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ABSTRAK

RECYCLING LIMBAH PADAT INDUSTRI PELEBURAN BESI (IRON SLAG) SEBAGAI BAHAN CAMPURAN
INDUSTRI BETON YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
Misbachul Moenir, Novarina Irnaning Handayani
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : mismoen@yahoo.co.id

Sejalan dengan pesatnya pembangunan khususnya dibidang konstruksi akan meningkatkan kebutuhan baja
secara nasional. Pada tahun 2010 total kebutuhan baja sebanyak 11 juta ton, sekitar 8 juta ton merupakan
produksi nasional dan sisanya masih impor. Salah satu karakteristik industri baja adalah besarnya jumlah limbah
yang berupa slag atau terak yang dihasilkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, limbah
padat industri baja diklasifikasikan sebagai limbah B-3 (bahan beracun dan berbahaya), apabila tidak dikelola
dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Jumlah limbah padat slag adalah 335 kg/ton produk
pig iron dengan komposisi CaO = 40-43 %, SiO 2 = 31-36 %, Al 2O3 = 13-15 %, MgO = 4–6 %. Pengelolaan slag
sampai saat ini hanya ditimbun dalam areal pabrik (open dumping) dengan jumlah limbah yang cukup besar.
Salah satu penanganan yang direkomendasikan adalah melakukan proses solidifikasi dan dimanfaatkan sebagai
bahan yang bermanfaat, yaitu untuk beton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun iron slag untuk beton sebagai pengganti agregat sampai 100 % dapat memenuhi
standar produk beton mutu sedang sesuai SNI dengan kuat tekan terkecil 250 kg/cm 2. Hasil analisis TCLP
pada semua komposisi masih jauh dibawah ambang batas baku mutu TCLP Zat Pencemar Dalam Limbah
Untuk Menentukan Sifat Racun menurut Peraturan pemerintah Nomo 85 Tahun 1999. Pemanfaatan iron slag
sebagai agregat beton ini dapat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk menurunkan resiko
pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat iron slag.

Kata kunci : Limbah padat industri baja, slag, beton, aman bagi lingkungan

PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI KERTAS SECARA ANAEROBIK UASB
SKALA LABORATORIUM PADA BERBAGAI SUHU
Sri Moertinah, Sartamtomo
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : srimoertinah@yahoo.co.id

Telah dilakukan penelitian untuk mengolah air limbah industri kertas kraft dengan sistem biologis anaerobik
UASB dengan tujuan mencari teknologi tepat untuk pengolahan air limbah industri organik tinggi . Sasaran
penelitian adalah mencari hydraulic retention time optimum pada berbagai suhu percobaaan. Penelitian dilakukan
secara laboratorium dengan menggunakan bakteri anaerobik didalam reaktor UASB (Up flow anaerobik Sludge
Blanket) volume 6 L pada suhu kamar, volume 5,25 L pada suhu 40 oC, dan volume 5,5 L pada suhu 55 oC .
Sebagai variabel percobaan adalah waktu tinggal hydraulic. Penelitian menghasilkan kondisi optimum proses
pengolahan anaerobik suhu kamar secara kontinyu pada OLR(Organik Loading Rate) 1,44 – 6,88 g/L hari
menunjukan waktu tinggal hydraulic optimum adalah 24 jam dengan penurunan COD = 84 %; suhu 40 oC pada
pada OLR 1,16 - 6,76 g/Lhari menunjukkan waktu tinggal optimum adalah 24 jam dengan penurunan COD
84,01 % ; suhu 55 oC (thermophilic) pada OLR 1,21 – 7,3 g/L hari menunjukan waktu tinggal optimum 20 jam
dengan penurunan COD = 87,5 % . Dibanding sistem biologis anaerobik mesophilic , maka sistem biologis
thermophilic untuk pengolahan air limbah industri kertas adalah sedikit lebih cepat. Untuk memenuhi BMLC
(Baku Mutu Limbah Cair) industri kertas, air limbah terolah anaerobik masih memerlukan pengolahan lanjut
secara aerob atau dapat juga dengan sistem wetland.

Kata kunci : Air limbah, kertas, pengolahan anaerobik
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ABSTRAK
PEMANFAATAN LIMBAH PADAT INDUSTRI ROKOK
UNTUK PESTISIDA NABATI
Ais Lestari Kusumawardhani, Basir, Subandriyo, Nilawati
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : ais_7dewa@yahoo.com

Telah dilakukan penelitian pemanfaatan limbah padat industri rokok dengan mengisolasi kandungan nikotin
untuk bahan pestisida nabati, yaitu bakterisida atau fungisida. Limbah padat berupa gagang tembakau dan
debu tembakau dari dust unit masih mengandung senyawa aktif nikotin, diharapkan dapat berfungsi sebagai
pestisida nabati. Isolasi nikotin dilakukan dengan cara maserasi, distilasi dan sulfatasi dijadikan Nikotin Sulfat.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan variabel bahan baku, yaitu limbah padat
dari gagang kasar (small fine/SF) dan debu tembakau dari dust unit (DU) dengan perbandingan bahan : air =
1:10; 1:15 dan 1:20 pada saat maserasi. Selanjutnya Nikotin Sulfat diuji khasiatnya terhadap bakteri Ralstonia
solanacearum, fungi Fusarium oxysporum dan Curvularia sp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar nikotin
tertinggi, yaitu 3,67% diperoleh dari perlakuan limbah padat (SF) dengan perbandingan bahan : air = 1 : 20. Uji
khasiat terhadap bakteri Ralstonia solanacearum masih dapat tumbuh pada media PDA yang telah diberi 1%
Nikotin Sulfat-20, baik dari (SF) maupun dari (DU). Demikian pula uji khasiat terhadap jamur Fusarium dan
Curvularia masih dapat tumbuh pada konsentrasi 1% bahan aktif Nikotin Sulfat-20, baik dari (SF) maupun dari
(DU). Namun pengaruh Nikotin Sulfat-20 dari DU terhadap Curvularia maupun Fusarium memberikan efek
penghambat pertumbuhan lebih kuat dibanding dengan Nikotin Sulfat-20 dari SF.

Kata kunci : limbah padat indutri rokok, isolat nikotin, pestisida nabati.

PROSES UP-FLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET (UASB) UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN
PENGHEMATAN BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI KERTAS
Yusup Setiawan, Sri Purwati, Kristaufan J.P.
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK)
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
E-mail : yusupsetiawan60@yahoo.com

Pengurangan konsumsi air di industri kertas saat ini menyebabkan karakteristik air limbah menjadi semakin
pekat dengan kandungan polutan organik terlarut. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di industri kertas
dengan proses aerobik lumpur aktif tidak mampu lagi mengolah air limbah beban organik tinggi sehingga berakibat
kinerja IPAL menurun. Untuk peningkatan kinerja IPAL diperlukan pengolahan awal dengan proses anaerobik
seperti UASB agar proses lumpur aktif kembali beroperasi normal. Penelitian pengolahan air limbah kertas
dengan menggunakan reaktor UASB dan reaktor lumpur aktif telah dilakukan. Waktu tinggal air limbah dalam
reaktor divariasikan dari 48 jam diturunkan sampai 12 jam dan pengaruhnya selama pengolahan air limbah
dianalisis terhadap efisiensi pengolahan, kualitas hasil olahan dan biogas yang dihasilkan. Penghematan biaya
operasional pengolahan air limbah dengan penggunaan reaktor UASB juga dikaji.
Hasil menunjukkan bahwa pengolahan dengan sistem gabungan UASB - lumpur aktif dengan masing-masing
waktu tinggal 12 jam dapat mereduksi COD sampai 91%, BOD 5 sampai 98% dan TSS sampai 85% dengan
kualitas efluen yang memenuhi baku mutu. Ditinjau dari aspek ekonomi penggunaan UASB berpotensi dapat
menghemat biaya listrik sebesar 87% dari pengolahan aerobic lumpur aktif.

Kata kunci : UASB, lumpur aktif, peningkatan kinerja, penghematan biaya
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PENGARUH SUHU DAN WAKTU EKSTRAKSI TERHADAP KARAKTERISTIK TANIN DARI LIMBAH PADAT
KULIT KAYU PINUS (Pinus sp) YANG DI EKSTRAKSI DENGAN PELARUT AIR
Subandriyo
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email :bandriyo_kalongan@yahoo.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap karakteristik tanin dari
limbah padat kulit kayu pinus yang diekstraksi dengan pelarut air. Penelitian menggunakan rancangan faktorial
dua faktor. Faktor A (suhu) dan B (waktu) terdiri atas 3 taraf. Faktor A adalah A 1 = 60oC, A2 = 70oC, dan A3 = 80oC,
sedangkan faktor B yaitu B 1 = 2 jam, B2 = 3 jam dan B3 = 4 jam. Ekstrak yang diperoleh selanjutnya dihitung
kandungan kadar ekstrak tanin, dan dianalisa kadar tanin terkondensasi, kelarutan tanin dalam air, kadar tanin
dan bilangan stiasny.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor suhu dan waktu ekstraksi serta interaksi antara kedua
faktor memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar ekstrak tanin yang dihasilkan, kandungan tanin
terkondensasi dan bilangan stiasny oleh suhu dan waktu ekstraksi, sedangkan interaksi antara kedua faktor
hanya terjadi pada taraf 5 %. Untuk kelarutan tanin dalam air hanya dipengaruhi oleh suhu ekstraksi, sedangkan
lama ekstraksi tidak berpengaruh nyata.
Kondisi optimal untuk memperoleh tanin dari kulit kayu Pinus dengan kualitas dan kuantitas yang baik dapat
dilakukan dengan cara mengekstraksi serbuk kulit kayu tersebut pada suhu 80 oC selama 3 jam dengan kadar
ekstrak tanin 43,0 % dengan nilai kelarutan dalam air sebesar 0,9340 gr tanin/gr air, kandungan tanin terkondensasi
sebesar 82,5 % dan bilangan stiasny 107,3 %.

Kata kunci : Kulit kayu pinus, ekstraksi, suhu ekstraksi, waktu ekstraksi, tanin.

PENGEMBANGAN PRODUKSI BIOPLASTIK
UNTUK KERAJINAN ASESORIS
Rita Dwi Ratnani1, Mohammad Endi Yulianto 2, Indah Hartati 1
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Wahid Hasyim, Jalan Menoreh Tengah x/22 Semarang, 50236
2
Jurusan Teknik Kimia PSD III, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl.Prof.Sudharto,S.H Tembalang, Semarang 50275
Email : ratnani_unwahas@yahoo.co.id
1

Salah satu hasil samping dari industri biodiesel berupa gliserol. Penggunaan plastik secara luas disebabkan
karena keunggulan dari plastik. Plastik membuat begitu banyak polusi dan berbagai upaya telah dilakukan
untuk memecahkan masalah ini. Salah satu upaya ini adalah untuk membuat plastik biodegradable dari gliserol
dalam Sequencing Batch Bioreaktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimasi parameter-parameter
proses, mengembangkan produksi bioplastik untuk kerajinan asesoris dan evaluasi tekno ekonomi produkvitas
PHA. Penelitian tentang produksi polyhydroxyalkanoates melalui fermentasi gliserol dalam bioreaktor curah
sekuensing diselidiki secara eksperimental. Urutan penelitian dilakukan dalam beberapa langkah: aplikasi
bioplastik untuk kerajinan asesoris dan evaluasi tekno ekonomi. Perolehan PHA tertinggi dicapai dari durasi
perendaman selama 2 jam dalam larutan metanol. Proses optimasi menunjukkan bahwa variabel yang paling
berpengaruh adalah konsentrasi nitrogen dan perolehan PHA tertinggi dicapai dari proses yang dilakukan
dengan konsentrasi nitrogen 4 mg / L, konsentrasi Phospor konsentrasi 2mg / L, konsentrasi oksigen 5 mg / L
dan pada kondisi aerobik -anaerob rasio 1:4. Aneka kerajinan asesoris yang dibuat dapat berupa bros, kalung,
dan gelang. Berdasarkan perhitungan analisa tekno ekonomi, BEP yang dicapai cukup rendah. Sehingga asesoris
dari limbah plastik dan plastik biodegradabel cukup layak untuk diproduksi secara komersial.

Kata Kunci : Polihidroksialkanoat, fermentasi, Sequencing Batch Bioreaktor
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PENGARUH BAKTERI HALOFILIK TERHADAP KEMURNIAN NaCl GARAM RAKYAT GUNA PENERAPAN
GREEN INDUSTRY DI INDUSTRI BERBASIS GARAM RAKYAT
Marihati
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : marihati52@yahoo.com

Dalam proses kristalisasi maksimum garam NaCl pada konsentrasi air garam 25-30 0 Be terjadi peristiwa
kopresipitasi senyawa NaCl dengan senyawa magnesium dan kalium yang mengakibatkan rendahnya kemurnian
NaCl yang diperoleh. Bakteri halofilik adalah bakteri berpigmen yang terdapat dalam bittern atau air garam
lewat tua (>300 Be) yang mampu menghasilkan metabolit berupa senyawa organik bermuatan negatip lebih
tinggi dibanding bakteri lainnya. Keberadaan mikroba halofilik berpigmen dengan jumlah yang cukup di meja
kristalisasi garam dihipotesiskan tidak hanya membantu penyerapan sinar matahari saja tetapi metabolit yang
dihasilkan juga dapat membantu mengurangi efek kopresipitasi pada proses pengendapan garam-garam NaClMg-K. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna mengetahui kondisi operasi pemurnian NaCl dimeja kristalisasi
dengan memanfaatkan bakteri halofilik. Sumber bakteri untuk pembuatan Starter bakteri halofilik adalah larutan
garam tua (25O Be) PT. Garam di Sampang. Variabel yang digunakan adalah persentase starter bakteri halofilik
(S) dan konsentrasi media Luria Berthani (X) dengan komposisi : 0,1S - 0,1 X; 0,1 S – 0,01 X; 0,1 S – 0,001 X;
0,001 S – 0,1 X; 0,001 S – 0,01 X; 0,001 S – 0,001X; 0,001 S – 0,1 X; 0,001S – 0,01X; 0,001S – 0,001X.
Dilakukan dua kali percobaan dimana percobaan pertama berlangsung pada suhu ruangan 35 O C, kepekatan
larutan garam tua 25 O Be, sedangkan percobaan kedua berlangsung pada suhu ruangan 31 O C, dan kepekatan
larutan garam tua 27 O Be. Dari hasil percobaan maka komposisi 0,01S – 0,01 X diambil sebagai salah satu
komposisi terbaik yang menghasilkan garam 268,15 gr dengan kandungan NaCl 98,0%, untuk kontrol
menghasilkan garam 247,5 gr dengan kandungan NaCl 95,01%. Hasil uji coba prototype meja garam berkapasitas
8 L dengan kepekatan larutan garam tua 27 O Be, komposisi pemakaian bakteri halofilik dan nutrisinya 0,01 S –
0,01 X menghasilkan 714 gr garam yang kandungan NaCl-nya 99,58%.

Kata kunci : Halofilik, Luria Berthani, green industry, garam rakyat, prototype
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ABSTRACT
RECYCLING IRON SLAG FOR MATERIALS IN CONCRETE INDUSTRY
THAT ENVIRONMENTAL FRIENDLY
Misbachul Moenir, Novarina Irnaning Handayani
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : mismoen@yahoo.co.id

Construction field’s rapid growth has increased the national steel demand. In 2010, from total 11 million tons of
steel demand , about 8 million tons of them came from national production and the rest are still imported. One of
the characteristics of the steel industry is the formed of massive ammount slag waste. According to Government
Regulation No. 85 of 1999, the iron slag is classified as dangerous waste, commonly called as dangerous waste
and will cause environmental pollution if it is not managed properly. One ton iron slag produced 335 kg slag
which are composed of CaO = 40-43%, SiO 2 = 31-36%, Al2O3 = 13-15%, MgO = 4-6%. Currently slag management
justs only doing by open dumping of large arround slag waste. The alternative treatment recommended is by
solidification, used then as concrete.
The results showed that the utilization of iron slag waste for aggregate substitution for concrete up to 100% can
meet the medium Indonesian standards of quality (SNI, with 250 kg/cm 2 minimum compressive strength). TCLP
contaminant in the waste to determine toxicity under maximum standard according government regulations No.
85/1999. Iron slag utilization as concrete building material can reduce the environmental pollution

Key word : Solid waste steel industry, slag, concrete, environmental friendly

THE TREATMENT OF PAPER INDUSTRY WASTE WATER IN LABORATORY SCALE USING ANAEROBIC
UASB AT VARIETY OF TEMPERATURE
Sri Moertinah, Sartamtomo
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : srimoertinah@yahoo.co.id

A research laboratory of kraft paper industry waste water treatment by biological anaerobic UASB has been
done in order to look for high organic waste water treatment appropiate technology. The target of the research
is to look for optimum hydraulic retention time at many kind of experimental temperature. The research has
been done in laboratory by using anaerobic bactery in 6 L volume of UASB at room temperature; 5,25 L volume
at 40 oC temperature; 5,5 L volume at 55 oC temperature. The experiment variabel is hydraulic retention time.
The research results optimum anaerobic treatment in continual room temperature at OLR (Organic Loading
Rate) 1,44 – 6,88 gr/L.day show optimum hydraulic retention time 24 hour with 84 % COD removal ; in 40 oC at
OLR 1,16 – 6,76 g/L day show optimum hydraulic retention time 24 hour with 84,01 % COD removal; in 55 oC
(thermophilic) at OLR 1,21 – 7,3 g/Lday show optimum hydraulic retention time 20 hour with 87,5 % COD
removal. Compare d with mesophilic anaerobic biological treatment, so thermophilic anaerobic biological paper
industry waste water treatment is a litle quicker. For fulfill the effluent standard of waste water paper industry ,
so anaerobic waste water treatment still need more treatment by aerobic or wetland system .

Key words : Waste water, paper, anaerobic treatment

viii

Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 2, No. 1, Mei 2012

JURNAL RISET TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
( RESEARCH JOURNAL OF INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL TECHN0LOGY )
ISSN 2087-0965

Vol. 2, No. 1, Mei 2012
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THE USE SOLID WASTE OF CIGARETTE INDUSTRY FOR BIO-PESTICIDE
UP-FLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET (UASB) PROCESS FOR BETTER PERFORMANCE
AND COST EFFICIENCY OF WASTE WATER TREATMENT OF PAPER INDUSTRY

Ais Lestari Kusumawardhani, Basir, Subandriyo, Nilawati
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : ais_7dewa@yahoo.com

A research on utilizing solid waste of Clove Cigarette Industry was done by isolating its nicotine content for
biopesticide i.e bactericide or fungicide. The waste in the form of tobacco stems and tobacco dust from the dust
unit contain nicotine compound having biopesticidal properties. Isolation of nicotine was done by maceration,
distillation and sulfatation to become Nicotine Sulfate. The experimental research used a Completely Randomized
Factorial Design with variable raw materials i.e, rough/small fine (SF) and tobacco dust from the dust unit (DU)
by the ratio of material : water = 1:10; 1:15 and 1:20 each, at the time of maceration. Efficacy test were done to
Nicotine Sulphate against bacteria Ralstonia solanacearum, fungi Fusarium oxysporum and Curvularia sp. The
results showed that the highest levels of nicotine, which is 3.67% was obtained from (SF) with a ratio of material
: water 1:20. Efficacy test of the bacterium Ralstonia solanacearum is still able to grow on PDA media that has
been given a Nicotine Sulphate-20, both of the (SF) and from (DU). However, the efficacy test of the fungus
Fusarium and Curvularia can still grow at a concentration of 1% active ingredient nicotine, both of the (SF) and
from (DU). However, the effect of Nicotine Sulphate-20 from DU to inhibite growth both on the Fusarium and
Curvularia was stronger than that of SF.

Keywords : solid waste of Clove Cigarette Industry, nicotine isolate, biopesticide

UP-FLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET (UASB) PROCESS FOR BETTER PERFORMANCE AND
COST EFFICIENCY OF WASTE WATER TREATMENT OF PAPER INDUSTRY
Yusup Setiawan, Sri Purwati, Kristaufan J.P.
Center Of Pulp And Paper
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
Email : yusupsetiawan60@yahoo.com

High reducing of water consumption that has been done by paper industry led to the characteristics of waste
water becomes more concentrated containing dissolved organic pollutants. Wastewater treatment plant (WWTP)
in paper industry using aerobic activated sludge process can no longer treat wastewater of high organic loads
that result in decreased the performance. To improve the performance of this WWTP, it is required an additional
processing with anaerobic processes such as UASB in order the activated sludge process can be operated
normally. Research of waste water treatment operated continuously using UASB and activated sludge reactors
have been conducted. Hydraulic retention time (HRT) of wastewater was varied from 48 hours down gradually to
12 hours. During the wastewater treatment process, the influence of HRT to the efficiency treatment, the quality
of effluent and the biogas produced was analyzed. The process of formation of granular sludge in UASB reactor
and operational cost saving of waste water treatment with the use of UASB reactor was also studied.
The results showed that combination treatment of UASB - activated sludge processes on the HRT of 12 hour can
reduce up to 91% COD, BOD5 and TSS up to 98% to 85% with effluent quality that meets quality standards. Use
of UASB in waste water treatment of paper industry could save electricity costs by 87% from activated sludge
treatment process.

Key words: UASB, activated sludge, performance improvement, cost saving
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THE EFFECT OF TEMPERATURE AND DURATION ON TANNIN CHARACTERISTIC OF WATER
EXTRACTION OF SOLID WASTE OF PINUS WOODS
Subandriyo
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : bandriyo_kalongan@yahoo.com

The aim of this research was to effect of temperature and time of extraction with solvent water to the characteristic
of the tannin from the bark of pine solid waste. A research use completely randomized design with 2 factor.
Factor A (temperature) and B (time) consists of 3 degree. Factor A is A 1: 600C; A2 : 70 0C and A3 : 800C where as
factor b is B1 : 2 hours, B2 : 3 hours and B3 : 3 hours. The extract obtained was analyzed subsequent levels
contain extract tannins, condensed tannin, tannin water solubility, contain tannins and stiasny number.
The result showed that the influence of temperature, extraction time factor and the interaction betwen these two
factor provide a significant influence on levels tannin extract, condensed tannins content and stiasny number by
temperature and extraction time, while the interaction between these two factor only occurs at the level of 5 %.
The tannins in the water solubility is only affected by extraction temperature, extraction time while not influence
real.
The optimal conditions to obtain tannin from bark pine with the quality and quantity of the good can be done by
extracting the bark powder at a temperature of 80 0C for 3 hours with tannin extract content 43,0 % by value of
tannin water solubility of 0,9340 g tannins/g of water, condensed tannin content 82,5 % and stiasny number
107,3 %.

