasi
pasir, eliminasi nitrogen (nitrifikasi dan denitrifikasi), dan eliminasi
fosfor (secara kimia maupun biologis).
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Berikut diuraikan beberapa sistem pengolahan limbah cair yang sesuai
untuk limbah cair industri pangan skala kecil, meliputi: (a) sistem
lumpur aktif (b) sistem trikling filter, (c) sistem RBC (Rotating Biolocal
Disk), (d) sistem SBR (Sequencing Batch Reactor), (e) kolam oksidasi,
(f) sistem UASB, dan (e) septik tank. Kedua sistem terakhir ini
termasuk dalam kategori pengolahan limbah cair secara anaerobik.

a.

Sistem lumpur aktif

Prinsip. Pada dasarnya sistem lumpur aktif terdiri atas dua unit proses
utama, yaitu bioreaktor (tangki aerasi) dan tangki sedimentasi. Dalam
sistem lumpur aktif, limbah cair dan biomassa dicampur secara
sempurna dalam suatu reaktor dan diaerasi. Pada umumnya, aerasi ini
juga berfungsi sebagai sarana pengadukan suspensi tersebut.
Suspensi biomassa dalam limbah cair kemudian dialirkan ke tangki
sedimentasi~ dimana biomassa dipisahkan dari air yang telah diolah.
Sebagian biomassa yang terendapkan dikembalikan ke bioreaktor, dan
air yang telah terolah dibuang ke lingkungan. Agar konsentrasi
biomassa di dalam reaktor konstan (MLSS = 3 - 5 gfL), sebagian
biomassa dikeluarkan dari sistem. tersebut sebagai excess sludge.
Skema proses dasar sistem lumpur aktif dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Skema proses lumpur aktif
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Dalam sistem tersebut, mikroorganisme dalam biomassa (bakteri dan
protozoa) mengkonversi bahan organik terlarut sebagian menjadi
produk akhir (air, karbon dioksida), dan sebagian lagi menjadi sel
(biomassa). Oleh karena itu, agar proses perombakan bahan organik
berlangsung secara optimum syarat berikut harus terpenuhi(I) polutan
dalam limbah cair harus kontak dengan mikroorganisme, (II) suplai
oksigen cukup, (III) cukup nutnien, (IV) cukup waktu tinggal (waktu
kontak), dan (V) cukup biomasa jumlah dan Jenis).
Tujuan pengolahan limbah cair dengan sistem. lumpur aktif dapat
dibedakan menjadi 4 (empat)% yaitu (i) penyisihan senyawa karbon
(oksidasi karbon), (ii) penyisihan senyawa nitrogen, (iii) penyisihan
fosfor, (iv) stabilisasi lumpur secara aerobik simultan. Skema sistem
lumpur aktif untuk tujuan tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar
3.
Pada penyisihan senyawa karbon (bahan organik), polutan berupa
bahan organik dioksidasi secara enzimatik oleh oksigen yang berada
dalam limbah cair. Jadi, senyawa karbon dikonversi menjadi karbon
dioksida. Eliminasi nutrien (nitrogen dan fosfor) dilakukan terutama
untuk mencegah terjadinya eutrofikasi pada perairan.
Bidang Aplikasi. Hampir semua jenis limbah cair industri pangan
dapat diolah dengan sistem lumpur aktif seperti limbah cair industri
tapioka, industri nata de coco, industri kecap, dan industri tahu.
Sistem lumpur aktif dapat digunakan untuk mengeliminasi bahan
organik dan nutrien (nitrogen dan fosfor) dari limbah cair terlarut.
Desain dan Operasi. Parameter desain penting untuk sistem lumpur
aktif adalah tingkat pembebanan, konsentrasi biomassa, konsentrasi
oksigen terlarut, lama waktu aerasi, umur lumpur, dan suplai oksigen.
Konsentrasi mikroorganisme (biomassa) diukur dari konsentrasi
padatan tersuspensi (Mixed Liquor Suspended SolidsNLSS). Nilai tipikal
parameter desain/operasi sistem lumpur aktif untuk berbagai tujuan
dapat dilihat pada Tabel 2. Untuk eliminasi fosfor diperlukan zona
anaerobik dengan waktu kontak minimum 0,75 jam.
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Tabel 2. Nilai tipikal parameter desain/operasi sistem lumpur aktif
Parameter