Keywords : pine bark, extraction, extraction temperature, extraction time, tannin.

BIPLASTIC PRODUCT DEVELOPMENT FOR ACCESSORIES CRAFT INDUSTRY
Rita Dwi Ratnani1, Mohammad Endi Yulianto 2, Indah Hartati 1
Department Of Chemical Engineering , Faculty Of Engineering, Wahid HasyimUniversity, Jalan Menoreh Tengah x/22 Semarang
2
Department Of Chemical Engineering PSD III, Faculty Of engineering, Diponegoro University, Jl.Prof.Sudharto,S.H Tembalang, Semarang
Email : ratnani_unwahas@yahoo.co.id
1

Glycerol is a by product from biodiesel industry. The widespread utilization of plastic has contributed to a serious
plastic waste burden. Several efforts are made in order to overcome the problems caused by plastic pollution.
One of the efforts is by producing biodegradable plastic from glycerol in a Sequencing Batch Bioreactor. The
objectives of this research were to optimize the process parameter, to develop the bioplastic production for
accessories craft and to evaluate the techno-economic of the PHA production. The polyhydroxyalkanoates
production through glycerol fermentation in a sequencing batch bioreactor was experimentally investigated. The
sequences of the research were include: application of the bioplastic for accessories and evaluation of the
techno-economi. The highest yield of PHA was achieved in the 2 hours of methanol submerging. The optimization
process showed that the most influencing variable was concentration of nitrogen. The highest recovery of the
PHA was achieved on nitrogen concentration of 4 mg / L, phosphor concentration of 2mg / L, oxygen concentration
of 5 mg / L and ratio of aerobic -anaerobic 1:4. The accessories made are include necklace, hanger pin and
bracelet. Based on the techno-economic evaluation, the break even point is low enough. Thus the commercial
production of accessories from bioplastics is reasonable.

Keywords: Polyhydroxyalkanoates, fermentation, Sequencing Batch Bioreactor, accessories
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THE EFFECT OF HALOPHYLIC MICROORGANISMS ON NACL PURITY OF SALT FOR GREEN
INDUSTRY IMPLEMENTATION IN PEOPLE OWNED INDUSTRY
Marihati
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : marihati52@yahoo.com

In the crystallization process of the maximum salt concentration of NaCl in brine 25-30 O Be NaCl compound
event coprecipitation with magnesium and potassium compounds which resulted in low purity NaCl obtained.
Halophilic pigmented bacterium is a bacterium found in salt water through the Bittern or old salt water (> 30 O Be)
that is able to produce metabolites of negatively charged organic compound is higher than other bacteria. The
presence of microbes halophilic pigmented with a sufficient amount of salt crystallization in the table is hypothesized
not only helps the absorption of sunlight alone but the resulting metabolites may also help reduce the effect of
coprecipitation in the process of deposition of salts NaCl-Mg-K. For that we need to do research to determine the
operating conditions over the kitchen NaCl crystallization purification by using halophilic bacteria. Source of
bacteria for the manufacture of starter halophilic bacteria is an old salt solution (25 O Be) PT. Garam in Sampang.
Variable used is the percentage of halophilic bacteria (S) and the concentration of Luria Berthani medium (X)
with the composition: 0.1 S - 0.1 X, 0.1 S - 0.01 X, 0.1 S - 0.001 X; 0.001 S - 0.1 X; 0.001 S - 0.01 X; 0.001 S 0.001 X; 0.001 S - 0.1 X; 0.001 S - 0.01 X; 0.001 S - 0.001 X. Conducted two trials in which the first experiment
took place at room temperature of 35 O C, the concentration of salt solution 25 O Be old, while the second trial took
place at room temperature of 31 O C, and the concentration of 27 O Be an old salt solution. From the experimental
results of the composition 0.01 S - 0.01 X is taken as one of the best compositions that produce 268.15 grams of
the salt content of 98.0% NaCl, to control yield 247.5 g of salt with NaCl content of 95.01%. The results of testing
a prototype with a capacity of 8 L table salt with a salt solution concentrations of 27O Be older, use of halophilic
bacteria and halophilic nutrition 0.01 S - 0.01 X produces 714 grams of NaCl salt content was 99.58%.

Key words: Halophilic, Luria Berthani, green industry, the salt of the people, prototype
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RECYCLING LIMBAH PADAT INDUSTRI PELEBURAN BESI
(IRON SLAG) SEBAGAI BAHAN CAMPURAN INDUSTRI
BETON YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
Misbachul Moenir , Novarina Irnaning Handayani
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : mismoen@yahoo.co.id
Naskah diterima 16 Februari 2012, disetujui 9 April 2012
ABSTRAK
Sejalan dengan pesatnya pembangunan khususnya dibidang konstruksi akan meningkatkan
kebutuhan baja secara nasional. Pada tahun 2010 total kebutuhan baja sebanyak 11 juta ton, sekitar 8 juta
ton merupakan produksi nasional dan sisanya masih impor. Salah satu karakteristik industri baja adalah
besarnya jumlah limbah yang berupa slag atau terak yang dihasilkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
85 Tahun 1999, limbah padat industri baja diklasifikasikan sebagai limbah B-3 (bahan beracun dan
berbahaya), apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Jumlah limbah
padat slag adalah 335 kg/ton produk pig iron dengan komposisi CaO = 40-43 %, SiO2 = 31-36 %, Al2O3 =
13-15 %, MgO = 4–6 %. Pengelolaan slag sampai saat ini hanya ditimbun dalam areal pabrik (open dumping)
dengan jumlah limbah yang cukup besar. Salah satu penanganan yang direkomendasikan adalah melakukan
proses solidifikasi dan dimanfaatkan sebagai bahan yang bermanfaat, yaitu untuk beton. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun iron slag untuk beton sebagai
pengganti agregat sampai 100 % dapat memenuhi standar produk beton mutu sedang sesuai SNI dengan
kuat tekan terkecil 250 kg/cm 2. Hasil analisis TCLP pada semua komposisi masih jauh dibawah ambang
batas baku mutu TCLP Zat Pencemar Dalam Limbah Untuk Menentukan Sifat Racun menurut Peraturan
pemerintah Nomo 85 Tahun 1999. Pemanfaatan iron slag sebagai agregat beton ini dapat menjadi salah
satu cara yang dapat digunakan untuk menurunkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat
iron slag.
Kata kunci : Limbah padat industri baja, slag, beton, aman bagi lingkungan

ABSTRACT
Construction field’s rapid growth has increased the national steel demand. In 2010, from total 11
million tons of steel demand , about 8 million tons of them came from national production and the rest are
still imported. One of the characteristics of the steel industry is the formed of massive ammount slag waste.
According to Government Regulation No. 85 of 1999, the iron slag is classified as dangerous waste, commonly
called as dangerous waste and will cause environmental pollution if it is not managed properly. One ton
iron slag produced 335 kg slag which are composed of CaO = 40-43%, SiO2 = 31-36%, Al2O3 = 13-15%,
MgO = 4-6%. Currently slag management justs only doing by open dumping of large arround slag waste.
The alternative treatment recommended is by solidification, used then as concrete.
The results showed that the utilization of iron slag waste for aggregate substitution for concrete up
to 100% can meet the medium Indonesian standards of quality (SNI, with 250 kg/cm2 minimum compressive
strength). TCLP contaminant in the waste to determine toxicity under maximum standard according
government regulations No. 85/1999. Iron slag utilization as concrete building material can reduce the
environmental pollution
Key word : Solid waste steel industry, slag, concrete, environmental friendly
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Recycling Limbah Padat Industri Peleburan Besi (Iron Slag) Sebagai Bahan Campuran Industri Beton Yang Berwawasan Lingkungan

PENDAHULUAN.
Sejalan dengan pesatnya pembangunan
khususnya dibidang konstruksi pada dekade
terakhir ini akan meningkatkan kebutuhan baja
sebagai bagian dalam strukur bangunan. Total
kebutuhan baja nasional tahun 2010 diperkirakan
sebesar 11 juta ton, sementara produksi nasional
sebesar 8 juta ton dan 3 juta ton lainnya impor.
Untuk itu target produksi baja nasional (national
demand) pada tahun tersebut diharapkan naik 12
persen menjadi sekitar hampir sembilan juta ton
dibandingkan tahun lalu sebesar delapan juta ton.
(Asmarini,2010)
Saat ini suplai produk baja dari dalam negeri
masih terbatas pada produk baja untuk konstruksi
dan belum memproduksi baja untuk kebutuhan
tertentu seperti untuk mesin/peralatan produksi dan
otomotif. Pengembangan industri baja nasional
yang dilaksanakan sejak tahun 2004 telah mampu
meningkatkan konsumsi baja perkapita per tahun
dari 29 kg menjadi 44 kg pada tahun 2009,
meskipun angka tersebut m asih jauh bila
dibandingkan dengan konsumsi baja di negara
Asean lainnya, seperti Malaysia dan Korea Selatan,
yang masing-masing 343 kg dan 1 ton per kapita
per tahun (www.gapensi jatim.org)
Salah satu dampak operasional industri
peleburan logam baja adalah besamya jumlah
limbah yang berupa slag atau terak yang
dihasilkannya, hal ini disebabkan oleh kandungan
logam di dalam biji yang relatif kecil. Apabila slag
yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik, maka
akan dapat menimbulk an masalah pada
lingkungan. Hal ini tentu tidak diharapkan, baik oleh
perusahaan maupun oleh masyarakat umum. Oleh
karena itu slag perlu mendapat penanganan yang
tepat.
Terak/slag adalah limbah industri peleburan
besi atau baja yang berbentuk bongkahan kecilkecil yang diperoleh dari hasil samping pembuatan
baja dalam tanur dengan temperatur yang tinggi.
Jumlah limbah padat slag ini adalah 335 kg/ton
produk pig iron dan slag tersebut terdiri dari CaO =
40 – 43 %, SiO2 = 31 – 36 %, Al2O3 = 13 – 15 %,
MgO = 4 – 6 % (Roy, 1980).

2

Di banyak negara penggunaan granulated
slag sebagai bahan pengganti agregat standar
untuk konstruksi jalan sudah banyak dilakukan,
disamping untuk lapis permukaan juga untuk base
course atau sub–base. Pada tahun 1991 di Amerika,
granulated slag digunakan sebagai binder untuk
gravel slag, terdiri dari campuran agregat standar
ditambah 15 s/d 20 % granulated slag, 1 % basic
activator ( hydrated lime ) dengan kadar air 10 %.
ASA (Australian Slag Association) tahun 2002 telah
membahas penggunaan slag untuk berbagai
keperluan, diantaranya BFS (Blast Furnace Slag)
digunakan untuk agregat campuran semen, bahan
stabilisasi tanah dan pondasi, BOS (Blast Oxygen
Slag) untuk bahan lapis pondasi, agregat penutup,
agregat campuran beraspal dan EAFS (Electric Arc
Furnace Slag) untuk campuran beraspal, lapis
pondasi dan timbunan (Australian Slag Association,
2002)
Puslitbang PU telah melakukan penelitian
laboratorium pemanfaatan limbah padat industri
baja (slag) untuk bahan campuran dalam konstruksi
prasarana jalan dengan hasil agregat slag dapat
digunakan untuk lapis pondasi dan campuran
beraspal. Dalam pelaksanaan di lapangan
campuran beraspal yang menggunakan agregat
slag menunjukkan kinerja yang lebih baik dari
agregat standar (Puslitbang PU, Departemen
Pekerjaan Umum).
Pengelolaan slag sampai saat ini hanya
ditimbun dalam areal perusahaan (open dumping)
dan dengan jumlah yang cukup besar sehingga
kelihatan menggunung. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, limbah padat
industri baja diklasifikasikan sebagai limbah B-3
atau limbah yang mengandung bahan beracun dan
berbahaya antara lain logam berat yaitu Cr, Pb,
Cd dan Zn. Oleh karena itu industri peleburan besi
atau baja dilarang membuang limbah B-3 tersebut
secara langsung ke media lingkungan tanpa
pengolahan terlebih dahulu (pasal 3) dan wajib
melakukan reduksi, mengolah dan atau menimbun
limbah B-3 (pasal 9 ayat 1).
Salah
satu
penanganan
yang
direkomendasikan oleh peraturan pemerintah
tersebut adalah dilakukan proses solidifikasi dan
dimanfaatkan sebagai bahan yang bermanfaat,

Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 2, No. 1, Mei 2012

Recycling Limbah Padat Industri Peleburan Besi (Iron Slag) Sebagai Bahan Campuran Industri Beton Yang Berwawasan Lingkungan

salah satunya untuk beton. Beberapa persyaratan
penggunaan slag untuk beton (Waller , 1998)
adalah :

utama adalah penggunaan bahan semen karena
semen cenderung secara langsung memperbaiki
kinerja kuat tekannya.

a.Mempunyai sifat yang mendekati mutu bahan
standar terhadap sifat dari bahan campuran
beton.

Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu
dari sebuah struktur. Semakin tinggi tingkat
kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi
pula mutu beton yang dihasilkan. Beton harus
dirancang proporsi campurannya agar
menghasilkan suatu kuat tekan rata-rata yang
disyaratkan. Pada tahap pelaksanaan konstruksi,
beton yang telah dirancang campurannya harus
diproduksi sedemikian rupa sehingga memperkecil
frekuensi terjadinya beton dengan kuat tekan yang
lebih redah dari kuat tekan yang disyaratkan.

b.Tersedianya slag yang cukup dan mudah
didapat, untuk menjaga kelanjutan penggunaan
slag sebagai bahan campuran beton.
c.Memecahkan problem polusi (pencemaran
lingkungan) dan kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh slag tersebut.
d.Secara ekonomi penggunaan slag dapat
menekan harga jual produk beton sehingga
dapat kompetitif terhadap bahan standar.
Beton didefinisikan sebagai campuran
semen portland atau produk semen hidrolik yang
lain, agregat halus, agregat kasar dan air dengan
atau tanpa menggunakan bahan tambahan.
Macam dan jenis beton menurut bahan
pembentuknya adalah beton normal, bertulang,
pra-cetak, pra-tekan, beton ringan, beton tanpa
tulangan, beton fiber dan lainnya.
Proses awal terjadinya beton adalah pasta
semen yaitu proses hidrasi antara air dengan
semen, selanjutnya jika ditambahkan dengan
agregat halus menjadi mortar dan jika ditambahkan
dengan agregat kasar menjadi beton. Penambahan
material lain akan membedakan jenis beton,
misalnya yang ditambahkan adalah tulangan baja
akan terbentuk beton bertulang.
Kekuatan tekan beton akan bertambah
dengan naiknya umur beton. Kekuatan tekan beton
akan naiknya secara secara cepat (linier) sampai
umur 28 hari, tetapi setelah itu kenaikannya akan
kecil. Kekuatan tekan beton pada kasus-kasus
tertentu terus akan bertambah sampai beberapa
tahun di muka. Biasanya kekuatan tekan rencana
beton dihitung pada umur 28 hari. Untuk struktur
yang menghendaki kekuatan awal tinggi,maka
campuran dikombinasikan dengan semen khusus
atau ditambah dengan bahan tambah kimia dengan
tetap menggunakan jenis semen tipe I (OPC-I).
Laju kenaikan umur beton sangat tergantung dari
penggunaan bahan penyusunnya, dan yang paling

Menurut SNI 03-1974-1990, kuat tekan
beton adalah besarnya beban persatuan luas yang
menyebabkan benda uji beton hancur bila di bebani
dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh
mesin uji tekan, dengan rumus :
P
f’c = ———
.......(1)
A
Dimana :
f’c = kuat tekan beton ( kg/cm 2 = Mpa = N / mm )
P = beban maksimum dalam N atau kg
A = luas permukaan benda uji ( mm2 )

METODOLOGI PENELITIAN
a. Bahan dan Peralatan
Bahan penelitian yang digunakan adalah iron
slag (limbah padat industri peleburan besi/baja) dari
salah satu industri peleburan besi/baja di
Semarang, pasir Muntilan, agregat (batu belah),
semen Portland tipe I dan air.

Gambar 1. Iron slag kasar Gambar 2.Iron slag halus
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Gambar 3.Agregat(batu kerikil)

Gambar 4.Pasir Muntilan

Peralatan yang digunakan adalah cetakan
beton dan alat uji kuat tekan.

Gambar 5. Alat Cetak Beton

Gambar 6 : Alat Uji Kuat tekan

b. Proses pembuatan beton
Beton adalah material yang berasal dari
campuran semen, agregat kasar, agregat halus,
air dan zat tambahan sebagai campuran jika
diperlukan syarat khusus. Pembuatan beton pada
penelitian ini , perbandingan semen, pasir dan
agregat mengacu pada SNI 7394-2008 dengan
mutu K 175 dan K 225 . Iron slag difungsikan
sebagai pengganti agregat (kerikil) dalam
pembuatan beton. Variabel yang digunakan adalah
ukuran iron slag dan jumlah penambahan iron slag.
Secara lengkap perbandingan bahan dalam
penelitian ini adalah :
A.Komposisi 1 (K 175, dengan faktor air 0,66)
a. Ukuran agregat < 15 mm
- Percobaan 1 (P-1), penggantian slag = 25 % dari
berat agregat

4

- Percobaan 2 (P-2), penggantian slag = 50 % dari
berat agregat
- Percobaan 3 (P-3), penggantian slag = 75 % dari
berat agregat
- Percobaan 4 (P-4), penggantian slag = 100 %
dari berat agregat
b. Ukuran agregat > 15 mm
- Percobaan 5 (P-5), penggantian slag = 25 % dari
berat agregat
- Percobaan 6 (P-6), penggantian slag = 50 % dari
berat agregat
- Percobaan 7 (P-7), penggantian slag = 75 % dari
berat agregat
- Percobaan 8 (P-8), penggantian slag = 100 %
dari berat agregat
B. Komposisi 2 (K 225, dengan faktor air 0,58)
a. Ukuran agregat < 15 mm
- Percobaan 9 (P-9), penggantian slag = 25 % dari
berat agregat
- Percobaan 10 (P-10), penggantian slag = 50 %
dari berat agregat
- Percobaan 11 (P-11), penggantian slag = 75 %
dari berat agregat
- Percobaan 12 (P-12), penggantian slag = 100 %
dari berat agregat
b. Ukuran agregat > 15 mm
- Percobaan 13 (P-13), penggantian slag = 25 %
dari berat agregat
- Percobaan 14 (P-14), penggantian slag = 50 %
dari berat agregat
- Percobaan 15 (P-15), penggantian slag = 75 %
dari berat agregat
- Percobaan 16 (P-16), penggantian slag = 100 %
dari berat agregat
Semua bahan-bahan diatas (semen, pasir,
batu kerikil dan iron slag) dengan perbandingan
sesuai dengan variabel yang ditentukan, dicampur
merata dan ditambah air (faktor air) disesuaikan
dengan kom posisinya. Setelah tercampur
homogen kemudian dilakukan pencetakan dengan
alat cetakan beton dan selanjutnya dianginanginkan selama kurang lebih satu/dua hari untuk
memastikan bahwa beton tersebut telah kering dan
tidak hancur bila diangkat/dipindah (curing time).
Setelah masa curing time dianggap sudah
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mencukupi, beton tersebut disimpan pada tempat
yang terlidung dari sinar matahari dan diberi
penutup yang basah selama 28 hari

Limbah B-3 bab tata cara kerja proses stabilisasi/

c. Pengujian produk beton

harus dianalisis karakteristiknya untuk menentukan

Pengujian produk beton dilakukan pada
umur 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari (Helmut,
R.A, 1998), yang meliputi pengujian kuat tekan
dan uji TCLP(Toxicity Characteristic Leaching
Procedure). Hasil pengujian yang diperoleh
dibandingkan dengan standar atau acuan yang
digunakan. Pengujian kuat tekan mengacu SNI 152094-2000 dan uji TCLP mengacu US EPA (US
Environmental Protection Agency) dan analisa
logam menggunakan AAS

solidifikasi, poin 1 menyebutkan limbah B-3
sebelum dilakukan proses stabilisasi/solidifikasi
proses stabilisasi/solidifikasi yang akan dilakukan.
Hasil analisis karakteristik termuat di Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis karakteristik slag
(kandungan logam berat)

ppm

Hasil
Analisis
82,97

SM 3111B dan AAS

(Pb)

ppm

6,22 1

SM 3111B dan AAS

Kadmiun (Cd)

ppm

0,9796

SM 3111B dan AAS

d. Analisis Data

S e n g (Zn)

ppm

84,21

SM 3111B dan AAS

Data yang diperoleh dalam penelitian ini,
kem udian dianalisis secara statistik untk
mengetahui ada tidaknya pengaruh (interaksi)
antara variabel, sebagai berikut :

Tembaga (Cu)

ppm

31,55

SM 3111B dan AAS

- Hubungan antara umur produk beton dengan
kuat tekan
- Hubungan antara komposisi kandungan iron slag
dalam beton dengan kuat tekan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Karakteristik bahan
Dari hasil identifikasi bahan, iron slag yang
akan digunakan sebagai pengganti agregat dalam
penelitian ini dinyatakan sebagai limbah B-3 yang
tercantum dalam lampiran 1, tabel 2, Peraturan
Pemerintah Nomor 85 tahun 1999, dimana iron slag
termasuk limbah B-3 dari sumber spesifik dari kode
kegiatan 2710, 2731 dan 2891 (jenis industri/
kegiatan peleburan/pengolahan besi dan baja), dan
kode limbahnya adalah D 208 dengan bahan
pencemar utama adalah logam berat (Cr, Pb, Cd
dan Zn).
Iron slag digolongkan dalam limbah B-3,
sehingga pengelolaannya harus mengacu pada PP
85/1999 dan Kep.Ka.Bapedal No. 03/Bapedal/09/

Parameter

Satuan

Khromium (Cr)
Timbal

Metode uji

Sumber : BBTPPI Semarang, 2009

b. Produk beton
Pembuatan beton dilakukan berdasar pada
SNI 7394-2008, dengan mutu K-175 dan K 225.
Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan
variabel penggantian agregat dengan iron slag
berkisar antara 25 – 100 % (Agung dan Triwulan,
2003) dan ukuran agregat < 15 mm dan > 15 mm.
Selanjutnya dilakukan uji kuat tekan yang
menunjukkan kemampuan produk beton untuk
menerima gaya tekan persatuan luas, sehingga
kuat tekan menunjukkan kualitas produk beton.
Semakin tinggi nilai kuat tekan akan semakin tinggi
kualitas produk. Hasil uji kuat tekan produk beton
pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada tabel
berikut :
1. K-175 dengan agregat < 15 mm
Berdasark an data yang didapat dari
percobaan dan dengan menggunakan statistik (one
way anova), hubungan antara umur produk beton
K-175 dengan agregat < 15 mm dan rata-rata kuat
tekan pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada
Tabel 2 dan Gambar 7 berikut.

1995, tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan
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Tabel 2 : Hasil perhitungan kuat tekan beton K-175, agregat <15 mm berbagai perlakuan terhadap umur beton.

Umur 7 hari

5

247,6620

10,19831

4,56082

95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound
234,9991
260,3249

230,29

255,35

Umur 14 hari

5

281,1340

11,57322

5,17570

266,7640

295,5040

261,42

289,86

Umur 21 hari

5

312,4980

10,19759

4,56050

299,8360

325,1600

295,65

320,91

Umur 28 hari

5

334,2800

13,42546

6,00405

317,6101

350,9499

311,21

343,07

Total

20

293,8935

35,15041

7,85987

277,4426

310,3444

230,29

343,07

11,42562

2,55485

288,4775

299,3095

N

Mean

ModelFixed Effects

Std.
Deviation

Random Effects

Std. Error

18,8797

233,8096

Mini
mum

Maxi
mum

353,9774

BetweenComponent
Variance

1399,67547

Tabel 2 : Hasil perhitungan kuat tekan beton K-175, agregat >15 mm berbagai perlakuan terhadap umur beton.

N

95% Confidence
Interval for Mean
Std. Error

Maxi
mum

Umur 7 hari

5

247,6620

10,19831

4,56082

230,29

255,35

Umur 14 hari

5

281,1340

11,57322

5,17570

266,7640

295,5040

261,42

289,86

Umur 21 hari

5

312,4980

10,19759

4,56050

299,8360

325,1600

295,65

320,91

Umur 28 hari

5

334,2800

13,42546

6,00405

317,6101

350,9499

311,21

343,07

Total

20

293,8935

35,15041

7,85987

277,4426

310,3444

230,29

343,07

11,42562

2,55485

288,4775

299,3095

18,8797

233,8096

353,9774

Random Effects

Dari perhitungan statistik diatas, dapat dilihat
bahwa :
o Kuat tekan yang paling rendah adalah 242,55
Kg/cm2 (beton umur 7 hari)
o Kuat tekan yang paling tinggi adalah 383,49
Kg/cm2 (beton umur 28 hari)
o Kuat tekan rata-rata adalah 307,23 Kg/cm 2
Hubungan antara kuat tekan dengan umur
produk beton ditunjukkan seperti pada Gambar 7
berikut :

Upper
Bound
260,3249

Mini
mum

Lower
Bound
234,9991

ModelFixed Effects

Mean

Std.
Deviation

BetweenComponent
Variance

1399,67547

2. K-175 dengan agregat > 15 mm
Dengan menggunakan statistik (one way
anova), hubungan antara umur produk beton K175 dengan agregat > 15 mm dan rata-rata kuat
tekan pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada
Tabel 3 dan Gambar 8 berikut.
Dari perhitungan statistik diatas, dapat dilihat
bahwa :
o Kuat tekan yang paling rendah adalah 230,29
Kg/cm2 (beton umur 7 hari)
o Kuat tekan yang paling tinggi adalah 343,07 Kg/
cm 2 (beton umur 28 hari)

Kuat Tekan (Kg/cm2

o Kuat tekan rata-rata adalah 293,89 Kg/cm 2

Hubungan antara kuat tekan dengan umur
produk beton ditunjukkan seperti pada Gambar 8
berikut .

Gambar 7. Grafik hubungan kuat tekan beton K-175
dengan agregat < 15 mm pada berbagai perlakuan
dengan waktu
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o Kuat tekan yang paling rendah adalah 211,65
Kg/cm2 (beton umur 7 hari)

400

Kuat Tekan (Kg/cm2

350
300
Kontrol

250

o Kuat tekan yang paling tinggi adalah 320,25 Kg/
cm 2 (beton umur 28 hari)

Percob. 5
200

Percob. 6
Percob. 7

150

o Kuat tekan rata-rata adalah 269,31 Kg/cm 2

Percob. 8

Hubungan antara kuat tekan dengan umur
produk beton ditunjukkan seperti pada Gambar 9
berikut :

100
50
0
7 hari

14 hari

21 hari

28 hari

Gambar 8. Grafik hubungan kuat tekan beton K-175
dengan agregat > 15 mm pada berbagai perlakuan
dengan waktu

3. K-225 dengan agregat < 15 mm
Dengan menggunakan statistik (one way
anova), hubungan antara umur produk beton K225 dengan agregat < 15 mm dan rata-rata kuat
tekan pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada
Tabel 4 dan Gambar 9 berikut.
Dari perhitungan statistik diatas, dapat dilihat
bahwa :

Kuat Tekan (Kg/cm2

Waktu

Gambar 9. Grafik hubungan kuat tekan beton K-1225
dengan agregat < 15 mm pada berbagai
perlakuan dengan waktu

Tabel 4. Hasil perhitungan kuat tekan beton K-225, agregat < 15 mm berbagai perlakuan terhadap umur beton

Umur 7 hari

5

226,0460

13,82991

6,18492

95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bou nd
Bound
208,8739
243,2181

211,65

246,93

Umur 14 hari

5

256,6080

15,72342

7,03173

237,0848

276,1312

240,25

280,36

Umur 21 hari

5

291,1960

13,49957

6,03719

274,4341

307,9579

274,57

310,26

5

303,3820

15,28377

6,83511

284,4047

322,3593

283,01

320,25

20

269,3080

33,85912

7,57113

253,4614

285,1546

211,65

320,25

14,61441

3,26788

262,3804

276,2356

17,49527

213,6303

324,9857

N

Umur 28 hari
Total

Mean

ModelFixed Effects

Std.
Deviati on

Random Effects

Std. Error

Mini
mum

Maxi
mum

BetweenComponent
Variance

1181,62133

Tabel 5. Hasil perhitungan kuat tekan beton K-225, agregat > 15 mm berbagai perlakuan terhadap umur beton

Umur 7 hari

5

226,0460

13,82991

6,18492

95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bou nd
Bound
208,8739
243,2181

Umur 14 hari

5

256,6080

15,72342

7,03173

237,0848

Umur 21 hari

5

291,1960

13,49957

6,03719

274,4341

Umur 28 hari

5

303,3820

15,28377

6,83511

20

269,3080

33,85912
14,61441

N

Total
ModelFixed Effects
Random Effects

Mean

Std.
Deviati on

Std. Error

Mini
mum

Maxi
mum

211,65

246,93

276,1312

240,25

280,36

307,9579

274,57

310,26

284,4047

322,3593

283,01

320,25

7,57113

253,4614

285,1546

211,65

320,25

3,26788

262,3804

276,2356

17,49527

213,6303

324,9857
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4. K-225 dengan agregat > 15 mm
Dengan menggunakan statistik (one way
anova), hubungan antara umur produk beton K-225
dengan agregat < 15 mm dan rata-rata kuat tekan
pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel
5 dan Gambar 10 berikut.
Dari perhitungan statistik diatas, dapat dilihat
bahwa :
o Kuat tekan yang paling rendah adalah 215,51
Kg/cm2 (Beton umur 7 hari)
o Kuat tekan yang paling tinggi adalah 320,06 Kg/
cm 2 (Beton umur 28 hari)
o Kuat tekan rata-rata adalah 264,51 Kg/cm 2

Kuat Tekan (Kg/cm2

Hubungan antara kuat tekan dengan umur produk
beton
ditunjukkan seperti pada Gambar 10
berikut :

Gambar 10. Grafik hubungan kuat tekan beton K-225
dengan agregat > 15 mm pada berbagai perlakuan
dengan waktu

Pada saat semen bercampur air maka akan
terjadi reaksi kimia hidrasi dan akan melepaskan
panas (eksotermis). Reaksi kimia tersebut adalah
sebagai berikut :
Ca3Al2O6 + H2O

Ca3Al2(OH)12

Ca2SiO4 + x H2O

Ca2SiO4. x H2O

Ca3SiO5 + (x + 1 )H2O

Ca2SiO4 .xH2O + Ca(OH)12

Dari reaksi tersebut dapat dijelaskan bahwa
proses pengerasan semen bukan dari proses
pengeringan, tetapi karena proses hidrasi. Proses
hidrasi terjadi bila semen bersentuhaan dengan air

8

dengan arah kedalam dan keluar. (Mulyono, 2004).
Pada saat air ditambahkan dalam semen, setiap
senyawa akan mengalami reaksi hidrasi dan
mempunyai andil dalam pembentukan concrete.
Kalsium silikat mempunyai kontribusi terhadap
kekuatan concrete, dimana tricalcium silicate
berperan sebagai pembentuk kekuatan awal (7 hari
pertama), sedangkan dikalsium silikat bereaksi
lambat dan mempunyai k ontribusi dalam
pembentukan kekuatan pada tahap berikutnya.
Senyawa C3S (trikalsium silikat) yang ada dalam
semen apabila terkena air akan cepat bereaksi dan
menghasilkan panas yang akan mempengaruhi
kecepatan mengeras sebelum hari ke 14.
Sedangkan senyawa C 2 S (dikalsium silikat)
memberikan ketahanan terhadap serangan kimia
(chemical attack) dan mempengaruhi susut
terhadap pengaruh panas dari lingkungan.
Senyawa C3A (trikalsium aluminat) bereaksi secara
eksotermis dan berlangsung dengan cepat dengan
memberikan kekuatan awal yang sangat cepat
pada 24 jam pertama. Oleh karena itu, untuk
menjaga proses hidrasi dapat berjalan dengan
sempurna, maka produk beton dijaga agar tetap
basah. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa
setelah pencetakan produk beton selesai, proses
hidrasi akan berlangsung terus selama masih ada
air atau uap air dan semen yang belum terhidrasi
masih ada dan kekuatan produk beton akan
bertambah sejalan dengan bertambahnya umur
produk beton, hingga tidak ada lagi proses hidrasi.
Dari hasil percobaan diatas, rata-rata kuat
tekan produk beton pada umur 14 hari akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila
dibandingkan dengan produk beton pada umur 7
hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses
hidrasi pada produk beton masih berjalan.
Demikian juga produk beton pada umur 21 hari dan
28 hari dimana kuat tekannya akan terus meningkat
dan tertinggi pada umur 28 hari (Helmut, 1998).
Fungsi iron slag sebagai bahan aditif dalam
beton bisa sebagai pengisi (filler) yang akan
menambah internal kohesi dan mengurangi
porositas sebagai daerah transisi yang merupakan
daerah terkecil dalam beton, sehingga beton
menjadi lebih kuat. Disamping itu slag akan
memberikan konstribusi terhadap perubahan

Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 2, No. 1, Mei 2012

Recycling Limbah Padat Industri Peleburan Besi (Iron Slag) Sebagai Bahan Campuran Industri Beton Yang Berwawasan Lingkungan

untuk memenuhi pasal 34 ayat 3 PP 18/1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (limbah B-3) dan Keputusan Kepala
Bapedal Nomor 03/Bapedal/09/1995, tentang
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B-3, yang
menyebutkan bahwa setiap pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib
memenuhi persyaratan uji TCLP. Pada penelitian
ini pengujian TCLP hanya dilak ukan pada
parameter logam berat saja terutama parameter
Cr, Cu, Cd, Pb dan Zn. Hasil uji TCLP produk beton
yang dihasilkan tersaji pada Tabel 6 di bawah ini.

kekuatan yang terjadi pada beton pada umur 7
sampai dengan 28 hari, penambahan kekuatan
beton merupakan akibat kombinasi antara hidrasi
semen dan reaksi pozzolan. (Jackson, 1977).
Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, recycle slag untuk beton telah memenuhi
pasal 6 ayat 3 yang mensyaratkan produk
pemanfaatan tersebut sebagai produk akhir yang
harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia)
atau standar lain yang setara. Dari hasil penelitian
diatas dengan penggantian slag sebagai pengganti
agregat sampai 100 % masih dapat memenuhi
standar produk beton mutu sedang (kuat tekan
terkecil 250 kg/cm2).

Tabel 6 memperlihatkan bahwa hasil uji
TCLP produk beton yang berasal dari campuran
pasir, semen dan slag pada semua komposisi jauh
dibawah ambang batas baku mutu TCLP Zat
Pencemar Dalam Limbah untuk menentukan sifat
racun menurut Peraturan pemerintah Nomor 85
Tahun 1999. Dengan lolosnya uji TCLP tersebut
menunjukkan bahwa produk beton dapat dijamin
keamanannya bagi kesehatan dan lingkungan
karena uji TCLP pada hakekatnya merupakan
salah satu uji toksisitas untuk pengujian sifat racun

c. Uji toksisitas
Pengujian toksisitas (TCLP) dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat keluruhan (leached) dari
sifat B-3 dalam bahan (iron slag) setelah
mengalami proses stabilisasi dan solidifikasi
dengan dijadikan produk beton. Hai ini dilakukan

Tabel 6.Hasil Pengujian TCLP Produk Beton
Pada Berbagai Komposisi
Bahan / Produk

Hasil Analisa (ppm)
Cr

Cu

Cd

Pb

Zn

A. Komposisi 1 (K 175, dengan faktor air 0,66)
- Agregat < 15 mm
Percobaan 1

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,155

Percobaan 2

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,143

Percobaan 3

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,134

Percobaan 4

0,024

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,201

Percobaan 5

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,248

Percobaan 6

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,221

Percobaan 7

0,036

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,312

Percobaan 8

0,075

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,248

- Agregat > 15 mm

B. Komposisi 2 (K 225, dengan faktor air 0,58)
- Agregat < 15 mm
Percobaan 9

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,154

Percobaan 10

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,221

Percobaan 11

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,138

Percobaan 12

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,148

Percobaan 13

< 0,030

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,054

Percobaan 14

0,065

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,078

Percobaan 15

0,059

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,119

Percobaan 16

0,062

< 0,005

< 0,005

< 0,030

0,124

5,0

10,0

1,0

5,0

50,0

- Agregat > 15 mm

Baku Mutu TCLP
(PP 85/1999)
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dari limbah B-3. Apabila pengelohan limbah B-3
secara benar seperti diatas memungkinkan slag
tersebut dapat dikeluarkan dari daftar limbah B-3
dalam PP 18/1999 jo PP 85/1999 (delisting)
KESIMPULAN
Iron slag sebagai salah satu limbah yang
tergolong B-3 dapat dimanfaatkan sebagai
pengganti agregat pada pembuatan beton.
Penggantian sampai 100 % agregat dengan iron
slag dapat memenuhi standar produk beton mutu
sedang (kuat tekan terkecil 250 kg/cm 2). Dengan
demikian telah memenuhi pasal 6 ayat 3 Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2008, produk dari pemanfaatan sebagai produk
akhir harus memenuhi SNI (standar Nasional
Indonesia) atau standar lain yang setara.
Hasil uji TCLP produk beton yang berasal
dari campuran pasir, semen dan iron slag pada
semua komposisi jauh dibawah ambang batas
baku mutu TCLP Zat Pencemar Dalam Limbah
untuk menentukan sifat racun menurut Peraturan
pemerintah Nomo 85 Tahun 1999.
Pemanfaatan iron slag sebagai agregat
beton ini dapat menjadi salah satu cara yang dapat
digunakan untuk menurunkan resiko pencemaran
dan kerusakan lingkungan akibat iron slag.
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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian untuk mengolah air limbah industri kertas kraft dengan sistem biologis
anaerobik UASB dengan tujuan mencari teknologi tepat untuk pengolahan air limbah industri organik
tinggi . Sasaran penelitian adalah mencari hydraulic retention time optimum pada berbagai suhu percobaaan.
Penelitian dilakukan secara laboratorium dengan menggunakan bakteri anaerobik didalam
reaktor UASB (Up flow anaerobik Sludge Blanket) volume 6 L pada suhu kamar, volume 5,25 L pada
o
C, dan volume 5,5 L pada suhu 55 oC . Sebagai variabel percobaan adalah waktu tinggal hydraulic.
Penelitian menghasilkan kondisi optimum proses pengolahan anaerobik suhu kamar secara kontinyu pada
OLR(Organik Loading Rate) 1,44 – 6,88 g/L hari menunjukan waktu tinggal hydraulic optimum adalah 24
jam dengan penurunan COD = 84 %; suhu 40 oC pada pada OLR 1,16 - 6,76 g/Lhari menunjukkan waktu
tinggal optimum adalah 24 jam dengan penurunan COD 84,01 % ; suhu 55 oC (thermophilic) pada OLR
1,21 – 7,3 g/L hari menunjukan waktu tinggal optimum 20 jam dengan penurunan COD = 87,5 % . Dibanding
sistem biologis anaerobik mesophilic , maka sistem biologis thermophilic untuk pengolahan air limbah
industri kertas adalah sedikit lebih cepat. Untuk memenuhi BMLC (Baku Mutu Limbah Cair) industri kertas,
air limbah terolah anaerobik masih memerlukan pengolahan lanjut secara aerob atau dapat juga dengan
sistem wetland.
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Kata kunci : Air limbah, kertas, pengolahan anaerobik
ABSTRACT
A research laboratory of kraft paper industry waste water treatment by biological anaerobic UASB
has been done in order to look for high organic waste water treatment appropiate technology. The target of
the research is to look for optimum hydraulic retention time at many kind of experimental temperature.
The research has been done in laboratory by using anaerobic bactery in 6 L volume of UASB
o
C temperature; 5,5 L volume at 55 oC temperature.
The experiment variabel is hydraulic retention time. The research results optimum anaerobic treatment in
continual room temperature at OLR (Organic Loading Rate) 1,44 – 6,88 gr/L.day show optimum hydraulic
retention time 24 hour with 84 % COD removal ; in 40 oC at OLR 1,16 – 6,76 g/L day show optimum
hydraulic retention time 24 hour with 84,01 % COD removal; in 55 oC (thermophilic) at OLR 1,21 – 7,3 g/
Lday show optimum hydraulic retention time 20 hour with 87,5 % COD removal. Compare d with mesophilic
anaerobic biological treatment, so thermophilic anaerobic biological paper industry waste water treatment
is a litle quicker. For fulfill the effluent standard of waste water paper industry , so anaerobic waste water
treatment still need more treatment by aerobic or wetland system .
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PENDAHULUAN
Air limbah industri organik tinggi yang dapat
diurai oleh mikroba apabila tidak dikelola secara
benar dapat menyebabkan terjadinya pencemaran
lingkungan . Industri tersebut a.l adalah industri
alkohol, gula, pulp dan kertas dan lain-lain. Pada
saat ini salah satu alternatif teknologi yang
digunakan untuk mengolah air limbah industri
organik tinggi yang dapat diurai oleh miroba
tersebut adalah dengan sistem biologis anaerobik.
Proses anaerobik adalah proses biodegradasi
senyawa organik menjadi gas metan (CH4) dan
Carbon dioksida (CO2) tanpa tersedianya molekul
Oksigen. Pada dasarnya proses anaerobik
didominasi oleh oleh dua kelompok bakteri yaitu
bakteri asidogenik dan metanogenik. Bakteri
asidogenik terdiri dari bakteri pembentuk asam
butirat, propionat dan bak teri asetogenik
pembentuk asam asetat. Sedang bakteri
metanogenik, yaitu bakteri asetofilik yang dapat
merubah substrat asam asetat menjadi gas metan,
dan bakteri hidrogenofilik yang dapat merubah H2
dan CO2 menjadi gas metan.
Proses metabolisme anaerobik dapat dibagi
dalam tiga tahap yaitu hidrolisa, asidifikasi dan
metanasi . Pada tahap hidrolisa senyawa polimer
didegradasi menjadi monomer
yang kemudian
oleh bakteri asidogenik akan didegradasi menjadi
asam-asam organik pada tahap asidifikasi. Asam
organik dalam bentuk asetat akan diubah menjadi
gas metan dan CO2 pada tahap metanasi. Tahap
metanasi merupakan tahapan dimana COD air
limbah dapat direduksi dalam jumlah yang paling
tinggi.

kondisi lapangan. Beberapa air limbah bersuhu
rendah karena dari sumbernya sudah rendah , akan
tetapi ada juga air limbah dari sumber masih
bersuhu tinggi namun sesampainya dilokasi IPAL
suhunya sudah turun sehingga akan lebih
menguntungkan kalau didalam pengolahan air
limbah tersebut digunakan bakteri mesophilic. Air
limbah industri kertas kraft merupakan air limbah
organik tinggi yang dapat diurai oleh
mikroorganisme dan dari sumbernya air limbah
tersebut bersuhu cuk up
tinggi. Namun
sesampainya dilokasi IPAL suhun akan turun
tergantung jauh dekatnya lokasi IPAL tersebut dari
sumber limbah. Dengan latar belakang tersebut
dalam rangka membantu industri untuk mengolah
air limbah organik tinggi dan dapat diurai oleh
mikroba maka dilakukan penelitian pengolahan air
limbah industri kertas kraft secara anerobik UASB
(Up flow Anaerobik Sludge Blanket) skala
laboratorium pada berbagai suhu . Sistem UASB
adalah pengolahan biologis anaerob dengan
kecepatan tinggi dengan menggunakan lumpur
mikroba dengan aliran dari bawah keatas.
Tujuan penelitian adalah mencari hydraulic
retention time optimum dalam pengolahan air
limbah industri kertas kraft dengan system biologis
anaerobik UASB skala laboratorium pada berbagai
suhu pengolahan.
Hypotesa penelitian adalah sistem biologis
anaerobik adalah teknologi pendahuluan yang
dapat digunakan untuk pengolahan air limbah
industri kertas kraft.
METODOLOGI
Bahan Baku Penelitian

Menurut Jules Van Lier (1996) secara umum
bakteri dibagi menjadi tiga golongan yaitu
psychrophilic (suhu optimum < 20 oC), mesophilic
(suhu optimum 20 -40 oC), thermophilic (suhu
optimum > 45 oC)
Pem ilihan bakteri thermofilik untuk
mengolah air limbah bersuhu tinggi dengan
kandungan organik tinggi akan lebih
menguntungkan karena air limbah dapat langsung
diolah kedalam sistem biologis anaerob tanpa
didinginkan terlebih dulu. Namun tinggi rendahnya
suhu air limbah ini juga tergantung situasi dan

12

Sebagai bahan baku penelitian adalah air
limbah industri kertas kraft dari salah satu industri
kertas kraft di Jawa Tengah, lumpur biologis
anaerobik, nutrien N, P, K, bahan-bahan kimia
untuk analisa air limbah seperti COD, BOD 5,
alkalinitas.
Alat Penelitian
Peralatan untuk percobaan anaerobik UASB
(Up Anaerobik Sludge Blanket) skala laboratorium
berjumlah 3 unit dengan volume reaktor untuk suhu
kamar 6 L, suhu 55 oC volume 5 L dan 40 oC volume
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5,25 L. Masing-masing dilengkapi dengan
thermostat, pompa dan pemanas water bath seperti
terlihat pada gambar 1, dan peralatan untuk analisa
air limbah.