Satuan

Oksidasi
Karbon

Nitrifikasi
Dan
Denitrifikasi
0,15

Stabilisasi
Lumpur

2,5 – 4,5
0,5 – 1
<

2,5 – 4,5
1,5 – 3 <

4–5
-

2–5

8 – 10 (N)
10 – 18
(N+DN)
2,9 (N)
2,6 (DN)
2,0 (N)
0 (DN)

> 25

Laju pembebanan KgBOD5/kgMLSS
sludge
hari
Laju Pembebanan KgBOD5/m3hari
Ruang
MLSS
G/L
Waktu
tinggal
Jam
hidrolik
(waktu
aerasi)
Waktu tinggal sel
Hari
(sludge age)

0,3 – 0,5

Suplai oksigen
(desain)
Konsentrasi
Oksigen Terlarut

KgO2/kgBOD5

1,3 – 1,5

Mg /L

2,0

0,05

2,5 – 3,5
1,0

Sumber Bischof, 1993

a.

b.
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c.

d.

Gambar 3.

Skema proses lumpur aktif untuk (a) oksidasi karbon, (b)
oksidasi karbon dan nitrifikas (c) oksidasi karbon, nitrifikasi dan
denitrifikasi, (d) oksidasi karbon, nitrifikasi dan denitrifikasi, dan
eliminasi fosfor secara biologis (Ket. N = Nitrifikasi (aerobik), D
= Denitrifikasi (anoksik), AN = eliminasi fosfor (anaerobik)

Untuk pengolahan limbah cair dalam jumlah kecil, sistem lumpur aktif
didesain dan dioperasikan pada beban rendah (< 0,05 kg
BOD5/kgNILSS.hari) atau umur lumpur sangat tinggi (< 25 hari),
sehingga tidak diperlukan pembuangan sludge (stabilisasi sludge),
karena
laju
pertumbuhan
sama
dengan
laju
perombakan
mikroorganisme.
Selain tangki aerasi, unit operasi lain yang penting dalam sistem
lumpur aktif adalah unit sedimentasi untuk memisahkan biomassa dari
limbah cair yang telah diolah. Tangki sedimentasi untuk sistem lumpur
aktif biasanya didesain untuk waktu tinggal hidrolik 2 - 3,5 jam
dengan laju pembebanan sekitar I - 2 m/jam.
Untuk tujuan pengolahan limbah cair skala kecil, sistem lumpur aktif
dapat disederhana dalam konstruksinya. Beberapa skema contoh
modifikasi sistem lumpur aktif skala kecil dapat dilihat pada Gambar 4.
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Kelebihan dan Kekurangan. Sistem lumpur aktif dapat diterapkan
untuk hampir semua jenis limbah cair industri pangan, baik untuk
oksidasi karbon, nitrifikasi, denitrifikasi, maupun eliminasi fosfor
secara biologis. Kendala yang mungkin dihadapi oleh dalam
pengolahan limbah cair industri pangan dengan sistem ini
kemungkinan adalah besarnya biaya investasi maupun biaya operasi,
karena sistem ini memerlukan peralatan mekanis seperti pompa dan
blower. Biaya operasi umumnya berkaitan dengan pemakaian energi
listrik.

Gambar 4.

b.

Skema sistem lumpur aktif skala kecil: (a) aerasi dan dasar
klarifier untuk resirkulasi sludge, dan (b) areasi mekanis dengan
pompa air-lift untuk resirkulasi sludge (Nathanson, 1997)

Sistem trickling filter

Prinsip. Trickling filter terdiri atas tumpukan media padat dengan
kedalaman sekitar 2 m, umumnya berbentuk silinder. Limbah cair
disebarkan ke permukaan media bagian atas dengan lengan distributot
berputar, dan air kemudian mengalir (menetes) ke bawah melalui
lapisan media. Polutan dalam limbah cair yang mengalir melalui
permukaan media padat akan terabsorps oleh miikrooreanisme yang
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tumbuh dan berkembang pada permukaan media padat tersebut.
Setelah mencapai ketebalan tertentu, biasanya lapisan biomassa ini
terbawa aliran limbah cair ke bagian bawah. Limbah cair di bagian
bawah dialirkan ke tangki sedimentasi untuk memisahkan blomassa.
Resirkulasi dari tangki sedimentasi diperlukan untuk meningkatkan
efislensi (Gambar 5).
Bidang Aplikasi. Trickilne filter dapat digunakan untuk mengoksidasi
karbon organik dan nitrogen organik atau amonium (nitrifikasi) dalam
limbah cair. Trickling filter jarang digunakan untuk proses denitrifikasi.
Hampir semua jenis limbah industri pangan yang dapat diolah dengan
sistem lumpur aktif dapat juga diolah dengan sistem trickling filter.