Percobaan dimulai dengan proses aklimatisasi
mikroba anaerobik. Sebagai sumber mikroba
adalah sludge domestik dicampur dengan sludge
dari IPAL anaerobik industri tahu yang sudah
berjalan, dimasukkan kedalam reaktor anaerobik
percobaan, dipastikan bahwa sluge sudah hidup
, dicampur dengan sludge industri kertas yang
diteliti dipanaskan secara bertahap sampai
mencapai suhu percobaan. Penambahan air
lim bah dilakukan secara bertahap dan
disirkulasikan secara kontinyu. Tambahkan
nutrien urea, phosphat, diputar terus dan diamati
sampai lumpur menjadi hitam. Tambahkan
kedalam air limbah nutrisi dan gula/glukosa, pH
akan turun sampai selanjutnya pH akan netral
dengan sendirinya
* Tahap percobaan pendahuluan dengan sistem
batch
Untuk tahap awal sebagai penjajagan dilakukan
percobaan secara batch dengan variabel
hydraulic retention time/waktu pengolahan 48
jam, 36 jam, 24 jam, 18 jam.
* Tahap percobaan dengan sistem kontinyu
Selanjutnya dilakukan percobaan secara
kontinyu.

Gambar 1. Alat percobaan anaerobik UASB
skala laboratorium

Kondisi proses pengolahan : pH = 6,5 -8, MLVSS
= 2000 – 3 000 mg/L,BOD : N : P = 100 : 2,5 : 0,5
Volume reaktor suhu kamar = 6 L; suhu 55 oC =
5,5 L dan suhu 40 oC = 5,25 L.

PROSEDUR PENELITIAN

Variabel percobaan=suhu kamar, 40oC dan 50 oC

a. Identifikasi karakteristik dan beban cemaran
air limbah dilakukan dengan cara pengambilan
contoh air limbah di bak equalisasi yang masuk
ke IPAL karena kebetulan industri yang diambil
sebagai bahan baku penelitian sudah punya
IPAL (influent), dan effluent diambil beberapa
kali, dianalisis dilapangan dan di laboratorium,
terhadap parameter suhu, pH, COD, BOD dan
TSS sehingga dapat diketahui karakteristiknya.

Hydraulic retention time : 12, 18, 24, 30 jam

b. Penelitian pengolahan air limbah secara
laboratorium dengan sistem biologis
UASB
pada berbagai suhu percobaan (suhu kamar, 40
o
C , 55 oC)
* Tahap aklimitisasi mikroba

Pada percobaan pengolahan air limbah skala
laboratorium secara kontinyu dengan UASB
tersebut , air limbah industri kertas dimasukkan
kedalam reaktor berisi lumpur mikroba yang
sudah siap untuk mengolah limbah. Pemasukan
air limbah secara bertahap sedikit demi sedikit .
c. Analisis/pengujian hasil percobaan
Analisis hasil percobaan dilakukan terhadap pH
& COD air limbah sebelum diolah dan hasil
percobaan masing-masing variabel setelah
diolah dengan sistem UASB. Air limbah hasil
pengolahan kondisi operasi optimum dianalisa
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sesuai parameter kunci industri kertas kraft yang
berlaku di Jawa Tengah.
d. Evaluasi hasil penelitian
Sebagai tolok uk ur evaluasi percobaan
laboratorium adalah % penurunan COD dari
masing-masing variabel percobaan. Hasil
optimum dibandingkan BMLC industri kertas
kraft Jawa Tengah.

Dari diagram alir proses produksi dapat
dilihat jenis limbah yang dihasilkan dari proses
produksi adalah limbah padat , limbah cair dan
limbah gas .Gambaran jenis, sumber dan
penanganan limbah yang dihasilkan perusahaan
secara keseluruhan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis limbah jumlah dan penangannya
No
1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis Kegiatan
Produksi
-Stock preparation

3

Jumlah/hari m
L Padat
L Cair
3
3
5 m /h ari
3000 m /hari

Penanganan
L Padat
L Cair
TPA daur ulang
Kro fta

Boiler

Hasil penelitian Industri Kertas Kertas Yang
Dipakai Sebagai Percobaan

-Abu batubara

3

4,2 m /hari

Dikirim ke
Power Plant
sebagai
campuran

1.Tinjauan proses produksi, limbah dan
penangananya.

pembuatan
batu bata dan
paving block
2

Dari pengamatan dilapangan maka secara garis
besar diagram alir proses produksi disajikan
pada gambar 2. Jenis produk yang dihasilkan
oleh perusahaan adalah sack kraft 36.750 ton /
tahun, medium liner dan kraft 11.950 ton/tahun,
paper board 13.350 ton/tahun. Bahan baku
adalah pulp dan kertas bekas.

Tapioka
Rosin size
Alum dll

Proses/Alat

Limbah cair
Limbah padat

Stock Prep

Limbah cair
Limbah cair

Silinder

Limbah cair

Press

Limbah
padat

Dryer I

Limbah gas
(uap)

Dryer II

Limbah
padat

Pope Reel
Mesin
potong

Limbah
padat

Gudang Barang Jadi

Kirim (in roll)

F inishing
in sheet

Limbah padat
(sisiran/broke
)

Gambar 2.Diagram alir proses pembuatan kertas

15 m 3 /hari

-Slu dge

0,6 m /hari

Domestic

0,5 m3

1300 m 3 /hari

3

Reuse Recycle

IPAL

Recovery
25 m3

TPA (daur
ulang)

4

Septic
Tank

Pemeliharaan
kendaraan
-Accu bekas

4-6 bh/th

Dikirim ke P.T

10-15 bh/6 bl

Dikirim ke PPLI

Umbul Mulya
5

Penerangan
Lampu Mercury/TL

Bahan Keluar

Hydra Pulper

-Fiber DAF

Dibakar di Boiler
3

6

Bahan
masuk
Air
Bahan baku
Pulp/waste paper

UPL/K rofta

Perawa tan Mesin
-Oli bekas

3- 4 drum/3 bl

Ke P.T
Um bul
Mu lyo

Dari tabel 1, terlihat bahwa perusahaan juga
sudah melakukan pengolahan air limbah dan
upaya minimisasi limbah.
Upaya minimisasi limbah yang dilakukan
adalah sbb :
a. Air limbah
- Penggunaan limbah (reuse 60 %) filtrat DAF
untuk pemasakan hidra pulper
- Penggunaaan air effluent untuk penyiapan nutrisi,
menyiram tanaman, penghijauan
- Penggunaan air effluent, untuk suply air hidrant
pemadam
-

Penggunaan air effluent untuk make up
diproduksi di PM 7/8

b. Limbah padat
- Fiber dari proses DAF 100 % di recovery dan
reuse untuk campuran bubur kertas di Hidra
pulper PM7

kraft industri yang diteliti

14
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Apabila dilihat secara keseluruhan secara
umum pengelolaan lingkungan yang sudah
dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik,
namun masih perlu disempurnakan. Pabrik sudah
mendapat sertifikat SML ISO 14001, upaya
penerapan produksi bersih juga sudah dilakukan
perusahaan

- Sludge dari filter press dari proses clarifier dibakar
di boiler
- Fly ash pembakaran kembali (feeding). Fly ash
yang masih mengandung kalori , dibakar kembali
sehingga abu yang dihasilkan kecil.
Diagram alir proses pengolahan air limbah disajikan
pada gambar 3, sedang hasil pengolahan air limbah
disajikan pada tabel 2.
Reuse ke PM
7/8:
-Fiber 100%
-Filtrat 60%

Filter
Press

2. Identifikasi karakteristik air limbah industri yang
diteliti
Dari hasil pemantauan air limbah yang
disajikan pada tabel 2 , nilai influen COD
berfluktuatif dari 450,13 - 2553,5 mg/L; sedang
BOD berfluktuatif = 141,77 – 994,5 mg/L; suhu
serkitar 39 0C, apabila dilihat hasill uji effluent pada
umumnya parameter COD sudah memenuhi BMLC
yang dipersyaratkan namun pada influent COD =
2553,5 dan 1813,6 mg/L maka hasil air limbah
terolah sudah melampaui BMLC industri kertas
yang dipersyaratkan , sedang untuk BOD disemua
pemantauan sudah memenuhi BMLC. Dari
kenyataan ini sebaiknya perlu dicari batas
maksimum COD maksimum yang boleh masuk ke
IPAL agar air terolah selalu memenuhi BMLC ,
harga ini merupakan dasar perencanaan bak
equalisasi.

Sludge
Padat

Inlet PM 7/8
Reuse 30 %

DAF
Recycle 70 %
Filtrat 40 %
Aerasi 1
Aerasi 2

Aerasi 2

Bak
Kontr
ol
Reuse ke PM/Nutrisi/hidrant

Sumuran

Clarifier

Gambar 3. Diagram alir proses pengolahan air limbah
pabrik yg diteliti

Tabel 2. Hasil analisis air limbah industri kertas kraft yang diteliti
BOD
Kdr
Bbn
mg/L
kg.hr

TSS
Kdr
Bbn
mg/L
kg/hr

pH

242,51

99
65,27

97,91

7,74
7

33

977,46
160,54

240,81

111,5
66,52

99,78

7,74
7,5

32

33,62

984,38
62,06

93,09

108
27 ,5

41,25

7,93
8,15

32

994,5
37,5

56,25

2553,5
194,85

292,28

148,5
37 ,5

56,25

7,52
7,46

33

Scf
In
Out

141,77
42,92

63,38

450,13
115,78

173,67

128,5
33 ,5

50,25

7,74
7,78

32

Scf
In
Out

660,66
66,07

99,11

1813 ,60
196,40

294,6

104
27

40,5

7,39
7,59

31

Lit BBTPPI
Smg
In
Out

372,5
32,26

48,39

877,3
152,7

229,05

343
191

286,5

7
7

39
33

In
Out

349,4
10,75

16,13

899,9
136,6

204,9

116
40

60

7
7

39
33

No

Period

Lab

1

Sept 09

Scf
In
Out

480,02
59,8

Scf
In
Out

2

3

4

5

6

7

Okt 09

Nov 09

Des 09

Jan 10

Feb 10

Juli 2010

COD
Kdr
mg/L

Bbn
kg/hr

89,7

1316 ,58
161,67

336,76
62,6

93,9

Scf
In
Out

333,76
22,41

Scf
In
Out

B MLC Ind kertas
kasar/kraft

90

175

80

Suhu
o
C

6-9

Keterangan : penelitian BBTPPI Semarang 7 Juli 2010 ; Debit : 1500 m 3 /hari
Kapasitas : 170 ton/hari ; Scf : pemantauan oleh laboratorium Sucofindo
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Hasil Penelitian Pengolahan Air Limbah Industri
Kertas Secara Laboratory Anaerobik UASB

adalah 36 jam dengan % penurunan COD = 90 %
dan 91 %.

1. Percobaan pengolahan pendahuluan air limbah
industri kertas secara batch laboratoris biologis
UASB pada suhu kamar , 40 oC dan 55 oC
(mewakili kondisi thermophilic). Hasil percobaan
pendahuluan secara batch disajikan pada
tabel 3.

2. Percobaan pengolahan air limbah industri kertas
secara kontinyu laboratoris biologis UASB
variabel waktu tinggal hydraulic pada suhu
kamar , 40 oC dan 55 oC

Tabel3.Hasil percobaan pendahuluan
pengolahan air limbah industri kertas
secara batch anaerobic, variabel waktu
pengolahan pada berbagai suhu, pH
antara :6,5 – 8,5, alkalinitas : 1033 –
1586 mg/L; MLVSS : 2000 – 3000 mg/L.
Waktu
55 o C
40 oC
kamar
pengolaCOD mg/L
COD mg/L
COD mg/L
han jam inf
eff
% pnrn inf
eff
% pnrn inf
eff
%pnrn
16
2085,7 302,1
85,52 2085,7 280
86,58 2085,7 232,9
88,83

Pada penelitian ini secara laboratorium
kontinyu air limbah industri kertas akan diolah
secara biologis anaerob UASB. Variabel yang akan
diamati adalah waktu tinggal hydraulic, selain itu
COD loading rate (Organik Loading Rate ) juga
akan dihitung.
OLR = COD inf x Q / Volume reaktor
OLR = Organik Loading Rate kg/m 3 hari = g/L hari
COD inf = konsentrasi COD masuk reaktor kg/ m3 = g/L
3

24

2085,7

201,4

90,34

2085,7 244,3

88,29

2085,7

235

88,73

Q = debit air limbah m

36

2085,7

218,6

89,52

2085,7 188,6

90,96

2085,7

157,9

92,43

Volume reaktor m3 atau liter

48

2085,7

180

91,37

2085,7 169,3

91,88

2085,7

174,3

91,64

Sistem UASB adalah pengolahan air limbah
biologis anaerob dengan menggunakan mikroba
berbentuk granul dengan aliran keatas. Ada
berbagai bentuk reaktor UASB. Reaktor yang
dikembangkan pada percobaan digambarkan
dimuka. Baffle dibagian atas berfungsi untuk
mencegah agar mikroba tidak ikut aliran effluent
keluar. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur
kelancaran aliran gas yang keluar dari reaktor.
Mikroba dalam reaktor akan terdorong keatas
karena desakan gas methane yang terbentuk.
Benturan dengan buffle menyebabkan mikroba
akan turun lagi kebawah. Gerakan dari mikroba
akan menyebabkan kontak antara mikroba dengan
bahan pencemar didalam air limbah , sehingga
senyawa organik akan turun dan kandungan bahan
pencemar didalam air limbah menurun. Apabila
proses berjalan dengan baik mikroba yang aktif
akan berbentuk semacam granule bergerak naik
turun diseluruh reaktor. Pada penelitian setelah
aklimitasi mikroba anaerob baik yang mesophilic
maupun thermophilic maka air limbah industri
kertas dimasukan kedalam reaktor yang sudah
berisi sludge mikroba secara bertahap sedikit demi
sedikit. Ada 3 reaktor yang satu berisi mikroba
anaerob mesophilic (suhu kamar), reaktor dengan
suhu 40 oC, dan yang ketiga reaktor dengan suhu
55 oC. Air limbah pH nya diusahakan netral antara

94

Penurunan COD( %)

92
90

55 oC

88

40 oC

86

30 oC

84
82
16 jam
24 jam
36 jam
Waktu Tinggal(Jam)

48 jam

Gambar 4 : Grafik % penurunan COD vs waktu
pengolahan air limbah dengan sistem biologis UASB
secara batch pada berbagai suhu pengolahan

Dari gambar 4 terlihat bahwa semakin lama
waktu pengolahan maka % penurunan COD
semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena kontak
antara bahan organik dengan mikroba dalam air
limbah semakin lama semakin sempurna sehingga
proses peruraian makin sempurna. Untuk UASB
anaerobik thermophilic ( 55 0C) pengolahan
optimum adalah sekitar 24 jam dengan %
penurunan COD = 90 %. Untuk UASB pada suhu
40 oC dan suhu kamar , waktu pengolahan optimum

16

/hari
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Untuk mendapatkan waktu tinggal yang
optimal maka % penurunan COD rata-rata pada
kondisi yang dianggap sudah konstan untuk
masing-masing variabel waktu tinggal (diatur dari
debit air limbah yang masuk reaktor). Percobaan
tiap variabel dilakukan antara 7 – 30 hari untuk
mendapatkan COD effluent yang dianggap konstan.
Hasil percobaan dengan berbagai nilai waktu tinggal
dari param eter COD pada berbagai suhu
diperlihatkan pada tabel 4 s/d 6 dan digambarkan
dalam grafik 5 s/d 7. Hasil COD yang dihasilkan
adalah COD effluent yang dianggap konstan.

Tabel 4.Hasil penelitian pengolahan air limbah
industri kertas secara laboratoris
kontinyu anaerobik UASB pada suhu 55
o
C (thermophilic) dengan variabel waktu
tinggal hydraulic. Volume reaktor = 5, 51
; pH = 6,8 – 8,4.
Waktu tinggal/tg
bln pengambilan
contoh th 2010

COD
mg/L

Influent

Effluent

24 jam

Debit air
limbah
cc/menit

OLR
g/L hr

% penurunan COD

3,82

88,99

6–9

1474

176,6

1,62

88,02

16 – 9

1206,8

158,82

1,21

86,84

22 – 9

3082,09

242,86

3,082

92,12

18 jam

5,09
2387,53

328,62

3,11

86,24

4 – 10

2486,19

395,55

3,28

84,09

11 – 10

1734,53

293,16

2,31

83,07

7,64

85
80
75
70
65
60
55
50
6 jam

12 jam

1 8 j am

24 jam

W akt u Tinggal(Jam)

Gambar 5. Penurunan COD vs waktu tinggal
hydraulic untuk pengolahan air limbah industri
kertas secara anaerobik UASB kontinyu
pada suhu 55 o C (thermophilic)

Tabel 5. Hasil penelitian pengolahan air limbah
industri kertas secara laboratoris
kontinyu anaerobik UASB pada suhu
40 oC dengan variabel waktu tinggal
hydraulic . Volume reaktor = 5,25 L ;
pH = 6,7 – 8,1
Waktu tinggal/tg
bln pengambilan
contoh th 2010

COD
mg/L

Debit air
limbah
cc/menit

OLR
g/L hr

% penurunan COD

Influent

Effluent

12 – 8

1893,52

241,8

6,76

87,23

20 – 8

1486,43

261,46

1,52

82,41

28 – 8

1702,5

190,4

3,38

88,92

6– 9

1075,3

186,9

1,176

82,62

16 – 9

1440,9

207,5

1,44

85,6

22 - 9

1160,65

187,9

1,16

83,81

30 – 9

4775,06

815,6

6,36

82,42

11 – 10

3582,2

673,45

4,77

81,20

29 – 10

1580,79

296,74

3,16

81,23

2 – 11

1717,41

316,16

3,44

81,59

11 – 11

2200,58

426,9

3,72

80,66

30 jam

2,92

24 jam

86,15

3,65

18 jam

%
penurunan COD
rata-rata

84,01

4,86

81,81

12 jam

7,29

81,16

80,25

27 – 10

1546,45

341,44

3,09

77,92

29 – 10

1424,67

296,64

2,85

79,18

2 – 11

1307,57

210,77

2,61

83,88

11 -11

2343,38

467,96

4,65

80,03

10 – 12

1922,045

545,86

7,3

71,6

15 – 12

1844,96

406,98

7,004

77,94

17 - 12

1486,43

374,86

5,64

74,46

6,32 ja m

90

87,13

30 – 9

12 jam

%
penurunan COD
rata-rata

95

Penurunan COD(%)

6,5 – 8,5 ; MLVSS = 2000 – 3000 mg/L; BOD : N : P
= 100 : 2,5 : 0,5 ; alkalinitas = 2000 mg/L. Sebagai
variabel percobaan adalah waktu tinggal hydraulic
air limbah yang diatur dari air limbah yang masuk
reaktor. Pengamatan dilakukan untuk setiap debit
air limbah yang dimasukan dengan menganalisa
kandungan COD yang masuk dan keluar reaktor
mulai hari ke 0 sampai hasil COD effluent konstan
dan tidak terjadi penurunan lagi.