Gambar 5. Skema sistem trickling filter (Madrack dan Kunst. 1991)

Desain dan Operasi. Parameter desain dan operasi sistem trickling
filter adalah resirkulasi, beban hidrolik, dan beban organik (Tabel 3).
Resirkulasi adalah pengaliran efluen klarifier ke trickling filter,
biasanya dinyatakan dalam nisbah debit resirkulasi dan debit influen.
Resirkulasi umumnya berkisar antara 0 - 3.
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Beban hidrolik adalah jumlah limbah cair yang diberikan ke permukaan
media trickling filter. Beban hidrolik mencakup aliran resirkulasi dan
dinyatakan dalam meter kubik limbah cair per luasan. permukaan per
hari (m3ft?.hari). Nilai tipikal beban Wdrolik untuk trickling filter
adalah 20 M3/MI hari.
Beban organik, jumlah bahan organik yang diberikan ke sistem
trickling filter. Beban organik tidak mencakup bahan organik dari aliran
resirkulasi. Beban organik dinyatakan dalam kg BOD-, per volume
media filter per hari (kg BOD 5/M3 hari). Nilai tipikal beban organik
untuk trickling filter adalah 0,5 kg BOD5/m 3 hari).
Klarifier untuk trickling filter biasanya dirancang untuk waktu tinggal
2,5 - 3,5 Jam dengan laju pembebanan 0,4 - 1,0 m/jam.
Tabel 3 : Nilai tipikal parameter desain trickling filter
Parameter desain / operasi
Resirkulasi (-)
Beban hidrolik (m3/m2.hari)
Beban organik kg BOD5/M3.hari
Klarifier:
Laju pembebanan
Waktu tinggal (jam)

Nilai
0–3
20
0,5
0,4 – 1,0
2,5 – 3,5

Sumber : Nathanson (1997) dan Bischof (1993)
Kelebihan dan Kekurangan. Sistem trickling filter sesuai untuk
pengolahan limbah cair dengan relatif kecil, baik untuk tujuan oksidasi
karbon maupun nitrifikasi. Desain dan operasi trickling filter cukup
sederhana, tetapi sistem ini memerlukan klarifier primer, klarifier
sekunder, serta memerlukan resirkulasi efluen. Terdapat potensi
terjadinya penyumbatan pada media filter oleh benda berukuran besar
(seperti plastik, ranting, daun, kayu), terutama jika sistem tidak
dilengkapi fasilitas penyaringan kasar.
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c.

RBC (Rotating Biolocal Contactor)

Prinsip. Sistem RBC terdiri atas deretan cakram yang dipasang pada as
horisontal dengan jarak sekitar 4 cm. Contoh RBC dapat dilihat pada
Gambar 6. Sebagian dari cakram tercelup dalam limbah cair, dan
sebagian lagi kontak dengan udara. Pada saat as diputar, permukaan
cakram secara bergantian kontak dengan limbah cair dan kemudian
kontak dengan udara. Akibatnya, mikroorganisme tumbuh pada
permukaan cakram sebagai lapisan biologis (biomasa), dan
mengabsorpsi bahan organik dalam limbah cair.

Gambar 7. Skema proses sitem RBC

Tabel 4. Tipikal nilai parameter desain/operasi sistem RBC
Parameter
Beban Hidrolik
Beban Organik
- BOD terlarut
- BOD total
Beban maksimum
- BOD terlarut
- BOD total
Beban NH3
Waktu tinggal
hidrolik

Oksidasi
karbon
Dan Nitrifikasi

Nitrifikasi
Terpisah dari
Oksidasi
Karbon

Satuan

Oksidasi
Karbon

L/m2.hari

81,40 – 162,80

30,53 – 81,40

40,70 – 101,75

g/m2.hari
3,68 – 9,80
2
g/m .hari
9,80 – 17,15
pada RBC pertama:
g/m2.hari
19,60 – 29,40
2
g/m .hari
g/m2.hari
jam
3,43 – 7,35

2,45 – 7,35
7,35 – 14,70

0,49 – 1,47
0,98 – 2,94

19,60 – 29,40
39,20 – 58,80
7,35 – 19,60

0,98 – 1,96
5,88 – 14,21

Sumber : Metcalf and Eddy (1991)
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d.