14,5

6,73 jam

13

74,2

74,66
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88

90

86

85

84
Penurunan COD (%)

Penurunan COD(%)

80
75
70
65
60
55
6jam

12jam

18jam

24jam

30jam

78
76
74

Gambar 6. Grafik penurunan COD vs waktu tinggal
hydraulic untuk pengolahan air limbah industri kertas
secara anaerobik UASB kontinyu pada suhu 40 oC
Tabel 6.Hasil penelitian pengolahan air limbah
industri kertas secara laboratoris kontinyu
anaerobik UASB pada suhu kamar dengan
variabel waktu tinggal hydraulic. Volume
reaktor = 6 L ; pH = 6,7 – 8,1
Waktu tinggal/tg
bln pengambilan
contoh th 2010

COD
mg/L

Debit air
limbah
cc/menit

OLR
g/L hr

% penurunan COD

Influent

Effluent

12 – 8

1762,4

215,72

20 – 8

1401,8

231,02

28 – 8

1584,04

209,1

6– 9

1397,2

254,3

1,44

81,8

16 – 9

1628,2

244,35

1,627

84,9

22 – 9

1630

239,61

1,639

85,3

27 – 10

2821,63

469,61

29 -10

2900,55

422,26

2 – 11

3431,37

454,28

2 – 11

1541,76

363,62

3,082

76,48

8 – 11

788,86

199,51

1,575

74,71

11 - 11

3441,6

757,5

6,88

77,99

30 jam

3,12

24 jam

84

5,09

12 jam

80,2

7,64

3,12

%
penurunan COD
rata-rata

86,03

3,82

18 jam

70
1 2 ja m

WaktuTinggal(Jam)

76,4

86,03

Dari hasil percobaan terlihat bahwa semakin
lama waktu tinggal hydraulic air limbah maka %
penurunan COD makin meningkat, hal ini
disebabkan karena waktu kontak antara mikroba
juga makin sempurna sehingga peruraian zat-zat
organik juga makin sempurna, maka % penurunan
COD pada pengolahan air limbah semakin tinggi.
Apabila dilihat hasil pengolahan air limbah
industri kertas secara anaerobik thermophilic suhu
55 oC , mesophilic suhu kamar dan suhu 40 oC ,

18

80

72

50

30 jam

82

1 8 jam

2 4 j am

3 0 j am

W a ktu T in gg a l(Ja m )

Gambar 7. Grafik penurunan COD vs waktu tinggal
hydraulic untuk pengolahan air limbah industri kertas
secara anaerobik UASB kontinyu pada suhu kamar

maka untuk proses pengolahan anaerobik
thermophilic adalah sedikit lebih cepat dari pada
yang mesophilic hal ini disebabkan karena pada
suhu yang lebih tinggi kecepatan peruraian bahanbahan organik adalah lebih cepat .
Dari gambar grafik gambar 5 s/d 7 dan tabel
4 s/d 6 diperoleh waktu tinggal hydraulic optimal
pada suhu kamar dengan Organik Loading Rate
(OLR) 1,44 – 6,88 g/L hari adalh 24 jam dengan %
penurunan COD = 84 % ; suhu 40 oC dan OLR
1,16 – 6,76 g/L hari adalah 24 jam dengan %
penurunan COD = 84,01 %; sedang pada suhu
thermophilic 55 oC dan OLR 1,21 – 7,3 g/L hari
adalah 20 jam dengan % penurunan
COD =
87,5 %.
Apabila nilai COD hasil pengolahan
laboratorium air limbah industri kertas secara
anaerobik tersebut dibandingkan dengan BMLC
industrikertas Perda Ja Teng No : 10 Tahun 2004
untuk kertas k asar ternyata masih belum
memenuhi (batas ambang parameter COD 175
mg/L). Apabila dibandingkan dengan pengolahan
air limbah P.T Pura saat ini yang didominasi dengan
sistem biologis lumpur aktif, hasil air limbah terolah
sering memenuhi BMLC industri kertas walaupun
masih berfluktuatif . Hasil penelitian belum dapat
dievaluasi secara keseluruhan karena hasil
pengolahan air limbah secara anaerobik menurut
Letinga et all, 1979, merupakan proses pengolahan
pendahuluan, jadi harus disempurnakan dengan
proses pengolahan secara aerob atau dapat juga
dengan sistem wetland, sehingga memenuhi Baku
Mutu Air limbah.
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Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini
akan dilanjutkan dengan penelitian pengolahan air
limbah industri kertas anaerobik –wetland skala
lapangan sehingga hasilnya dapat dibandingkan.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukan bahwa baik
proses pengolahan anaerobik thermophilic maupun
mesophilic ternyata dapat digunakan untuk
mengolah air limbah industri kertas.
Air limbah terolah sistem biologis anaerob
merupakan pengolahan pendahuluan, karena itu
pengolahan masih harus disempurnakan lagi
dengan proses aerob, wetland ataupun lainnya
supaya air limbah memenuhi Baku Mutu Air Limbah
yang dipersyaratkan. Kondisi optimum proses
pengolahan anaerobik suhu kamar secara kontinyu
laboratoris pada OLR 1,44 – 6,88 g/L hari
menunjukan waktu tinggal hydraulic optimum
adalah 24 jam dengan % penurunan COD = 84 %;
suhu 40 oC pada OLR 1,16 – 6,76 g/L hari
menunjukkan waktu tinggal optimum adalah 24 ja
dengan % penurunan COD = 84,01 %; thermophilic
55 oC pada OLR 1,21 – 7,3 g/L hari menunjukkan
waktu tinggal optimum 20 jam dengan %
penurunan COD = 87,5 %.
Dibandingkan dengan sistem biologis
anaerobik mesophilic, maka sistem biologis
thermophilic untuk air limbah industri kertas adalah
sedikit lebih baik.
2. Saran
Penelitian ini sebaiknya ditindak lanjuti
dengan pembuatan pilot proyek IPAL skala
lapangan untuk mengolah air limbah industri kertas
dengan cara biologis anaerobik UASB – Aerob atau
anaerobik – wetland. Untuk perencanaaan pilot
proyek IPAL skala lapangan maka data hasil
penelitian laboratorium ini dapat digunakan sebagai
dasar perhitungan disesuaikan dengan kapasitas
serta situasi dan kondisi lapangan
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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian pemanfaatan limbah padat industri rokok dengan mengisolasi kandungan
nikotin untuk bahan pestisida nabati, yaitu bakterisida atau fungisida. Limbah padat berupa gagang tembakau
dan debu tembakau dari dust unit masih mengandung senyawa aktif nikotin, diharapkan dapat berfungsi
sebagai pestisida nabati. Isolasi nikotin dilakukan dengan cara maserasi, distilasi dan sulfatasi dijadikan
Nikotin Sulfat. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan variabel bahan baku,
yaitu limbah padat dari gagang kasar (small fine/SF) dan debu tembakau dari dust unit (DU) dengan
perbandingan bahan : air = 1:10; 1:15 dan 1:20 pada saat maserasi. Selanjutnya Nikotin Sulfat diuji khasiatnya
terhadap bakteri Ralstonia solanacearum, fungi Fusarium oxysporum dan Curvularia sp. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kadar nikotin tertinggi, yaitu 3,67% diperoleh dari perlakuan limbah padat (SF) dengan
perbandingan bahan : air = 1 : 20. Uji khasiat terhadap bakteri Ralstonia solanacearum masih dapat
tumbuh pada media Potato Dextrose Agar (PDA) yang telah diberi 1% Nikotin Sulfat-20, baik dari (SF)
maupun dari (DU). Demikian pula uji khasiat terhadap jamur Fusarium dan Curvularia masih dapat tumbuh
pada konsentrasi 1% bahan aktif Nikotin Sulfat-20, baik dari (SF) maupun dari (DU). Namun pengaruh
Nikotin Sulfat-20 dari DU terhadap Curvularia maupun Fusarium memberikan efek penghambat pertumbuhan
lebih kuat dibanding dengan Nikotin Sulfat-20 dari SF.
Kata kunci : Limbah padat industri rokok, isolat nikotin, pestisida nabati.
ABSTRACT
A research on utilizing solid waste of Clove Cigarette Industry was done by isolating its nicotine
content for biopesticide i.e bactericide or fungicide. The waste in the form of tobacco stems and tobacco
dust from the dust unit contain nicotine compound having biopesticidal properties. Isolation of nicotine was
done by maceration, distillation and sulfatation to become Nicotine Sulfate. The experimental research
used a Completely Randomized Factorial Design with variable raw materials i.e, rough/small fine (SF) and
tobacco dust from the dust unit (DU) by the ratio of material : water = 1:10; 1:15 and 1:20 each, at the time
of maceration. Efficacy test were done to Nicotine Sulphate against bacteria Ralstonia solanacearum, fungi
Fusarium oxysporum and Curvularia sp. The results showed that the highest levels of nicotine, which is
3.67% was obtained from (SF) with a ratio of material : water 1:20. Efficacy test of the bacterium Ralstonia
solanacearum is still able to grow on Potato Dextrose Agar (PDA) media that has been given a Nicotine
Sulphate-20, both of the (SF) and from (DU). However, the efficacy test of the fungus Fusarium and Curvularia
can still grow at a concentration of 1% active ingredient nicotine, both of the (SF) and from (DU). However,
the effect of Nicotine Sulphate-20 from DU to inhibite growth both on the Fusarium and Curvularia was
stronger than that of SF.
Keywords : Solid waste of Clove Cigarette Industry, nicotine isolate, biopesticide.
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PENDAHULUAN
Menurut Dirjen Industri Agro (2011),
kapasitas produksi rokok nasional pada tahun 2010
mencapai 248 milyar batang, dimana 90% dari total
produksi rokok nasional adalah rokok kretek,
dengan kebutuhan tembakau setiap tahun rata-rata
mencapai 240.000 ton dan kebutuhan cengkeh
rata-rata 92.133 ton per tahun (GAPPRI, 2005).
Proses produksi industri rokok kretek (clove
cigarette) selain menghasilkan rokok juga
menghasilkan limbah berupa limbah padat, limbah
cair dan gas (debu). Menurut Badan Lingkungan
Hidup BLH Propinsi Jawa Tengah dan Balai Besar
Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
(BTPPI), (2009), potensi Limbah padat sebesar 1420% dari bahan baku yaitu berupa sisa gagang
tembakau, gagang cengkeh dan limbah partikel,
berasal dari proses udalan, perajangan dan
pengayakan tembakau. Saat ini limbah padat
tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,
hanya dibakar atau digunakan sebagai bahan
bakar pada industri bata.

biopestisida tersebut terhadap daya bunuh
beberapa bakteri atau jamur spesifik.
METODOLOGI PENELITIAN
Bahan Penelitian.
Bahan baku penelitian adalah limbah padat
dari proses perajangan tembakau di industri rokok
kretek di daerah Kudus. Dalam penelitian ini dipilih
2 jenis limbah padat berdasarkan besarnya
kandungan nikotin dalam bahan, yaitu small fine
dan debu tembakau dari dust unit. Bahan-bahan
kimia untuk isolasi dan analisis, yaitu kapur tohor,
aquadest, asam sulfat, eter, kloroform, Natrium
Hidroksida, asam khlorida, standar nikotin, media
SPA (Sukrosa Pepton Agar) dan media PDA
(Potato Dextrose Agar).
Mikroorganisme untuk uji khasiat, yaitu
bakteri Ralstonia solanacearum penyebab layu
pada jahe, jamur Fusarium oxysporum penyebab
penyakit busuk batang vanili dan jamur Curvularia
sp. penyebab bercak daun pada serai wangi.
Peralatan Penelitian.

Limbah padat industri rokok berupa gagang
tembakau masih mengandung senyawa aktif
nikotin sekitar 2%. Menurut Sakdiyah (2007),
nikotin merupakan senyawa alkaloid yang terdapat
dalam tanaman tembakau bersifat mudah terurai
oleh faktor alam sehingga tidak meninggalkan
residu pada tanaman inang. Kuswilwatiktanto
(2011) menyatakan bahwa ekstrak dari tanaman
tembakau seperti kayu, kulit, daun, bunga atau biji
diyakini berpotensi mencegah pertumbuhan jamur
ataupun menolak kehadiran serangga perusak,
terutama pada tanaman kehutanan. Racun nikotin
bersifat sistemik yang dapat diserap dan
ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman yang
telah disemprot. Selain sebagai insektisida, nikotin
dilaporkan dapat dipakai sebagai pengendali
serangan jamur/fungisida dan prospektif untuk
digunakan sebagai biopestisida ramah lingkungan
sebagai pengganti pestisida kimia yang bersifat
sulit terdegradasi.

Jerigen, ember plastik, erlenmeyer, alat
distilasi, labu distilasi, pendingin Liebig, pH meter,
corong pisah, kertas saring, Rotavapor, Gas
Chromatografi, cawan petri.

Dari pertimbangan tersebut, maka dilakukan
penelitian untuk mengetahui sejauh mana limbah
padat industri rokok kretek dapat dimanfaatkan
sebagai biopestisida dan sejauh mana efektifitas

Masing-masing perlakuan diulang 3 kali.
Selanjutnya dari isolat nikotin yang diperoleh dibuat
Nikotin Sulfat 20%
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Rancangan Percobaan
Penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu :
a. Tahap isolasi nikotin dari limbah padat untuk
dibuat Nikotin Sulfat.
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
jenis bahan dan perbandingan bahan dan air pada
proses maserasi terhadap rendemen dan kadar
nik otin yang diperoleh, dianalisis dengan
Rancangan Acak Lengkap Faktorial menggunakan
2 variabel 3 ulangan, yaitu :
- Jenis bahan baku, yaitu small fine (SF) dan debu
tembakau dari dust unit (DU).
- Perbandingan bahan : air pada proses maserasi,
yaitu : 1 : 10; 1 : 15 dan 1 : 20.
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b. Tahap uji coba khasiat produk in vitro
terhadap organisme target, yaitu :
- Sebagai bakterisida terhadap bakteri Ralstonia
solanacearum penyebab penyakit layu pada
jahe.
- Sebagai fungisida terhadap jamur Fusarium
oxysporum penyebab penyakit busuk batang
vanili.
- Sebagai fungisida terhadap jamur Curvularia sp.
penyebab bercak daun pada serai wangi.
Cara Penelitian :
- Pembuatan Nikotin Sulfat dengan metode
maserasi-ekstraksi.
a. Pemilihan spesifikasi limbah padat untuk
penelitian berdasarkan hasil analisa kandungan
nikotin tertinggi dari jenis gagang/tulang daun
tembakau yang dihasilkan, yaitu small fine/
gagang kasar ( SF = 2,09% ) dan debu tembakau
/bagian terhalus dari dust unit ( DU = 1,91% ).
b.Gagang tembakau dimaserasi/direndam air
panas (60°C) dengan perbandingan bahan
dengan air = 1: 10; 1:15 dan 1 : 20, dengan lama
perendaman masing-masing selama 24 jam.
Selanjutnya maserat dipisahkan dari ampasnya
dan ditambah air kapur sampai pH 9, kemudian
didistilasi untuk mendapatkan cairan nikotin.
Distilasi dihentikan apabila tetesan destilat telah
netral/ mencapai pH 7 dengan asumsi distilat
yang menetes sudah tidak mengandung nikotin.
Destilat yang diperoleh selanjutnya ditetapkan
kadar nikotinnya yang akan digunakan sebagai
dasar perhitungan untuk membuat Nikotin Sulfat
20%. Cara membuat Nikotin Sulfat 20%, yaitu
destilat/cairan Nikotin (pH 8/basa) ditambah
Asam Sulfat 0,1N sampai pH 7 (netral),
kemudian dipekatkan hingga diperoleh Nikotin
Sulfat 20% menggunakan rumus :

N1V1=N2V2
N1 = kadar Nikotin destilat
V1 = volume destilat
N2 = kadar nikotin sulfat (= 20%)
V2 = volume yang diharapkan.
Uji efikasi/khasiat
Cara uji khasiat bakterisida:
Sampel Nikotin Sulfat 20-SF dan Nikotin
Sulfat 20-DU dimasukkan ke dalam media SPA

(Sukrosa Peptone Agar) kemudian dituangkan ke
dalam cawan Petri. Selanjutnya medium yang
sudah mengandung 0,1%; 0,2% dan 0,5% pestisida
nabati dalam cawan Petri diinokulasi dengan
bakteri Ralstonia solanacearum. Setelah itu
diinkubasikan pada suhu 29 °C selama 3 hari dan
diamati pertumbuhannya. Adanya pertumbuhan
bakteri menunjukkan bahwa konsentrasi formula
yang diuji tidak bersifat membunuh bakteri,
sedangkan apabila tidak ada pertumbuhan berarti
konsentrasi pestisida yang diuji bersifat membunuh
bakteri.
Cara uji khasiat fungisida:
Pengujian dilakuk an dengan metode
peracunan makanan, yaitu menumbuhkan koloni
pada media Potato Dextrose Agar (PDA) yang telah
diberi masing-masing formula pestisida nabati
dengan kepekatan tertentu, yaitu: 0, 2000, 4000,
8000 dan 10.000 ppm yang dihitung berdasarkan
kandungan bahan aktif dari masing-masing formula
yang diuji. Potongan koloni jamur diletakkan pada
media yang berisi PDA yang telah dicampur formula
dengan kepekatan seperti di atas, kemudian
diinkubasi pada suhu kamar (25-30 o C) dan
dihindarkan terkena cahaya langsung. Diameter
koloni yang tumbuh diukur setiap harinya.
Prosentase penghambatan dihitung menurut rumus
Pandey et.al (1982) didalam Rita Noverisak dan
Mesak Tombe (2003), yaitu :

A–B

X 100 %

B
A

= diameter koloni fungi pada kontrol

B

= diameter koloni fungi pada perlakuan

- Pengamatan
- Nikotin Sulfat : rendemen dan kadar nikotin
dengan metode titrasi (SNI-0765-1999, butir
6.2. Rokok Putih).
- Efektifitas Nikotin Sulfat-20 terhadap bakteri
Ralstonia solanacearum dan jamur Fusarium
oxysporum serta Curvularia sp. in vitro.
- Evaluasi
- Data hasil percobaan kondisi proses isolasi
nikotin dianalisis dengan RAL Faktorial
dilanjutkan dengan analisis varian.
- Tinjauan biaya produksi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dasar bahan baku
Di industri rokok terdapat 4 jenis bahan
limbah padat yang berasal dari proses perajangan
tembakau. Untuk mendapatkan gambaran
kandungan nikotin pada masing-masing bahan,
disajikan pada tabel 1.

Penentuan jenis bahan dan perbandingan
antara bahan dengan air pada proses maserasi
terhadap kadar nikotin.
Hasil analisis varian kadar nikotin disajikan
pada tabel 3.
Tabel 3. Analisis varian kadar nikotin

Tabel 1. Kandungan nikotin limbah padat yang
digunakan sebagai bahan baku.
No

Kadar
Nikotin (%)

Bahan baku

SK

db

JK

KT

F.hit

Perlkn

5

16.141

3.228

325.52**)

Jnis Bhn

1

12.600

12.600

1270.608**)

1.

Stembeat/gagang penuh

1,18

Perbnd Bhn: Air

2

3.443

1.721

173.587**)

2.

Small fine/gagang kasar

2,09

JBxPerbnd

2

0.098

0.049

4.921*)

Acak

12

0.119

0.010

Total

17

98.692

3.

Debu tembakau kas ar (dr. strap dryer)

1,65

4.

Debu tembakau halus ( dr. dust unit)

1,91

*) Berbeda nyata

Dari tabel 1 terlihat bahwa limbah padat dari
proses perajangan tembakau mengandung nikotin
antara 1,18 - 2,09%. Hasil ini sesuai bila
dibandingkan dengan kadar nikotin daun tembakau
Burley menurut Cahyono (1998) pada tabel 2.
Beberapa pendapat menyebutkan kandungan
nikotin pada tembakau sekitar 0,3 - 5% (Wikipedia,
2011). Penulis lain menyebutkan kadar nikotin pada
tembakau Nicotiana tabaccum sekitar 2 – 5% dan
pada tembakau Nicotiana rustica 5 – 14%
(Baehaki,1993). Sedangkan The Merck Index,
1983 menyebutkan bahwa kandungan nikotin
dalam daun kering Nicotiana tabaccum dan
Nicotiana rustica sebesar 2 – 8%, umumnya
didalam tembakau, nikotin berkombinasi dengan
asam sitrat dan asam malat membentuk nikotin
sitrat dan nikotin malat.
Tabel 2.Komposisi kimia daun tembakau Burley

No

Kandungan

Jumlah (%)

1.

Abu

20

2.

Gula

0,4-2,5

3.

Fenol

0,0-0,5

4.

Nitrat

1,0-2,0

5.

Nikotin

6.

a. Pada daun bawah

0,16-2,89

b. Pada daun tengah

0,3-3,75

c. Pada daun atas

0,5-4,0

Kandungan N total

2,8-3,58

F.tab
0.05

F.tab
0.01

3.11

5.06

**) Berbeda sangat nyata

Dari tabel 3, terlihat bahwa interaksi antar
perlakuan jenis bahan dan perbandingan bahan
dengan air berbeda nyata terhadap kadar nikotin
yang diperoleh. Rata-rata kadar nikotin pada
beberapa kombinasi perlakuan disajikan pada
tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata kadar nikotin yang diperoleh
pada berbagai kombinasi perlakuan

Kombinasi Perlakuan

Kadar Nikotin (%)

Small fine (SF) 1 : 20

3,67 a

Small fine (SF) 1 : 15

2,80 b

Small fine (SF) 1 : 10

2,46 c

Debu tembakau (DU) 1 : 20

1,81 d

Debu tembakau (DU) 1 : 15

1,14 e

Debu tembakau (DU) 1 : 10

0,96 f

Dari tabel 4, terlihat bahwa penggunaan
bahan baku small fine (SF) menghasilkan kadar
nikotin lebih tinggi dan berbeda nyata dengan
penggunaan debu tembakau dari dust unit (DU).
Hal ini disebabkan karena small fine merupakan
sortiran berupa gagang daun tembakau agak kasar
sedangkan debu tembakau dari dust unit
merupakan campuran antara serpihan daun
tembakau dan kotoran-kotoran non tembakau yang

Sumber : Cahyono, 1998.
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berasal dari “dust collector”, sehingga
dimungkinkan terikutnya “impurities” pada bahan.
Menurut Sakdiyah (2007), kandungan nikotin
tembakau bervariasi, tergantung pada jenis bagian
tanaman tersebut. Kadar nikotin tertinggi terdapat
pada daun, akar kemudian batang. Kadar nikotin
daging daun lebih tinggi dari pada tulang daun dan
kandungan dalam daging daun meningkat kearah
tepi daun, sedangkan pada tulang daun meningkat
ke arah pucuk daun.

Kadar Nikotin (%)

Selanjutnya dari tabel 4, terlihat pula bahwa
rata-rata kadar nikotin tertinggi, yaitu 3,67%
diperoleh dari proses maserasi small fine (SF)
dengan perbandingan antara bahan dengan air 1:
20, demikian pula penggunaan debu tembakau dari
dust unit (DU) dengan perbandingan antara bahan
dengan air 1: 20 menghasilkan kadar nikotin lebih
tinggi dan berbeda nyata dari pada kombinasi
perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena
semakin besar perbandingan bahan dengan air
(1:20) maka kelarutan nikotin dengan berat yang
sama dapat terlarut maksimal sampai mencapai
kesetimbangan. Sebaliknya pada perlakuan
perbandingan bahan dengan air kecil (1: 10), maka
nikotin tidak dapat larut sempurna karena keadaan
sudah lewat jenuh. Gambar 1 menyajikan
Histogram kadar nikotin yang diperoleh pada
beberapa kombinasi perlakuan.

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

SF, 3.67
SF, 2.8

SF, 2.46

DU, 1.81
DU, 0.96

1:10

1:15

SF
DU

DU, 1.14

1:20

Perbandingan bahan dan air

Gambar 1.Histogram rata-rata kadar nikotin pada
beberapa perbandingan bahan dan air

Identifikasi senyawa aktif pada isolat nikotin.
Hasil identifikasi secara kualitatif senyawa
aktif dari isolat nikotin menggunakan GC dengan
cara membandingkan waktu tinggal standar nikotin
dengan waktu tinggal sampel isolat nikotin,

teridentifikasi bahwa sampel mengandung suatu
senyawa yang mempunyai waktu tinggal 1,685,
dimana waktu tinggal ini mempunyai kemiripan/
mendekati waktu tinggal standar nikotin, yaitu
1,683. Perbedaan harga waktu tinggal (RT) yang
tidak terlalu besar menunjukkan bahwa isolat
nikotin tersebut mengandung senyawa aktif nikotin.
Uji khasiat Nikotin Sulfat 20% terhadap bakteri
Ralstonia solanacearum, jamur Fusarium
oxysporum dan Curvularia sp.
Hasil pengamatan pertumbuhan bakteri
Ralstonia solanacearum pada media SPA yang
telah diberi sampel nikotin sulfat disajikan pada
tabel 5.
Tabel 5. Pengamatan pertumbuhan bakteri
Ralstonia solanacearum
Konsentrasi

Nikotin Sulfat-20 (DU)

1%
(1 ml formula/
100ml media)
+

2%
(2 ml formula/
100ml media)
+

5%
(5 ml formula/
100ml media)
+

Nikotin Sulfat-20 (SF)

+

+

+

Jenis Formula

Keterangan : + = ada pertumbuhan bakteri uji

Dari tabel 5, terlihat bahwa perlakuan Nikotin
Sulfat-20 baik dari small fine (SF) maupun dari dust
unit (DU) pada konsentrasi 5 % pun tidak bersifat
membunuh bakteri Ralstonia solanacearum.
Menurut Dadang dan D.Prijono (2008),
penggunaan pestisida nabati sebagai pengendali
hama dan penyakit tanaman dikatakan tidak efektif
dan ekonomis bila konsentrasi bahan aktif melebihi
1%. Peruntukan formulasi berbahan aktif nikotin
sebagai anti mikrobial telah dilakukan oleh Riska
Ayu Purnamasari dkk (2011) yang melaporkan
bahwa ekstrak tembak au sebesar 10%
menunjukkan daya hambat cukup besar terhadap
beberapa strain mikroba yaitu Escherichia coli,
Staphylococus aureus dan Pseudomonas
aeruginosa. Dalam hal ini, walaupun nikotin
disebutkan dapat berfungsi sebagai antimikrobia,
tetapi tidak efektif bagi bakteri Ralstonia
solanacearum.
Sedangkan uji efikasi/uji khasiat nikotin
sulfat-20 terhadap pertumbuhan Curvularia
maupun Fusarium menunjukkan bahwa isolat
jamur tetap dapat tumbuh pada semua konsentrasi
bahan aktif yang diujikan. Pada konsentrasi 10.000
ppm (± 1% Bahan Aktif) untuk Small fine (SF) dan
Dust Unit (DU) kedua jamur uji masih tetap dapat
tumbuh akan tetapi formula dengan kode DU
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memberi efek penekanan lebih tinggi dibanding
dengan formula SF maupun kontrol, baik
pengaruhnya pada Curvularia maupun Fusarium.

menggunakan 1% Nikotin Sulfat-20-(SF) dan 1%
Nikotin Sulfat-20-(DU) disajikan pada gambar 4.

Grafik pertumbuhan Curvularia dan
Fusarium pada media PDA mengandung 1 %
Nikotin Sulfat-20 dari SF, DU dan kontrol disajikan
pada gambar 2, sedangkan gambar 3 menyajikan
diameter koloni Curvularia dan Fusarium pada
media PDA mengandung 1% nikkotin sulfat-20 dari
SF, DU dan kontrol.

Dari gambar 4, terlihat bahwa prosentase
penghambatan pertumbuhan Curvularia pada hari
ke 2 menggunakan Nikotin Sulfat-20-DU sudah
mencapai 60%, sedangkan terhadap Fusarium
pada hari yang sama hanya mencapai 44,2%.
Sedangkan penggunaan 1% Nikotin Sulfat-20-SF
untuk menghambat pertumbuhan Curvularia pada
hari ke-2 hanya mencapai 13,33% sedangkan
terhadap Fusarium mencapai 14,28%.

Adapun
pertumbuhan

Kajian biaya produksi

prosentase penghambatan
Curvularia dan Fusarium

Evaluasi ekonomi biaya produksi hanya
didasarkan pada penggunaan bahan bakar karena
faktor-faktor ekonomi lainnya dianggap sama.
Evaluasi ekonomi ini diperhitungkan berdasarkan:
a. Panas bakar elpiji/LPG 11.254,61 kcal/kg
(Kementerian ESDM, 2011)

C u rv u laria

Fu s ariu m

Curvularia

Gambar 2. Grafik pengamatan diameter koloni
Curvularia dan Fusarium pada media PDA yang
mengandung 1 % Nikotin Sulfat-20 dari SF dan DU.

Cu rv ularia

Fusarium
Fu sa riu m

Gambar 3. Diameter koloni Curvularia dan Fusarium
pada media PDA mengandung 1% Nikotin Sulfat-20(SF); 1% Nikotin Sulfat-20-(DU) dan kontrol.
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Gambar 4. Prosentase penghambatan pertumbuhan
Curvularia dan Fusarium menggunakan 1% Nikotin
Sulfat-20-(SF) dan 1% Nikotin Sulfat-20-(DU)
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Tabel 6. Matriks evaluasi ekonomi pembuatan
Nikotin Sulfat 20% dari tembakau
Small Fine (SF)
Tahapan
proses
Maserasi SF

Hasil
Kadar nikotin small fine (%)

Perbandingan bahan dan air
1:10
1:15
1:20
2,090
2,090 2,090

Berat small fine (kg)

Tabel 7. Matriks evaluasi ekonomi pembuatan
Nikotin Sulfat 20% dari tembakau Dust
Unit (DU)
Tahapan
proses
Maserasi DU

Hasil
Kadar nikotin bahan baku

Perbandingan bahan dan air
1:10
1:15
1:20
1,908
1,908
1,908

1

1

1

debu tembakau Dust Unit (%)

Nikotin dalam small fine (g)

20,90

20,90

20,90

Berat debu tembakau DU (kg)

1

1

1

Volume maserat (l)

8,30

13,40

18,20

Nikotin dalam DU(g)

19,08

19,08

19,08
19,40

Kadar nikotin maserat (%)

0,15

0,11

0,11

Volume maserat (l)

8,80

13,60

Berat nikotin maserat (g)

12,39

14,74

19,23

Kadar nikotin maserat (%)

0,1

0,08

Berat nikotin maserat (g)

8,63

11,10

11,65

Prosen nikotin terekstrak (%)

45,23

58,18

61,06

Air kapur (l)

6,00

8,30

10,50

0,90

0,59

Proses nikotin small fine
terekstrak (%)

59,28

70,53

92,01

Air kapur (l)

8,90

10,60

12,60

Volume distilat (l)

0,50

0,58

0,53

Volume distilat (l)

0,86

Kadar nikotin distilat (%)

2,46

2,80

3,60

Kadar nikotin distilat (%)

0,96

1,14

1,81

Jumlah nikotin distilat (g)

11,30

16,24

18,36

Jumlah nikotin distilat (g)

8,26

10,33

10,70

Reaksi

Vol larutan nikotin sulfat (l)

0,52

0,61

0,56

Reaksi

Vol lar nikotin sulfat (l)

0,87

0,92

0,61

Sulfatasi

Kadar nikotin sulfat (%)

3,08

3,47

4,43

Sulfatasi

Kadar nikotin sulfat (%)

1,23

1,45

2,28

Jumlah nikotin sulfat (g)

16,01

21,19

24,81

Jumlah nikotin sulphat (g)

10,71

13,34

13,91

Vol lar nikotin sulfat awal (l)

0,52

0,61

0,56

Vol lar nikotin sulfat (l)

0,87

0,92

0,61

Kadar nikotin sulfat awal (%)

3,08

3,47

4,43

Kadar nikotin sulfat (%)

1,23

1,45

2,28

Jumlah nikotin sulphat (g)

16,01

21,19

24,81

Jumlah nikotin sulphat (g)

10,71

13,34

13,91

Kadar nikotin sulfat akhir (%)

20

20

20

Kadar nikotin sulfat akhir (%)

20

20

20

Vol lar nikotin sulfat akhir (l)

0,08

0,11

0,124

Vol. lar. nikotin sulfat akhir (l)

0,054

0,067

0,070

Vol air yang diuapkan (l)

0,44

0,5

0,436

Vol. air yang diuapkan (l)

0,816

0,853

0,540

1:10

1:15

1:20

0,1333

0,1999

0,2665

Distilasi SF

Pemekatan

Kebutuhan LPG (kg) untuk
1. Panas sensibel maserasi

Distilasi DU

Pemekatan

Kebutuhan LPG (kg) untuk
1. Panas sensibel maserasi

1:10

1:15

1:20

0,1333

0,1999

0,2665

2. Distilasi nikotin

2. Distilasi nikotin
- Panas sensibel

0,2292

- Panas laten

0,0479

0,3199
0,0556

0,4105

- Panas sensibel

0,1972

0,2918

0,3985

0,0508

- Panas laten

0,0825

0,0825

0,0566

3.Pemekatan nikotin sulfat

3.Pemekatan nikotin sulfat
- Panas sensibel

0,0069

0,0151

0,0074

- Panas sesibel

0,0007

0,0009

0,0009

- Panas latent

0,0422

0,0479

0,0419

- Panas latent

0,0783

0,0818

0,0518

Total kebutuhan LPG

0,4595

0,6384

0,7771

Total kebutuhan LPG

0,4920

0,6569

0,7743

Kebutuhan LPG per liter nikotin sulfat 20%

5,7445

5,8056

6,2670

Kebutuhan LPG per liter nikotin sulfat 20%

9,1113

9,7177

11,0611

Biaya per liter nikotin sulfat 20% (Rp)

35.900

36.285

39.170

Biaya per liter nikotin sulfat 20% (Rp)

56.945

60.735

69.130

b. Efisiensi
2011 )

kompor gas 40 – 50 % ( FTI-UJ,

c. Panas latent air 540 Kcal/kg ( Hugot E, 1972 )
d. Panas jenis air dan larutan dianggap tetap 1
Kcal/Kg.0C
e. Suhu air 25 0C
f. Distilasi pada tekanan 1 atmosfer
g.Harga LPG Rp 6.250.00 /Kg
Matriks evaluasi ekonomi pembuatan Nikotin
Sulfat 20% dari tembakau Small Fine (SF) dan
tembakau dust unit (DU) dapat dilihat pada tabel 6
dan tabel 7.

Dari kajian ekonomi pada tabel 6 dan tabel
7 terlihat bahwa proses maserasi terbaik pada
perbandingan antara tembakau dan air 1:20 akan
tetapi biaya pembuatan nikotin sulfat paling rendah
adalah maserasi dengan perbandingan 1:10. Hal
ini terjadi karena banyak penggunaan energi untuk
memanaskan dan menguapkan air selama proses.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
beberapa hal, yaitu :
1.

Kadar nikotin tertinggi yaitu 3,67% diperoleh
dari limbah padat (SF) dengan perbandingan
bahan : air = 1 : 20 pada proses maserasi.
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2.

3.

Uji khasiat Nikotin Sulfat konsentrasi 1% dari
(SF) dan dari (DU) tidak efektif sebagai
fungisida terhadap jam ur Fusarium
oxysporum dan Curvularia sp., akan tetapi
perlakuan (DU) memberikan efek penekanan
pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan
perlakuan (SF).
Biaya pembuatan Nikotin Sulfat kadar 20%
dari small fine Rp 35.900,- per liter sedangkan
dari dust unit Rp. 56.945,- per liter.

Saran
Perlu dipelajari lebih dalam target spesifik
peruntukan formula berbahan aktif Nikotin Sulfat
dari limbah industri rokok apakah lebih sesuai
digunakan sebagai anti mikrobia terhadap bakteri
spesifik, insektisida ataukah sebagai antiseptik.
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ABSTRAK
Pengurangan konsumsi air di industri kertas saat ini menyebabkan karakteristik air limbah menjadi
semakin pekat dengan kandungan polutan organik terlarut. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di industri
kertas dengan proses aerobik lumpur aktif tidak mampu lagi mengolah air limbah beban organik tinggi
sehingga berakibat kinerja IPAL menurun. Untuk peningkatan kinerja IPAL diperlukan pengolahan awal
dengan proses anaerobik seperti UASB agar proses lumpur aktif kembali beroperasi normal. Penelitian
pengolahan air limbah kertas dengan menggunakan reaktor UASB dan reaktor lumpur aktif telah dilakukan.
Waktu tinggal air limbah dalam reaktor divariasikan dari 48 jam diturunkan sampai 12 jam dan pengaruhnya
selama pengolahan air limbah dianalisis terhadap efisiensi pengolahan, kualitas hasil olahan dan biogas
yang dihasilkan. Penghematan biaya operasional pengolahan air limbah dengan penggunaan reaktor UASB
juga dikaji.
Hasil menunjukkan bahwa pengolahan dengan sistem gabungan UASB - lumpur aktif dengan masingmasing waktu tinggal 12 jam dapat mereduksi COD sampai 91%, BOD5 sampai 98% dan TSS sampai 85%
dengan kualitas efluen yang memenuhi baku mutu. Ditinjau dari aspek ekonomi penggunaan UASB
berpotensi dapat menghemat biaya listrik sebesar 87% dari pengolahan aerobic lumpur aktif.
Kata kunci : UASB, lumpur aktif, peningkatan kinerja, penghematan biaya

ABSTRACT
High reducing of water consumption that has been done by paper industry led to the characteristics of
waste water becomes more concentrated containing dissolved organic pollutants. Wastewater treatment
plant (WWTP) in paper industry using aerobic activated sludge process can no longer treat wastewater of
high organic loads that result in decreased the performance. To improve the performance of this WWTP, it
is required an additional processing with anaerobic processes such as UASB in order the activated sludge
process can be operated normally. Research of waste water treatment operated continuously using UASB
and activated sludge reactors have been conducted. Hydraulic retention time (HRT) of wastewater was
varied from 48 hours down gradually to 12 hours. During the wastewater treatment process, the influence of
HRT to the efficiency treatment, the quality of effluent and the biogas produced was analyzed. The process
of formation of granular sludge in UASB reactor and operational cost saving of waste water treatment with
the use of UASB reactor was also studied.
The results showed that combination treatment of UASB - activated sludge processes on the HRT of
12 hour can reduce up to 91% COD, BOD5 and TSS up to 98% to 85% with effluent quality that meets
quality standards. Use of UASB in waste water treatment of paper industry could save electricity costs by
87% from activated sludge treatment process.
Key words: UASB, activated sludge, performance improvement, cost saving
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PENDAHULUAN
Dalam rangka meningkatkan efisiensi
produksi telah mendorong industri kertas untuk
menurunkan konsumsi airnya. Hal ini
menyebabkan buangan air limbahnya semakin
pekat dan mengandung polutan organik terlarut
yang tinggi (COD > 1.000 mg/L). Karakteristik air
limbah demikian tidak dapat lagi diolah secara kimia
dan biologi aerobik seperti proses lumpur aktif yang
telah ada pada Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) industri kertas saat ini. Umumnya, proses
lumpur aktif yang digunakan untuk pengolahan air
limbah di industri kertas dioperasikan pada F/M =
0,2 - 0,4 kg BOD/kg MLSS.hari atau dengan beban
organik volumetrik sekitar 0,75 kg COD/m 3.hari
pada waktu tinggal 12 jam atau lebih, yang dapat
mereduksi COD sampai 56% (Sperling, et al. 2001).
Untuk mensuplai udara dan mempertahankan
konsentrasi oksigen terlarut dalam bak aerasi e” 2
mg/L, serta untuk pencampuran air limbah dan
biomassa aerobik diperlukan energi listrik cukup
besar. Biomassa aerobik yang diproduksi dalam
proses lumpur aktif (0,4 kg VSS/kg COD) bisa
mencapai 20 kali lipat dari biomassa yang
diproduksi proses anaerobik (0,02 kg VSS/kg COD)
(Mutombo, 2004).
Untuk meningkatkan kinerja IPAL nya perlu
penambahan pengolahan secara anaerobik beban
tinggi (high rate anaerobic) sebelum dilakukan
proses aerobik lumpur aktif konvensional yang
sudah ada. Salah satu jenis reaktor anaerobik
kategori beban tinggi yang sesuai untuk
pengolahan air limbah industri pulp dan kertas
adalah reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB). Proses anaerobik dengan reaktor UASB
memberikan keunggulan yang prospektif. Selain
efisiensinya tinggi, UASB dapat dioperasikan pada
beban organik tinggi (5 – 10 kg COD/m 3.hari),
toleransi terhadap beban kejut (shock loading),
tanpa mem erlukan energi bahkan dapat
memproduksi energi berupa biogas, serta dapat
membentuk lumpur granular yang mempunyai nilai
ekonomi (Garner, 1991; Van Lier, 2008;
Shanmugam, et al, 2008). Dalam pengolahan air
limbah dengan beban organik 1,2 – 8,7 kg COD/
m 3.hari reaktor UASB dapat mereduksi COD
sebesar 30 – 88 % (Chinnaraj et.al, 2005; Natpinit,
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S. et. al. 2004; Azimi, et.al. 2004; Kumar, et al.
2007). Beberapa air limbah industri seperti pulp dan
kertas yang memiliki polutan organik tinggi dapat
diolah secara efektif dengan proses anaerobik
(Ayati, B., et al. 2006). Dengan nilai produksi lumpur
rendah sebesar 0,05 - 0,15 kg VSS/ kg COD
tereduksi, maka biaya yang diperlukan untuk
pengolahan lumpur selanjutnya dapat berkurang
(Ghangrekar, et al. 2003).
Secara umum penerapan proses UASB
didalam sistem IPAL di industri kertas sangat
menguntungkan, selain dapat mereduksi biaya
pengelolaan lingkungan juga mereduksi kebutuhan
energi dan dihasilkannya biogas yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
Komposisi biogas biasanya terdiri dari CH4 = 55 –
70%, CO2 = 27 – 45%, N2 = 0 – 3%, H2 = 0 – 1%
dan H2S < 3% (Polprasert, 1989; Ros, 2003). CH4
adalah komponen gas yang paling diinginkan
karena mempunyai nilai kalor sekitar 9.000 kcal./
m3. Nilai panas biogas adalah 4.500 – 6.300 kcal./
m 3 tergantung dari kemurnian CH 4 dan jumlah
kandungan gas lainnya selain CH 4. Polprasert
(1989) melaporkan bahwa 1 m3 biogas ekivalen
dengan 0,4 kg minyak diesel atau 0,6 kg bensin
atau 0,8 kg batubara. Untuk memasak dan
penerangan, biogas tidak perlu dimurnikan, namun
jika biogas disimpan dalam tabung maka
kandungan H2S harus dihilangkan untuk mencegah
korosi, demikian pula CO2 harus dihilangkan karena
tidak berguna dalam pengkompresiannya.
Pemurnian biogas kurang praktis dan ekonomis
untuk digester skala kecil dibandingkan untuk skala
besar (Polprasert, 1989; Ros, 2003; Elliot, 2007).
Produksi biogas ini dapat mensubstitusi kebutuhan
bahan bakar fosil yang tidak terbaharui dan
sekaligus dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.
Dalam makalah ini diuraikan pengolahan air
limbah industri kertas menggunakan gabungan
UASB dan proses lumpur aktif dan biogas yang
dihasilkan. Ilustrasi aspek teknologi dan ekonomi
keunggulan penggunaan UASB juga dibahas.
METODOLOGI
Bahan
Air limbah yang digunakan pada percobaan
adalah air limbah dari suatu industri kertas kasar
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yang berlokasi di Provinsi Banten. Lumpur aktif
yang diambil dari return sludge bak aerasi IPAL
yang mengolah air limbah industri kertas kasar
digunakan sebagai bibit lumpur reaktor UASB dan
reak tor lumpur ak tif konvensional. Bahan
makronutrisi yang digunakan yaitu urea sebagai
sumber N dan H3PO3 sebagai sumber P dan bahan
mikronutrisi yang digunakan terdiri dari campuran
FeCl 2.4H 2O, MnCl 2.4H 2O, CuCl 2.2H 2O, ZnCl 2,
CoCl2.6H2O, NiCl2.6H2O, (NH4)6Mo7O24 dan H3BO3
yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan
lumpur granul (Hickey, 1991; Raúl, 2011). Adapun
NaHCO3 digunakan sebagai buffer.
Peralatan
Reaktor UASB yang digunakan dalam
percobaan terbuat dari “fiber glass” transparan
berdiameter dalam 10 cm, tinggi 1,9 m bervolume
15 L yang dilengkapi dengan alat pengukur biogas.
Untuk mengalirkan umpan air limbah dari tangki
umpan ke reaktor UASB digunakan pompa
peristaltik. Sedangkan reaktor lumpur aktif
konvensional yang digunakan dalam percobaan
terbuat dari “fiber glass” transparan mempunyai
volume 15 L.
Metoda Penelitian
Dalam pengolahan anaerobik, ke dalam
reaktor UASB dimasukan bibit lumpur “flocculent”
sebanyak 40% volume reaktor yang mengandung
MLSS = 7.040 mg/L dan MLVSS = 6.380 mg/L.
Dari mulai awal operasi ke dalam tangki umpan
reaktor UASB ditambahkan makronutrisi dengan
perbandingan COD : N : P = 350 : 7 : 1 (Metcalf &
Eddy. 1991), mikronutrisi sebanyak 1 mL/L dan
NaHCO3 sebagai buffer dengan konsentrasi 1.000
– 2.500 mg/L dengan maksud agar pH umpan
reaktor UASB dipertahankan pada pH antara 6,5 –
7,0. Pompa peristaltik digunakan untuk
mengalirkan umpan air limbah dari tangki umpan
ke reaktor UASB dengan pengaturan debit sesuai
perlakuan waktu tinggal. Pada permulaan
percobaan, reaktor UASB dioperasikan dengan
waktu tinggal 48 jam (2 hari) dengan beban organik
0,4 – 0,8 kg COD/m 3.hari selama 22 hari. Awal
pengoperasian dengan beban rendah
dimaksudkan untuk proses aklimatisasi mikroba
dan granulasi lumpur. Setelah itu reaktor UASB
dioperasikan dengan waktu tinggal 24 jam (1 hari)