SBR (Sequencing Batch Reactor)

Prinsip. Sistem SBR adalah suatu sistem lumpur aktif yang
dioperasikan secara curah (batch). Satuan proses dalam sistem SBR
identik dengan satuan proses dalam sistem lumpur aktif, yaitu aerasi
dan sedimentasi untuk memisahkan biomassa. Pada sistem lumpur
aktif, kedua proses tersebut berlangsung dalam dua tanki yang
berdan, sedangkan pada SBR berlangsung secara bergantian pada
tanki yang sama. Keunikan lain sistem SBR adalah bahwa tidak
diperlukan resirkulasi sludpe. Proses sistem SBR terdiri atas lima
tahap, yaitu pengistan, reaksi (aerasi), pengendapan (sedimentasi),
pembuangan, dan istirahat (idle) (Gambar 8).

Gambar 8. Skema siklus operasi SBR
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Bidang Aplikasi. Semua jenis limbah cair yang . dapat diolah dengan
sistem lumpur aktif dapat diolah dengan sistem SBR. Sistem SBR
dapat diaplikasikan untuk oksidasi karbon, nitrifikasi, denitrifikasi, dan
eliminasi fosfor. yaitu dengan urutan siklus: pengisian pengadukan
dalam kondisi anaerobik - aerasi - pengadukan dalam kondisi anoksi
pengendapan dekantasi.
Desain dan Operasi. Waktu siklus dalam sistem SBR berkisar antara
3 - 24 Jam, tergantung karakteristik limbah dan tujuan pengolahan.
Tabel 5 menunjukkan persentase volume dan waktu siklus untuk
masing-masing tahapan.
Sistem SBR dapat dimodifikasi untuk oksidasi karbon, nitrifikasi,
denitrifikasi, dan eliminasi fosfor, yaitu dengan urutan siklus:
penaisian pengadukan dalam kondisi anaerobik - aerasi - pengadukan
dalam. kondisi anoksi pengendapan - dekantasi. Pelepasan fosfor dan
pengambilan BOD terjadi selama fase anaerobik, dan pengambilan
fosfor terjadi di fase aerobik. Waktu kontak dalam kondisi anarobik
minimum 0,75 jam.
Dengan memodifikasi lama waktu siklus, nitrifikasi dan denitrifikasi
dapat dioptimumkan. Untuk limbah cair tertentu, dimana N/BOD5 ratio
terlalu tinggi (> 2,5), tambahan karbon ekstemal sering diperlukan
untuk mendukung proses dertrifikasi. SBR dapat dioperasikan untuk
mengolah limbah cair secara kontinu, yaitu dengan cara
mengoperasikan beberapa SBR secara secara paralel.
Tabel 5. Persentase volume dan waktu siklus tipkal untuk SBR
Tahapan
Pengisian
Reaksi (Aerasi)
Pengendapan
Dekantasi
Istirahat (idle)

Persentase (%)
Volume
Waktu Siklus
25 ke 100
25
100
35
100
20
100 ke 35
15
35 ke 25
5

Sumber : Metcalf dan Eddy (1991)
Kelebihan dan Kekurangan. Kelebihan sistem SBR antara lain
sebagai berikut: sesuai untuk volume limbah cair kecil atau bervariasi,
dapat digunakan untuk eliminasi karbon, nitrogen dan fosfor, proses
eliminasi karbon, nitrogen, dan fosfor, serta pemisahan biomassa
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sedimentast) berlangsung dalam satu reaktor. Kelemahan sistem SBR
adalah hanya sesuai untuk jumlah limbah cair kecil dan tidak kontinu.
Sistem SBR dioperasikan secara curah (batch), sehingga untuk operasi
kontinu diperlukan beberapa SBR yang dioperasikan secara paralel

e.

Sistem Kolam (Kolam Oksidasi)

Prinsip. Sistem kolam (pola sistem) atau sering disebut juga sebagai
kolam oksidasi merupakan salah satu sistem pengolahan limbah cair
tertua, dan merupakan perkembangan dari cara pembuangan limbah
cair secara langsung ke badan air. Pada sistem kolam. konsentrasi
mikroorganisme relatif kecil, suplai oksigen dan pengadukan
berlangsung secara alami, sehingga proses perombakan bahan organik
berlangsung relatif lama dan pada area yang luas.
Berbagai jenis mikroorganisme berperan dalam proses perombakan,
tidak terbatas mikroorganisme aerobik, tetapi juga mikroorganisme
anaerbik. Organisme heterotrof aerobik dan aerobik berperan dalam
proses konversi bahan organik; organisme autotrof (fitoplankton, alga,
tanaman air) mengambil bahan-bahan anorganik (nitrat dan fosfat)
melalui proses fotosintetsis (Gambar 9). Karena lamanya waktu
tinggal limbah cair, maka organisme dengan waktu generasi tinggi
(zooplankton, larva insekta, kutu air, ikan kecil) juga dapat tumbuh
dan berkembang dalam sistem kolam. Organisme tersebut hidup aktif
di dalam air atau pada dasar kolam. Komposisi organisme sangat
tergantung pada temperatur, suplai oksigen, sinar matahari, jenis dan
konsentrasi substrat.

Gambar 9. Mekanisme perobakan bahan organik dalam sistem kolam (Loehr,
1974)
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Bidang Aplikasi. Sistem kolam dapat diterapkan untuk pengolahan
limbah industri pang-an dengan konsentrasi bahan organik rendah,
terutama di daerah yang cukup tersedia lahan. Sistem kolam berfungsi
untuk pengolahan limbah cair, sekaligus pengolahan sludge. Alga yang
tumbuh dapat dipanen dan digunakan sebagai hail samping yang
bermanfaat.
Desain dan Operasi. Faktor pembatas sistem kolam adalah suplai
oksigen. Sistem kolam umumnya dirancang untuk tingkat
pembebanan rendah. sehingga laju pasokan oksigen dari atmosfir
mencukupi kebutuhan oksigen bakteri, dan paling t1dak bagian
permukaan atas kolam selalu pada kondisi aerobik, Karena suplai
oksigen merupakan faktor pembatas, pembebanan sistem serine
didasarkan pada luas permukaan kolam dan dinyatakan dalam PBOD,,/m-,hari. dan tidak- didasarkan pada volume kolam atau jumlah
blomassa. Sistem kolam umumnya dirancang dewan kedalaman
maksimum 1,0 - 1,5 m, sehingga pencahayaan dan pengadukan oleh
angin CALIP. Waktu tinggal h1drolik dalam kolam sekitar 20 hari.
Dianjurkan untuk membagi kolam menjadi tiga bagian, sehingga
dalam masing-masing bagian organisme dapat tumbuh secara
optimum dan proses perombakan berlangsung lebih cepat.
Kelebihan dan Kekurangan. Sistem kolam merupakan sistem
pengolahan limbah cair sederhana yang tidak memerlukan peralatan
mekanis, mudah dioperasikan dan tidak memerlukan biaya tinggi.
Kekurangan sistem ini adalah sangat tergantung pada cuaca, dan
memerlukan lahan luas, serta berpotensi menimbulkan bau busuk
terutama pada malam hari dimana suplai oksigen tidak mencukupi
untuk proses aerobik. Selain itu, kolam juga dapat digunakan sebagai
tempat berkembang biak nyamuk.

f.

UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket)

Prinsip. UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket) merupakan salah
jenis reaktor anaerobik yang paling banyak- diterapkan untuk
pengolahan berbagai Jenis limbah cair. Berbeda dengan proses
aerobik, dimana bahan organik dikonversi menjadi produk akhir
berupa karbon dioksida dan air, pada proses anaerobik sebagai produk
adalah gas metana dan karbon dioksida.
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Perbedaan lain antara proses aerobik dan anerobik terletak pada
karakteristik
biomassa
yang
menentukan
jalannya
proses
perombakan. Pada proses aerobik, biomassa terdiri atas berbagai jenis
mikroorganisme, tetapi masing-masing merombak bahan organik
untuk keperluannya masing-masing. Pada proses anaerobik,
sebenamya biomassa juga terdiri atas berbagai jenis mikroorganisme,
tetapi merombak bahan organik satu setelah yang lain dafi bahan
organik hingga biogas. Dengan demikian, proses berlangsung
sempurna hingga menghasilkan produk akhir, hanya jika proses
pertukaran massa pada setiap mikroorganisme yang terlibat
berlangsung dengan kecepatan sama. Karena alasan tersebut, proses
anaerobik lebih sensitif terhadap pengaruh bahan toksik, pH, dan
temperatur dibanding dengan proses aerobik.
Berbagai jenis reaktor anaerobik telah dikembangkan, antara lain
reaktor teraduk sempurna fixed bed reactor, fluidized bed reactor, dan
up-flow anaerobic sludge blanket (UASB). Salah satu jenis reaktor
anaerobik yang piling banyak diterapkan untuk pengolahan limbah cair
pada skala teknis adalah UASB.
Reakator UASB merupakan reaktor anaerobik, dimana influen dialirkan
dari bawah menuju ke atas, Akibat pertumbuhan m1kroorganisme,
pada bagian bawah reaktor terbentuk lapisan biomassa (sludge).
Pendukan media terjadi akibat aliran influen dan aliran gas yang
terbentuk. Sistem UASB dilengkapi dengan fasilitas pengeluaran gas,
yang sekaligus berfungsi sebagai unit pemisahan biomassa (Gambar
10).
Desain dan Operasi. Parameter penting dalam desain dan operasi
reaktor UASB adalah waktu tinggal hidrolik, konsentrasi COD influen,
beban organik:
•
•
•