dan beban organik meningkat menjadi 0,8 – 1,6
kg COD/m 3.hari sampai hari ke 57. Selanjutnya
reaktor UASB dioperasikan dengan waktu tinggal
12 jam sampai hari ke 119 dengan beban organik
meningkat tinggi antara 1,5 – 7,6 kgCOD/m 3.hari.
Biogas yang terbentuk diukur laju alirnya dengan
alat pengukur biogas dan dianalisa k adar
metannya. Effluen reaktor UASB diolah lebih lanjut
dengan proses lumpur aktif konvensional.
Pengolahan efluen reaktor UASB dengan
proses lumpur aktif konvensional dilakukan dalam
tangki aerasi yang telah diberi bibit lumpur aktif
yang mengandung MLVSS dengan konsentrasi
berkisar antara 2.500 – 3.000 mg/L. Ke dalam
tangki aerasi dialiran udara dengan kompressor
melalui diffuser supaya kadar oksigen terlarut
didalam reaktor > 2 mg/L. Pada permulaan
percobaan, reaktor lumpur aktif dioperasikan
dengan waktu tinggal 48 jam kemudian diturunkan
sampai 12 jam sesuai dengan perlakuan pada
reaktor UASB. Effluen dari reaktor aerobik lumpur
aktif konvensional ditampung dan dianalisa.
Analisa
Air limbah sebelum diolah dan hasil olahan
baik dari reaktor UASB dan reaktor aerobik lumpur
aktif konvensional diambil dan dianalisa seminggu
sekali. Kadar parameter COD, BOD, TSS, pH,
MLSS dan MLVSS dianalisa berdasarkan Standard
Methods for Examination of Water and Waste
Water (APHA, 1995) . Banyaknya biogas yang
terbentuk dari reaktor UASB diukur setiap hari.
Analisa biogas (CH 4 , CO 2 ) dengan Gas
Chromatography (GC).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Air Limbah
Hasil analisa karakteristik air limbah
pembuatan kertas kasar yang digunakan dalam
percobaan adalah seperti pada Tabel 1.
Tabel 1.Karakteristik air limbah pembuatan
kertas kasar dan Baku Mutu
Baku Mutu Limbah Cair
No. Parameter Satuan Konsentrasi Kep.No.51/MENLH/10/1995
Lampiran B
1. pH
6,5 – 7,2
6- 9
2.

TSS

mg/L

28 – 230

80

3.

COD

mg/L

369–1.907

175

4.

BOD 5

mg/L

178 – 805

90
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Berdasarkan hasil analisa, karakteristik air
limbah tersebut cukup berfluktuasi dan
mengandung bahan cemaran organik yang sangat
tinggi, terlihat dari kadar parameter BOD dan COD
nya yang tinggi. Namun bila dilihat dari kadar zat
padat tersuspensi (TSS) nya relatif rendah,
menunjukkan bahwa cemaran organik bersifat
terlarut. Dari rasio kadar BOD dan COD yang
memberikan nilai < 0,5 menunjukkan bahwa
senyawa organik dalam air limbah bersifat relatif
kompleks. Bila dibandingkan dengan baku mutu,
hanya parameter pH saja yang memenuhi baku
mutu limbah cair (BMLC), sedangkan parameter
lainnya berada jauh di atas baku mutu.
Karakteristik air limbah seperti tersebut
diatas harus diolah melalui tahapan proses yang
diawali dengan proses anaerobik. Dasar dari
pemilihan proses ini adalah karena mikroorganisme
anaerobik memiliki k emampuan untuk
mendegradasi senyawa organik kompleks beban
tinggi. Selanjutnya organik dari proses anaerobik
menjadi senyawa organik sederhana yang mudah
diolah secara aerobik sehingga kinerja pengolahan
lumpur aktif meningkat.

Gambar 1. pH air limbah sebelum dan sesudah
pengolahan

38 – 236 mg/L dan TSS = 76 – 200 mg/L. Bila
dibandingkan dengan baku mutu, terlihat bahwa
untuk semua parameter umumnya masih diatas
baku mutu limbah cair (BMLC). Konsentrasi
influen, kualitas efluen dan reduksi untuk
parameter COD, BOD5 dan TSS masing-masing
dapat dilihat pada Gambar 2, 3 dan 4. Rendahnya
efisiensi pengolahan ini disebabkan mikroba masih
beradaptasi dengan karakteristik air limbah
sehingga kemampuan biodegradasi belum
optimal.

Pengolahan UASB
Bibit lumpur yang digunakan dalam reaktor
UASB memiliki perbandingan MLVSS/MLSS =
0,91, yang berarti lumpur biomassa ini sangat baik
karena mengandung 90% mikroorganisme. Pada
awal percobaan, proses pengolahan anaerobik
dengan sistem UASB dilakukan dengan
pengaturan debit aliran pada waktu tinggal atau
Hydraulic Residence Time (HRT) 48 jam (2 hari)
dengan beban organik rendah atau Organic
Loading Rate (OLR) = 0,4 – 0,8 kg COD/m 3.hari
selama 22 hari. Kondisi pH terutama influen UASB
dijaga 6,0 – 7,5 sehingga kedua proses asidifikasi
dan metanasi berjalan dengan baik.

Gambar 2. Konsentrasi dan reduksi COD reaktor
UASB

Hasil pengukuran pH influen dan efluen
reaktor UASB dan lumpur aktif seperti pada
Gambar 1.
Pada kondisi operasi yang berlangsung
hingga 22 hari, reaktor UASB baru dapat mereduksi
COD sampai 40%, BOD5 sampai 83% dan TSS
sampai 29%. Konsentrasi efluen UASB yang
dihasilkan adalah COD = 353 – 796 mg/L, BOD5 =
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Pada hari ke 23 perlakuan waktu tinggal
diturunkan menjadi 24 jam (1 hari) dengan beban
organik meningkat OLR = 0,8 – 1,6 kg COD/
m3.hari yang dioperasikan selama 35 hari sampai
hari ke 56. Pada kondisi operasi tersebut, terlihat
seperti pada Gambar 2 bahwa reaktor UASB dapat
meningkatkan reduksi COD sampai 56%. Untuk
parameter BOD ada penurunan reduksi seperti
ditunjukkan pada Gambar 3.
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= 1,5 – 7,6 kg COD/m 3.hari. Pada kondisi operasi
tersebut, terlihat seperti pada gambar diatas bahwa
reaktor UASB dapat meningkatkan reduksi COD
sampai 68%, BOD sampai 90% dan TSS sampai
72%. Adapun konsentrasi efluen yang dapat
dihasilkan pada kondisi operasi UASB tersebut
adalah COD = 254 – 845 mg/L, BOD = 54 – 679
mg/L dan TSS = 18 – 160 mg/L seperti ditunjukkan
pada Gambar 2, 3 dan 4.

Gambar 3. Konsentrasi dan reduksi BOD 5 reaktor
UASB

Akan tetapi untuk parameter TSS,
reduksinya meningkat sampai 70%. Konsentrasi
efluen yang dapat dihasilkan pada kodisi operasi
UASB tersebut adalah COD = 90 – 245 mg/L, BOD
= 13 – 81 mg/L dan TSS = 22 – 72 mg/L seperti
ditunjukkan pada Gambar 2, 3 dan 4. Bila
dibandingkan dengan baku mutu, terlihat bahwa
untuk parameter COD, BOD dan TSS umumnya
sudah dibawah baku mutu. Berarti kondisi ini
menunjukkan bahwa kinerja UASB sudah stabil,
peningkatan beban organik tidak mengakibatkan
penurunan efisiensi pengolahan. Sedangkan
penurunan reduksi BOD adalah adanya konversi
organik kompleks menjadi sederhana yang
terdeteksi sebagai parameter BOD.

Bila dilihat dari hasil nilai reduksinya, ada
peningkatan reduksi yang dihasilkan reaktor UASB
untuk semua parameter. Akan tetapi bila dilihat dari
kualitas efluen yang dihasilkannya tidak sebaik
yang dioperasikan dengan waktu tinggal 24 jam.
Hal ini dapat disebabkan oleh fluktuasi kualitas
influen yang diolah masuk ke dalam reaktor UASB
jauh lebih tinggi kadar polutannya. Keadaan ini
mengakibatkan beban organik meningkat tajam,
berarti terjadi beban kejut (shock loading). Namun
demikian kestabilan kinerja UASB yang tinggi tidak
berpengaruh pada penurunan efisiensi pengolahan.
Bila dibandingkan dengan baku mutu, terlihat
bahwa untuk parameter COD, BOD dan TSS
umumnya masih sedikit diatas baku mutu limbah
cair (BMLC) yang memerlukan pengolahan lanjutan
dengan proses biologi lumpur aktif.
Berdasarkan pengamatan akhir secara
visual terhadap lumpur anaerobik di dalam reaktor
UASB, lumpur granular dapat terbentuk dalam
waktu sekitar 4 bulan (119 hari). Adanya
penambahan mikro nutrisi yang mengandung
traces elements (Ni, Co, Fe dan Mo) ke dalam
umpan air limbah dapat meningkatan aktivitas
bakteri filamen dalam proses pembentukan lumpur
granular (Hickey, et.al., 1991). Lumpur granular
tersebut masih berkembang dan diameternya
masih bisa sampai 4 mm yang dapat meningkatkan
kinerja reaktor UASB (Mutombo, 2008).
Produksi Biogas

Gambar 4. Konsentrasi dan reduksi TSS reaktor
UASB

Mulai hari ke 57, waktu tinggal air limbah
dalam reaktor UASB diturunkan lagi sampai 12 jam
dengan beban organik dipertinggi mencapai OLR

Dalam proses dekomposisi zat organik oleh
mikroorganime di dalam reaktor UASB dihasilkan
biogas. Banyaknya biogas yang dihasilkan selama
percobaan dapat dilihat pada Gambar 5.
Banyaknya produk si biogas selama
berlangsung operasi reaktor UASB berkisar antara
0,11 – 0,53 L/Hari atau 0,30 – 4,61 L/gr
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119 mg/L, BOD5 = 9 – 50 mg/L, dan TSS = 4 – 34
mg/L seperti terlihat masing-masing pada Gambar
6, 7 dan 8. Pada waktu tinggal tersebut konsentrasi
efluen dari pengolahan aerobik ini untuk semua
parameter sudah memenuhi baku mutu. Kinerja
proses aerobik menjadi meningkat bila komponen
organik dalam influen didominasi oleh organik
sederhana sehingga dapat dibiodegradasi oleh
mikroba aerobik.

Gambar 5. Biogas yang dihasilkan reaktor UASB

CODRemoved.hari. Komposisi biogas terdiri dari 60 65% CH4 dan 35 - 40% CO2 yang berarti banyaknya
gas metan (CH4) yang bisa digunakan sebagai
energi alternatif adalah 0,07 – 0,32 L CH4/hari atau
0,18 – 2,77 L CH 4/gr COD Removed.hari. Produksi
biogas pada percobaan ini cukup prospektif
dibandingkan hasil yang diperoleh dari penelitian
lain sebesar 0,35 L CH4/gr CODremoved, sehingga
banyak dimanfaatkan sebagai substitusi kebutuhan
energi di industri kertas. Gas metan bisa digunakan
sebagai bahan bakar untuk menjalankan boiler
menghasilkan uap atau menggerakan genset untuk
menghasilkan listrik (Chazaro, 2004).

Gambar 6. Konsentrasi dan reduksi COD reaktor
lumpur aktif

Pengolahan Lumpur Aktif
Pada HRT = 2 hari, proses pengolahan
aerobik, lumpur aktif konvensional dapat mereduksi
COD sampai 71,5 %, BOD5 sampai 95,7 % dan
TSS sampai 95,5% dengan konsentrasi efluennya
masing-masing COD = 141 - 711 mg/L, BOD5 =
10 – 89 mg/L, dan TSS = 9 – 95 mg/L seperti terlihat
masing-masing pada Gambar 6, 7 dan 8. Pada
waktu tinggal tersebut konsentrasi efluen dari
pengolahan aerobik ini terutama parameter BOD5
dan TSS sudah m emenuhi BMLC kecuali
parameter COD. Kinerja proses lumpur aktif sangat
tergantung pada kinerja UASB dalam melakukan
dekomposisi organic kompleks menjadi sederhana.
Pada waktu tinggal 1 hari, proses
pengolahan aerobik, lumpur aktif konvensional
dapat mereduksi COD sampai 68,5 %, BOD 5
sampai 76,6 % dan TSS sampai 95,1% dengan
konsentrasi efluennya masing-masing COD = 47 -
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Gambar 7. Konsentrasi dan reduksi BOD 5 reaktor
lumpur aktif

Pada waktu tinggal 12 jam, proses
pengolahan aerobik, lumpur aktif konvensional
dapat mereduksi COD sampai 75 %, BOD sampai
90 % dan TSS sampai 70% dengan konsentrasi
efluennya masing-masing COD = 96 - 169 mg/L,
BOD5 = 14 – 69 mg/L, dan TSS = 12 – 34 mg/L
seperti terlihat masing-masing pada Gambar 6, 7
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dan 8. Pada waktu tinggal tersebut konsentrasi
efluen dari pengolahan aerobik ini bisa memenuhi
BMLC untuk semua parameter. Peningkatan beban
organik dengan mempersingkat waktu tinggal
menjadi 12 jam tetap menunjukkan efisiensi
pengolahan tinggi. Berarti stabilitas proses aerobik
lumpur aktif juga cukup tinggi, hal ini sama dengan
yang ditunjukkan pada kinerja proses anaerobik.

Pada waktu tinggal 2 hari, proses
pengolahan air limbah gabungan UASB - lumpur
aktif dapat mereduksi COD = 17 - 83 %, BOD = 41
- 98 % dan TSS = 28 - 96% dengan kualitas belum
memenuhi BMLC. Adapun pada waktu tinggal 24
jam, proses pengolahan air limbah gabungan
UASB - lumpur aktif dapat mereduksi COD = 61 82 %, BOD5 = 24 - 79 % dan TSS = 50 - 98%
dengan kualitas telah memenuhi BMLC.
Sedangkan pada waktu tinggal 12 jam, proses
pengolahan air limbah gabungan UASB - lumpur
aktif dapat mereduksi COD = 62 - 91 %, BOD5 =
91 - 98 % dan TSS = 41 - 85% dengan kualitas
semua parameter memenuhi BMLC.

Gambar 8. Konsentrasi dan reduksi TSS reaktor
lumpur aktif

Pengolahan Gabungan UASB - Lumpur Aktif
Hasil pengolahan air limbah dari proses
gabungan UASB - lumpur aktif ditunjukkan pada
Gambar 9, 10 dan 11.

Gambar 10. Konsentrasi dan reduksi BOD 5 reaktor
UASB + Lumpur aktif

Gambar 11. Konsentrasi dan reduksi TSS reaktor
anaerobik + Lumpur aktif
Gambar 9. Konsentrasi dan reduksi COD reaktor
UASB + Lumpur aktif

Bila ditinjau dari nilai reduksi semua
parameter pencemar yang dicapai pada
pengoperasian proses pengolahan air limbah
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gabungan UASB - lumpur aktif antara waktu tinggal
2 hari, 1 hari dan 12 jam ternyata tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kondisi
ini membuktikan bahwa sistem UASB yang
diaplikasikan pada pengolahan awal sebelum
proses aerobik memberikan keuntungan ganda,
selain lebih efektif juga dapat dioperasikan dengan
waktu tinggal lebih singkat, berarti kebutuhan lahan
lebih kecil.

= 574 kg lumpur biologi/hari.
Asumsi kadar lumpur biologi tersebut
mengandung padatan total (TS) 1% dan
berat jenisnya 1050 kg/m 3, maka volume
produksi lumpur biologi tersebut adalah =
(574 kg lumpur biologi/hari)/(0,01)(1050 kg/
m3) = 52 m3/hari.
b). Jumlah lumpur biologi yang harus dibuang/
dikelola (Ws)

Ilustrasi aspek teknologi dan ekonomi
keunggulan penggunaan UASB
Keunggulan penggunaan UASB dapat
terlihat dari uraian dibawah ini.
-

Bila air limbah industri kertas sebelum diolah
mengandung COD = 1.140 mg/L (1,14 kg/m3),
BOD5 = 850 mg/L (0,85 kg/m 3) dan TSS = 135
mg/L (0,135 kg/m3 ) dengan debit air limbah
60 m 3/jam atau 1.440 m3/hari

A. Pengolahan air limbah hanya dengan proses
lumpur aktif konvensional
-

-

-

-

Diasumsikan bahwa kinerja proses lumpur
aktif tinggi
Target BMLC untuk industri kertas kasar
yang kandungan maksimum COD = 175
mg/L (0,175 kg/m3), BOD5 = 90 mg/L (0,09
kg/m 3) dan TSS = 80 mg/L (0,08 kg/m 3 )
Jumlah lumpur aktif konvensional yang
terbentuk umumnya 1kg BOD 5 yang
disisihkan akan menghasilkan 0,3 – 0,7 kg
lumpur biologi (BPLHD, 2005).
Dengan asumsi tiap 1 kg BOD 5 yang
disisihkan akan menghasilkan 0,5 kg
lumpur biologi dan endapan lumpur aktif
dari tangk i pengendap (Clarifier)
diresirkulasi ke bak aerasi sebesar 75%,
maka dapat dihitung jumlah lumpur biologi
yang harus dibuang/dikelola (25%) sebagai
berikut :

a). Produksi lumpur biologi dari unit lumpur aktif (P)
P =Debit air limbah (m 3/hari) x (BODmasuk –
BODkeluar) x 0,5 kg lumpur biologi/ kg
BOD yang disisihkan.
= 1.440 (m3/hari) x (0,85 – 0,09) kg BOD/
m3 x 0,5 kg lumpur biologi/ kg BOD
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Ws = 52 m3/hari lumpur biologi/hari x
0,25 = 13 m3/hari
c). Kebutuhan listrik pengolahan lumpur biologi
yang dibuang/dikelola : pemekatan di thickener
dan dewatering di belt press
- Kebutuhan listrik pemekatan untuk mencapai
TS = 2,5% adalah 0,1 kWh/m 3 (BPLHD,2005)
= 13 m3/hari x 0,1 kWh/m3 = 1,3 kWh/hari
- Kebutuhan listrik Belt Press untuk mencapai
TS = 20% adalah 0,8 kWh/m 3 (BPLHD,2005)
= 13 m3/hari x 0,8 kWh/m3 = 10,4 kWh/hari
- Jumlah kebutuhan listrik = 1,3 kWh/hari + 10,4
kWh/hari = 11,7 kWh/hari
d). Kebutuhan listrik aerator untuk mensuplai
oksigen di bak aerasi
- Jumlah oksigen yang dibutuhkan; 1,6 kg O2/
kg BODdisisihkan (Metcalf, 1991)
=Debit air limbah (m3/hari) x (BODmasuk –
BODkeluar) x 1,6 kg O2/kg BODdisisihkan
= 1.440 (m3/hari) x (0,85 – 0,09) kg BOD/
m3 x 1,6 kg O2/kg BODdisisihkan
= 1.751 kg O2/hari
- Kebutuhan listrik aerator; 0,7 – 0,9 kg O2/kWh
(Metcalf, 1991)
= 1.751 kg O2/hari / 0,8 kg O2/kWh
= 2.189 kWh/hari.
B.