Waktu tinggal hidrolik: > 4 - 6 jam
COD influen <20.000 mg_/L
Beban organ& < 18 kg COD/m3. hari (kapasitas perombakan
umumnya. maks. 15 kg COD/m3.hari)

Bidang Aplikasi. Reaktor UASB dapat diaplikasikan untuk mengolah
limbah cair dengan kadar COD tinggi (sampai 20.000 mg/L), seperti
limbah cair industri tapioka, atau rumah pemotongan hewan (RPH).
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Kelebihan dan Kekurangan. Kelebihan reaktor UASB adalah
konstruksi
sederhana,
tanpa
bahan
untuk
pertumbuhan
mikroorganisme, paling banyak diterapkan pada skala teknis sehingga
banyak pengalaman praktis. Kekurangan reaktor UASB antara lain
adalah sangat sensitif terhadap perubahan beban Hidrolik dan beban
organik laju perombakan relatif rendah dibanding dengan reaktor
anaerobik lainnya, seperti reaktor fluidized bed. Kadar bahan organik
dalam efluen UASB umumnya masih tinggi, sehingga memerlukan
pengolahan tambahan, misalnya dengan proses aerobik.

Gambar 10. Skema reaktor UASB

g.

Septik Tank

Prinsip. Sistem septik tank merupakan salah satu cara pengolahan
limbah cair yang paling sederhana. Dalam sistem septik tank proses
perombakan limbah cair berlangsung dalam kondisi anaerobik. Sistem
septik tank harus dilengkapi dengan fasilitas untuk peresapan efluen.
Bidang Aplikasi. Meskipun sistem septik tank umumnya diterapkan
untuk mengolah air limbah domestik, tetapi karena kesederhanaan
dalam desain dan operasinya sistem ini juga sering diterapkan untuk
mengolah limbah cair industri pangan skala kecil. Limbah cair industri
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pangan dengan volume kecil tetapi berkadar bahan organik tinggi
dapat diolah dengan sistem ini.
Desain dan Operasi. Sistem septik tank hams didesain dan
dioperasikan secara benar agar tidak mencemari air dan tanah di
sekitarnya. Pada prinsipnya, sistem septik tank terdiri atas ruang
pencernaan dan ruang lupur (Gambar 11). Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam mendesain dan mengoperasikan sistem septik tank
adalah:
• Dinding septik tank harus kedap air
• Septik tank harus dilengkapi dengan fasilitas resapan efluen hasil
pencernakan
• Waktu tinggal limbah cair di dalam septik tank minimum 2 hari
• Lumpur yang terbentuk harus dibuang secara reguler (misalnya
setiap 3-4 tahun)
• Lantai dasar septik tank dibuat miring agar lumpur yang terbentuk
dapat mengalir ke ruang lumpur
• Saluran air masuk harus lebih tinggi dari saluran air keluar (efluen),
perbedaan tinggi minimum 3 cm.
• Septik tank harus dilengkapi lubang untuk pembuangan gas yang
terbentuk, dan
• Septik tank harus dilengkapi lubang kontrol

Gambar 11. Penampang melintang sistem septik tank tipikal (Sugiharto,
1987)
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Kelebihan dan Kekurangan. Kelebihan sistem septik tank untuk
pengolahan limbah cair industri pangan antara fain adalah: dapat
diterapkan untuk hampir semua jenis limbah industri pangan dengan
kadar bahan organik tinggi, dapat diterapkan untuk debit limbah cair
kecil dan dan tidak kontinu, biaya konstruksi, operasi dan
pemeliharaan rendah-, dan tidak memerlukan keahlian khusus baik
untuk konstruksi maupun pengoperasiannya. Kelemahan sistem ini
adalah berpotensi mencemari air tanah.

3.

Pengolahan Limbah Padat

Pendahuluan. Limbah padat industri pangan terutama terdiri dari
bahan bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, serat kasar
dan air. Bahan-bahan ini mudah terdegradasi secara biologis dan
menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama menimbulkan bau
busuk (Gambar 12).
Pengomposan merupakan salah satu altematif pemecahan masalah
manajemen limbah padat industri pangan. Pengomposan adalah suatu
proses biologis dimana bahan organik didegradasi pada kondisi aerobik
terkendali. Dekomposisi dan transformasi tersebut dilakukan oleh
bakteri fungi dan mikroorganisme lainnya. Pada kondisi optimum,
pengomposan dapat mereduksi volume bahan bau sebesar 50-70 %.
Kompos memiliki tekstur dan bau seperti tanah. Kompos dapat
meningkatkan kandungan bahan organik dan nutrien, serta
memperbaiki tekstur dan kemampuan untuk mempertahankan
kelembaban tanah. Kompos dapat diaplikasikan untuk pertamanan,
pengendalian erosi, dan kondisioner tanah kebun, pembibitan, dan
lapangan golf. Potensi pasar terbesar bagi kompos adalah sektor
pertanian, penimbunan atau reklamasi, pertamanan, dan ekspor
(misalnya ke negara-negara timur tengah). Beberapa keuntungan lain
pengomposan sampah adalah perbaikan manajemen lingkungan
industri, terutama di daerah padat penduduk. Bisnis pengomposan
juga dapat menyerap tenaga keda. Keuntungan pengomposan
dibanding dengan landfill / open dumping dapat dilihat pada Gambar
13.
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Gambar 12. Karakteristik Limbah Padat Industri Pangan

Prinsip. Selama pengomposan bahan-bahan organik seperti
karbohidrat, selulosa, hemiselulosa dan lemak dirombak menjadi C02
dan air, Protein dirombak menjadi amida, asam amino, amonium, C02
dan air. Pada proses pengomposan tedadi pengikatan unsurunsur hara
(nutrien), seperti nitrogen, fosfor dan kalsium oleh mikroorganisme,
tetapi unsur-unsur tersebut akan dilepas lagi ke kompos apabila
m1kroorganisme tersebut mati. Oleh karena itu, selama proses
pengomposan terjadi peningkatan ratio N/C dan P/C.
Proses pengomposan dianggap baik jika 1katan-1katan yang
mengandung fosfor dan kalsium dirombak menjadi ikatan yang mudah
diserap oleh tanaman. Sebagian besar kalsium dan fosfor dalam
kompos berada dalam bentuk mudah diserap oleh tanaman, yaitu
mencapai 90-100% untuk kalsium dan 50-60% untuk- fosfor
(Murbandono, 2001).
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Gambar 13. Keuntungan pengomposan relatif terhadap landfill/ open
dumping

Aplikasi. Pengomposan dapat digunakan untuk manajemen limbah
padat industri pangan, seperti kulit buah-buahan, bunga biji lapuk,
bungkil kacang, tongkol jagung, jerami, kotoran ternak, serbuk gergaji
dan limbah prabik lain yang mengandung banyak bahan organik.
Meskipun hampir semua bahan organik dapat dikomposkan, tetapi
beberapa bahan organik perlu dihindari untuk dikomposkan, karena
dapat menimbulkan bau busuk dan merupakan media tumbuh
beberapa jenis mikroba patogen. Bahan yang harus dihindari, untuk
dikomposkan antara, lain daging, ikan, tulang, produk susu dan sisa
makanan berlemak.
Desain dan Operasi. Sebelum mendesain unit pengomposan
beberapa faktor perlu dipertimbangkan antara lain karakteristik bahan
baku, kelembaban, aerasi, dan suhu.
Karakteristik
bahan
baku
menentukan
kecepatan
proses
pengomposan. Semakin mendekati C/N tanah (CIN-z 10/12), semakin
cepat proses pengomposan. Bahan yang terlalu sedikit mengandung N,
perlu ditambahkan bahan lain dengan kandungan N tinggi. Selain itu,
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ukuran bahan juga menentukan kecepatan proses pengomposan,
semakin kecil ukuran bahan (semakin besar luas permukaan bahan)
semak-in cepat proses pengomposan. Ukuran bahan yang baik untuk
pengomposan adalah 4-5 cm.
Kelembaban dalam timbunan harus dijaga agar optimum untuk
pertumbuhan mikroorgisme. Secara umum kelembaban yang baik
untuk proses pengomposan adalah 40-60%. Timbunan yang terlalu
kering mengakibatkan aktifitas mikroorganisme bisa terhenti.
Sebaliknya bahan yang terlalu basah menyebabkan kesulitan dalam
aerasi sehingga terjadi kondisi anaerobik dan menyebabkan bau
busuk.
Aerasi merupakan faktor penting dalam pengomposan limbah padat.
Aerasi bertujuan untuk mensuplai mikroorganisme dengan oksigen
sehingga. proses dekomposisi berlangsung dengan cepat dan
sempurna. Aerasi dapat dilakukan secara pasif (dengan memanfaatkan
arah angin) atau secara aktif (dilakukan dengan cara pembalikan
tumpukan secara reguler).
Suhu harus di pertahankan antara 40-50*C, misalnya dengan cara
penimbunan pada. ketinggian tertentu, biasanya 1,25-2,00 m.
tumpukan yang terlalu rendah menyebabkan suhu pengomposan
rendah dan proses pengomposan berlangsung lambat. Sebaiknya suhu
yang terlalu tinggi menyebabkan aktifitas mikroba pengurai
terganggu, bahkan bakteri pengurai dapat mati.
Dengan pertimbangan di atas, maka proses pengomposan seharusnya,
perlu kondisi optimum sebagaimana. disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Kondisi proses pengomposan dan cara mencapainya.
Bahan Baku
Kelembaban
Aerasi
Suhu

Bahan Organik dengan C/N = 10/12, ukuran 4
– 5 cm
Diatur sekitar 40-60%, dengan penyiraman
atau pencampuran bahan kering dengan bahan
basah.
Kondisi pengomposan harus aerobik, yaitu
dengan aerasi yang cukup secara pasif, aktif
atau pembalikan tumpukan secara teratur.
Suhu optimum 40-50oC, diatur dengan cara
pengaturan
ketinggian
tumpukan
atau
pengaturan frekwensi pembalikan
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Secara umum tahapan proses pengomposan adalah sebagai berikut
I) pengecilan ukuran hingga 4-5 cm
II) penyusunan tumpukan di atas bilah-bilah untuk membantu.
aerasi
III) pemantauan dan pengaturan suhu serta kelembaban
IV) pembalikan dan penyiraman
V) pematangan
VI) pengayakan

4.

Pengolahan Limbah Gas

Prinsip. Salah satu cara yang. efektif untuk pengolahan limbah gas
adalah pengolahan secara biologis, karena komponen penyebab bau
umumnya dalam, konsentrasi sangat rendah. Pengolahan limbah gas
secara biologis didasarkan pada kemampuan m1kroorganisme untuk
mengoksidasi senyawa organik maupun anorganik dalam limbah gas
penvebab bau. misainva amonia, amina, fenol, formaldefild, fildrogen
sulfida, ketone, asam-asam lemak. Skema proses pengolahan limbah
gas secara biologis dapat dilihat pada Gambar 14. Dalam hal ini,
polutan tersebut berfungsi sebagai makanan (substrat) bagi
m1kroorganisme, dan diubah menjadi produk-produk yang tidak
menimbulkan masalah, seperti air, karbon d1oksida, biomassa,
(garam-garaman, dll.

Gambar 14. Skema proses pengolahan limbah gas secara biologis
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Untuk
mempercepat
proses
perobakan
polutan,
konsentrasi
mikroorganisme di dalam sistem pengolahan limbah gas perlu
dipertahankan tinggi, misalnya dengan cara ammobilisasi pada
permukaan media padat yang sesuai.
Bidang Aplikasi. Pengolahan limbah gas secara biologis dapat
diaplikasikan untuk merombak polutan yang bersifat toksik, korosif,
dan odor intensif, misalnya amonia, amina., fenol, formaldehid,
hidrogen sulfida, ketone, dan asam-asam lemak. Limbah gas dapat
berasal dari berbagai jenis industri misalnya industri penyamakan
kulit, industri tapioka., industri karet, peternakan, dll.
Desain dan Operasi. Proses pengolahan limbah gas secara biologis
dapat dilakukan di dalam instalasi biofilter, biowasher, atau
tricklingfilter. Di dalam biofilter, gas yang akan dibersihkan dialirkan
melalui media basah (lembab) yang ditumbuhi mikroorganisme.
Dengan demikian, bahan polutan dapat diabsorpsi dan. dirombak
secara biologis (Gambar 15 dan 16).

Gambar 15. Skema proses dalam biofilter
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