Pengolahan
pendahuluan
dengan
menggunakan UASB dan dilanjutkan dengan
proses lumpur aktif :
-

Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh, air limbah hasil olahan UASB
mengandung COD = 386 mg/L (0,386 kg/
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m3), BOD5 = 182 mg/L (0,182 kg/m 3) dan
asumsi lainnya sudah ditetapkan, maka :
a). Produksi lumpur biologi dari unit lumpur aktif (P )
P = Debit air limbah (m 3/hari) x (BODmasuk –
BODkeluar) x 0,5 kg lumpur biologi/ kg
BOD yang disisihkan.
= 1.440 (m3/hari) x (0,182 – 0,09) kg BOD/
m3 x 0,5 kg lumpur biologi/ kg BOD
= 66,2 kg lumpur biologi/hari.
Asumsi kadar lumpur biologi tersebut
mengandung padatan total (TS) 1% dan
berat jenisnya 1050 kg/m 3, maka volume
produksi lumpur biologi tersebut adalah =
(66,2 kg lumpur biologi/hari)/(0,01)(1050 kg/
m3) = 6,3 m3/hari.
b).Jumlah lumpur biologi yang harus dibuang/
dikelola (Ws)
Ws = 6,3 m3/hari lumpur biologi/hari x 0,25
= 1,6 m 3/hari.
c).Kebutuhan listrik pengolahan lumpur biologi yang
dibuang/dikelola : pemekatan di thickener dan
dewatering di belt press
- Kebutuhan listrik pemekatan, TS = 2,5% ; 0,1
kWh/m3 (BPLHD,2005) = 1,6 m 3/hari x 0,1
kWh/m3 = 0,2 kWh/hari
- Kebutuhan listrik Belt Press ,TS = 20% ; (0,8
kWh/m3 (BPLHD,2005) = 1,6 m 3/hari x 0,8
kWh/m3 = 1,3 kWh/hari
- Jumlah kebutuhan listrik = 0,2 kWh/hari + 1,3
kWh/hari = 1,5 kWh/hari
d).Kebutuhan listrik aerator untuk mensuplai
oksigen di bak aerasi
-

Jumlah oksigen yang dibutuhkan; 1,6 kg
O2/kg BODdisisihkan (Metcalf, 1991) = Debit
air limbah (m3/hari) x (BODmasuk – BODkeluar)
x 1,6 kg O2/kg BODdisisihkan = 1.440 (m3/hari)
x (0,182 – 0,09) kg BOD/m 3 x 1,6 kg O2/kg
BODdisisihkan = 212 kg O2/hari

-

Kebutuhan listrik aerator; 0,7 – 0,9 kg O2/
kWh (Metcalf, 1991) = 212 kg O2/hari / 0,8
kg O2/kWh = 265 kWh/hari.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa
pengolahan air limbah menggunakan UASB proses
dilanjutkan dengan pengolahan lumpur aktif
konvensional sebagai pengolahan lanjutan dapat
memberikan keuntungan dan manfaat sebagai
berikut :
1) Menurunkan pengolahan lumpur biologi yang
harus diolah sebesar 13 m3/hari - 1,6 m3/hari =
11,4 m3/hari yang berarti dapat menurunkan
produksi lumpur biologi sebesar 87%. Nilai ini
hampir sama dengan hasil penelitian yang
dilaporkan oleh Van Lier yaitu sebesar 90%
(Van Lier, 2008). Banyaknya lumpur biologi
yang harus diolah berkaitan erat sekali dengan
kebutuhan listrik pada proses pemekatan dan
proses dewatering sludge (Belt Press). Bila
dihitung penurunan kebutuhan listrik untuk
pengolahan lumpur biologi tersebut adalah
sebesar 11,7 kWh/hari - 1,5 kWh/hari = 10,2
kW h/hari, yang berarti dapat menghemat
pemakaian listrik sebesar 87%.
2) Penurunan kebutuhan listrik yang sangat besar
adalah pada proses aerasi yaitu dibak aerasi
menggunakan aerator untuk mensuplai
oksigen agar proses degradasi zat organik
dapat berjalan dengan baik. Penurunan
pemakaian listrik untuk mengoperasikan
aerator adalah sebesar 2.189 kWh/hari - 265
kWh/hari = 1.924 kWh/hari, yang berarti dapat
menghemat pemakaian listrik sebesar 87,9%.
Nilai ini hampir sama dengan hasil penelitian
yang dilaporkan oleh Van Lier yaitu sebesar
90% (Van Lier, 2008).
3) Pengolahan air limbah dengan UASB proses
menghasilkan biogas (CH4). Banyaknya gas
metan (CH 4 ) yang dihasilkan dan bisa
digunakan sebagai energi alternatif adalah
sebesar 0,07 – 0,32 L CH4/hari atau 0,18 – 2,77
L CH4/gr COD Removed.hari. Bila dihubungkan
dengan bahan bakar yang tidak dapat
diperbaharui (Non-renewable fuel), 1 m3 biogas
ekivalen dengan 0,4 kg minyak diesel atau 0,6
kg bensin atau 0,8 kg batubara (Polprasert,
1989; Ros, 2003; Elliot, 2007). Untuk industri
kertas yang menghasilkan air limbah dengan
debit 60 m 3/jam atau 1.440 m 3/hari. Bila
menggunakan data hasil percobaan diatas
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memerlukan reaktor UASB bervolume 720 m 3
yang akan menghasilkan gas metan (CH 4)
sekitar 3,2 – 15,26 m 3/hari yang ekivalen
dengan 1,28 – 6,10 kg minyak diesel/hari atau
1,92 – 9,16 kg bensin/hari atau 2,56 – 12,21
kg batubara/hari yang dapat digunakan untuk
mengurangi kebutuhan bahan bakar yang tidak
dapat diperbaharui (Non-renewable fuel).
Selain penggunaan gas metan sebagai energi
alternatif juga dapat mengurangi emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) ke lingkungan.

hari atau 0,18 – 2,77 L CH 4/gr CODRemoved.hari.
Penggunaan UASB dalam pengolahan air limbah
industri kertas menghasilkan gas metan (CH4) yang
berpotensi digunakan sebagai energi alternatif
untuk mengurangi kebutuhan bahan bakar yang
tidak dapat diperbaharui (Non-renewable fuel) serta
mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke
lingkungan. Penggunaan UASB dalam pengolahan
air limbah industri kertas diperkirakan dapat
menghemat biaya operasi penggunaan listrik
sebesar 87%.

Dari uraian pembahasan aspek teknis diatas
dijabarkan ke aspek ekonomis khususnya biaya
operasional pada pemakaian listrik untuk
pengolahan lumpur dan menjalankan aerator di bak
aerasi proses lumpur aktif seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 memperlihatkan bahwa untuk pengolahan
air limbah industri kertas dengan debit 60 m3/jam
atau 1.440 m 3/hari, penerapan UASB proses
dilanjutkan dengan proses lumpur aktif dapat
menghemat biaya listrik untuk pengolahan lumpur
dan menjalankan aerator di bak aerasi sebesar Rp.
1.731.584/hari atau Rp 1.202/m3.
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Keterangan : Tarif Dasar Listrik tahun 2010 (Sumber PLN)

KESIMPULAN
Karakteristik air limbah industri kertas kasar
mengandung bahan cemaran organik terlarut yang
sangat tinggi yang memerlukan pengolahan air
limbah gabungan antara proses anaerobik (UASB)
– aerobik (lumpur aktif) masing-masing dengan
waktu tinggal masing-masing 12 jam dapat
mereduksi COD sampai 91%, BOD5 sampai 98%
dan TSS sampai 85% dengan kualitas efluen yang
memenuhi baku mutu. Lumpur granular yang
diperoleh dari bibit lumpur flocculent lumpur aktif
dapat terbentuk pada reaktor UASB dalam waktu
sekitar 4 bulan. Banyaknya gas CH 4 yang
dihasilkan reaktor UASB yang bisa digunakan
sebagai energi alternatif adalah 0,07 – 0,32 L CH4/
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap karakteristik
tanin dari limbah padat kulit kayu pinus yang diekstraksi dengan pelarut air. Penelitian menggunakan
rancangan faktorial dua faktor. Faktor A (suhu) dan B (waktu) terdiri atas 3 taraf. Faktor A adalah A1 = 60oC,
A2 = 70oC, dan A3 = 80oC, sedangkan faktor B yaitu B1 = 2 jam, B2 = 3 jam dan B3 = 4 jam. Ekstrak yang
diperoleh selanjutnya dihitung kandungan kadar ekstrak tanin, dan dianalisa condensed tanin, kelarutan
tanin dalam air, kadar tanin dan bilangan stiasny.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor suhu dan waktu ekstraksi serta interaksi antara
kedua faktor memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar ekstrak tanin yang dihasilkan,
kandungan tanin terkondensasi dan bilangan stiasny oleh suhu dan waktu ekstraksi, sedangkan interaksi
antara kedua faktor hanya terjadi pada taraf 5 %. Untuk kelarutan tanin dalam air hanya dipengaruhi oleh
suhu ekstraksi, sedangkan lama ekstraksi tidak berpengaruh nyata.
Kondisi optimal untuk memperoleh tanin dari kulit kayu Pinus dengan kualitas dan kuantitas yang
baik dapat dilakukan dengan cara mengekstraksi serbuk kulit kayu tersebut pada suhu 80oC selama 3 jam
dengan kadar ekstrak tanin 43,0 % dengan nilai kelarutan dalam air sebesar 0,9340 gr tanin/gr air, kandungan
tanin terkondensasi sebesar 82,5 % dan bilangan stiasny 107,3 %.

Kata kunci :Kulit kayu pinus, ekstraksi, suhu ekstraksi, waktu ekstraksi, tanin.

ABSTRACT

The aim of this research was to effect of temperature and time of extraction with solvent water to the
characteristic of the tannin from the bark of pine solid waste. A research use completely randomized design
with 2 factor. Factor A (temperature) and B (time) consists of 3 degree. Factor A is A1: 600C; A2 : 70 0C and
A3 : 800C where as factor b is B1 : 2 hours, B2 : 3 hours and B3 : 3 hours. The extract obtained was analyzed
subsequent levels contain extract tannins, condensed tannin, tannin water solubility, contain tannins and
stiasny number.
The result showed that the influence of temperature, extraction time factor and the interaction betwen
these two factor provide a significant influence on levels tannin extract, condensed tannins content and
stiasny number by temperature and extraction time, while the interaction between these two factor only
occurs at the level of 5 %. The tannins in the water solubility is only affected by extraction temperature,
extraction time while not influence real.
The optimal conditions to obtain tannin from bark pine with the quality and quantity of the good can be
done by extracting the bark powder at a temperature of 800C for 3 hours with tannin extract content 43,0 %
by value of tannin water solubility of 0,9340 g tannins/g of water, condensed tannin content 82,5 % and
stiasny number 107,3 %.
Keywords : pine bark, extraction, extraction temperature, extraction time, tannin.
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PENDAHULUAN
Tanin dapat dijumpai pada hampir semua
jenis tumbuhan hijau di seluruh dunia baik
tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah
dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda. Di
Indonesia sumber tanin antara lain dapat diperoleh
dari jenis bakau-bakauan atau jenis-jenis dari hutan
tanaman industri seperti akasia (Acacia sp),
ekaliptus (Eucalyptus sp), pinus (Pinus sp) dan
sebagainya. Tanin mem punyai kegunaan
bermacam – macam dalam industri seperti industri
kulit, industri tekstil, industri kimia dan industri
farmasi (Rumokoy, 1991).
Pada industri farmasi tanin digunakan
sebagai anti septik pada jaringan luka, misalnya
luka bakar yaitu dengan cara mengendapkan
protein. Selain itu tanin juga digunakan untuk
campuran obat cacing dan anti kanker. Pada
industri kulit tanin banyak dipergunakan karena
kemampuannya mengikat bermacam – macam
protein sehinggga dapat mencegah kulit dari
proses pembusuk kan. Tanin juga
dipergunakan pada industri pembuatan tinta dan
cat karena dapat memberikan warna biru tua atau
hijau kehitam - hitaman dengan kombinasi kombinasi tertentu. Pada industri minuman tanin
juga digunakan untuk pengendapan serat - serat
organik pada minuman anggur atau bir(Ismail,
2010).

Indonesia mengimpor tanin yang begitu
besar pada tahun 2010 mencapai 38.614.579 ton/
tahun dengan nilai nominal US $ 265.828.948,- .
Dengan terus meningkatnya kebutuhan
dunia dan industri dalam negeri terhadap tanin,
maka perlu adanya suatu pengelolaan kulit kayu
hutan tanaman industri, khususnya pinus untuk
mendapatkan serbuk tanin yang lebih mudah dan
lebih efektif dalam penggunaannya.
Tanin adalah senyawa organik yang terdiri
dari campuran senyawaan polifenol kompleks,
dibangun dari elemen C, H dan O serta sering
membentuk molekul besar dengan berat molekul
lebih besar dari 2000. Tanin yang terdapat pada
kulit kayu dan kayu dapat berfungsi sebagai
penghambat kerusakan akibat serangan serangga
dan jamur, karena memilki sifat antiseptik
(Hathway, 1962).
Menurut Sjostrom (1981) tanin adalah suatu
senyawa polifenol dan dari struktur kimianya dapat
digolongkan menjadi dua macam, yaitu tanin
terhidrolisis (hidrolizable tannin) dan tanin
terkondensasi (condensed tannin).
Ekstrak dari tanin tidak dapat murni 100%,
karena selain terdiri dari tanin ada juga zat non tanin
seperti glukosa dan hidrokoloid yang memiliki berat
molekul tinggi (Pizzi, 1983).
Struktur tanin dapat dilihat pada gambar 1,
di bawah ini :

Kebutuhan tanin di Indonesia dari tahun 2006
hingga tahun 2010 seperti yang tertera pada tabel
1. dibawah ini.
Tabel 1. Data Statistik Impor Tanin Di Indonesia.

Tahun

Tahun Kebutuhan/
tahun (Ton)

Nop 2006

30.632.166

Mei 2007

33.818.130

Nop 2008

28.281.173

April 2009

62.385.158

Sept 2010

38.614.579

Gambar 1. Struktur Tanin

Sifat – sifat dari tanin :
1.Memiliki rumus molekul C76H52O46

Sumber: BPS- Indonesia,2010

2.Memiliki berat molekul 1701.22
3.Tanin dapat diidentifikasi dengan kromatografi
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4.Merupakan padatan berwarna kuning atau
kecoklatan
5.Memiliki titik leleh 305oC
6.Memiliki titik didih 1271oC
7. Merupakan senyawa yang sukar dipisahkan
8. Kelarutan dalam etanol 0,82gr dalam 1 ml (70oC)
9. Kelarutan dalam air 0,656 gr dalam 1ml (70oC)
Tanin dapat diperoleh dari semua bagian
tanaman seperti biji, buah, daun, akar dan kulit kayu
(Scalbert, 1993 dan Haslam, 1998). Kadar dan sifat
tanin pada kulit kayu berbeda tergantung pada jenis
dan umur pohon serta tempat tumbuh. Tanin dapat
diperoleh dengan cara mengekstraksi kulit pada
suhu dan waktu tertentu serta jenis pengekstrak
tertentu, tergantung pada asal bahan bakunya.
Suhu dan lamanya ekstraksi merupakan faktor
yang perlu diperhatik an karena dapat
mem pengaruhi efisiensi dalam proses
ekstraksinya. Pada pemanasan dengan suhu yang
terlalu tinggi akan diperoleh tanin dalam jumlah
yang besar tetapi kualitas tanin yang dihasilkan
kurang baik karena komponen non-tanin yang
terlarut semakin besar. Sedangkan suhu yang
terlalu rendah dan waktu pemanasan yang terlalu
singkat kurang efisien karena kelarutan tanin belum
mencapai titik optimal
Tanin dapat diekstrak dengan menggunakan
pelarut campuran (bertingkat) atau pelarut tunggal.
Ekstraktif biasanya diekstrak dari kayu dan kulit
kayu pada jenis-jenis pohon tertentu. Umumnya
tanin diekstrak dengan menggunakan pelarut air,
karena lebih murah dengan hasil yang relatif cukup
tinggi, tetapi tidak menjamin jumlah senyawaan
polifenol yang ada dalam bahan tanin tersebut
(Hathway, 1962).
Menurut Laporan Sensus Pertanian 2003,
Potensi Hutan Rakyat Indonesia Tahun 2003
Departemen Kehutanan (2003) bahwa rumah
tangga pertanian tanaman pinus di Indonesia pada
tahun 2003 tercatat sebanyak 59,33 ribu dengan
populasi pohon yang diusahakan sebanyak 3,94
juta. Dari 59,33 ribu rumah tangga pertanian pinus,
sekitar 66,32% (39,35 ribu) rumah tangga
berdomisili di Jawa, sedangkan sisanya sekitar
19,98 ribu di luar Jawa.

Dari populasi pohon yang diusahakan
sebesar 3,94 juta, sekitar 58,77% atau 2,31 juta
pohon diantaranya merupakan tanaman yang siap
tebang. Di Jawa populasi pohon yang diusahakan
mencapai 2,08 juta dengan kondisi tanaman yang
siap tebang sebanyak 1,15 juta pohon, sementara
di luar Jawa populasi pohon yang diusahakan
hanya sekitar 1,86 juta dimana sekitar 1,16 juta
pohon adalah tanaman yang siap tebang.
Kayu pinus banyak digunakan sebagai
bahan baku indutri kertas dan bahan batang korek
api. Pada industri kertas dan industri korek api
hanya digunakan kayu setelah dikupas kulit
kayunya. Jadi kulit kayu merupakan limbah padat
kedua industri tersebut.
Limbah kulit kayu pinus yang berjumlah ±
10 % dari hasil kayu pinus, selama ini belum
dimanfaatkan secara optimal, hanya digunakan
sebagai kayu bakar(Subyakto dan Prasetya 2003).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kondisi yang optimal (suhu dan waktu ekstraksi)
dari kulit kayu Pinus untuk memperoleh tanin
dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
BAHAN DAN METODE
A. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian
adalah limbah padat kulit kayu pinus yang diambil
dari kayu tebangan Perum Perhutani KPH
Pekalongan Timur, air dari PDAM serta bahan
untuk analisis kimia. Peralatan yang digunakan
ialah penggiling tepung, pisau pencincang,
timbangan, penangas air, kondensor refluk, labu
leher tiga, kain penyaring, kertas saring, alat
pemeras manual, corong, cawan penguap, oven
listrik, pemanas listrik, water bath dan pH meter,
saringan 40 – 60 mesh.
B. Metode Penelitian
1. Pembuatan Ekstrak
Kulit kayu pinus dibuat serbuk dengan
ukuran 40 – 60 mesh, lalu dikering-udarakan
sampai kadar air 15 %. Serbuk tersebut kemudian
diekstraksi dengan air dengan perbandingan
volume 1 : 3 (Wasrin, S. 2000) . Ekstraksi dilakukan
sebanyak tiga kali pada suhu 60 oC, 70 oC dan 80
o
C selama 2 jam, 3 jam dan 4 jam. Ekstrak disaring
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dengan kain saring sehingga diperoleh hasil
saringan (filtrat) pertama. Ampas diekstraksi ulang
sampai dua kali dan filtratnya disatukan dengan
hasil filtral sebelumnya. Filtrat yang dihasilkan
disaring dengan kertas saring kemudian diuapkan
dengan water bath, lalu dikeringkan dalam oven
pada suhu 60 0C hingga terbentuk kristal tanin.

dengan lama waktu ekstraksi 2 jam, sedangkan
ekstrak tertinggi (18,40 %) diperoleh pada suhu
80oC dengan lama waktu ekstraksi 4 jam.

2. Rancangan percobaan

Tabel 3. Analisis keragaman rendemen tanin
pada berbagai suhu dan lama ekstraksi

Rancangan percobaan pada penelitian ini
menggunakan rancangan faktorial dua faktor
dengan dua kali ulangan. Faktor A (suhu) dan B
(waktu) terdiri atas 3 taraf. Faktor A adalah A1 =
60oC, A2 = 70oC, dan A3 = 80oC, sedangkan faktor
B yaitu B1 = 2 jam, B2 = 3 jam dan B3 = 4 jam dengan
masing-masing faktor tiga ulangan. Ekstrak yang
diperoleh selanjutnya dihitung kandungan
rendemen ekstrak tanin, dan dianalisa kadar tanin
(titrimetri), kelarutan tanin dalam air, tanin
terkondensasi (gravimetri) dan bilangan stiasny
(gravimetri).
3. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium Aneka
Komoditi Balai Besar Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri Semarang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Rendemen Tanin Kulit Kayu Pinus
Rata-rata hasil ekstraksi tanin kulit kayu
pinus dengan pelarut air pada berbagai suhu dan
waktu ekstraksi dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai
rata-rata rendemen ekstrak tanin menunjukkan
bahwa dengan meningkatnya suhu dan waktu/
lamanya ekstraksi akan meningkatkan jumlah
ekstrak tanin yang diperoleh.
Tabel 2. Rata-rata rendemen ekstrak tanin kulit
kayu pinus pada berbagai suhu dan
waktu ekstraksi (% berat kulit kering)

Waktu
Ekstraksi
(Jam)
2

Suhu
60oC
15,90

Rendemen (%)
Suhu
Suhu
70oC
80 oC
16,00
16,20

3

16,40

16,70

16,90

4

17,60

17,80

18,40

Dari Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa secara
kuantitatif ekstrak tanin terendah (15,90 %)
diperoleh dari kondisi ekstraksi pada suhu 60oC
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Untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu
ekstraksi, maka dilakukan analisis keragaman
terhadap nilai-nilai yang diperoleh (Tabel 3).

Sumber
Keragaman

Derajat
Bebas

Jumlah
Kuadrat

Kuadrat
Tengah

F
Hitung

Perlakuan

8

2,2290

0,2786

A

2

0,5266

0,2633

12,8439**

B

2

1,4988

0,7494

36,5561**

AB

4

0,2036

0,0509

2,97**

Kekeliruan

18

0,3690

0,0205

Jumla h

26

2,5980

Hasil uji keragaman pada Tabel 3
menunjukkan bahwa pengaruh faktor A (suhu
ekstraksi) dan faktor B (waktu ekstraksi), serta
interaksi antara kedua faktor tersebut memberikan
pengaruh yang sangat nyata terhadap rendemen
ekstrak tanin yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan
Wasrin, S. 2000, yang menyatakan nilai rata-rata
kadar ekstrak tanin dari kulit kayu Acacia decurrens
willd menunjukkan bahwa dengan meningkatnya
suhu serta lamanya ekstraksi akan meningkatkan
jumlah ekstrak tanin yang dihasilkan.
Menurut Houghton dan Raman (1998)
penggunaan suhu yang tinggi dalam mengekstraksi
akan menyebabkan reaksi yang terjadi lebih kuat
karena energi yang dihasilkan lebih tinggi, maka
zat-zat yang seharusnya tidak larut di dalam air
menjadi larut. Adapun komposisi zat ekstraktif yang
terlarut dalam air menurut Koch (1972) antara lain
adalah tanin, pati, gum, gula, protein, dan zat
warna. Houghton dan Raman (1998) juga
mengatakan bahwa ekstraksi tanin yang baik
adalah pada suhu antara 60 oC sampai 80oC. Bila
suhu ekstraksi diatas 80 oC pelarut air yang
digunakan akan menguap sehingga zat ekstraktif
akan mengendap kembali dan meningkatkan
viskositas tanin yang diperoleh. Disamping itu hasil
ekstraksi berwarna lebih gelap, ini sesuai sifat tanin
yaitu warna tanin akan menjadi gelap apabila
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terkena cahaya langsung atau dibiarkan di udara
terbuka, hal ini tentunya akan menurunkan kualitas
tanin yang diperoleh. Sebaliknya apabila suhu
ekstraksi di bawah 60 oC menjadi tidak efisien,
karena jumlah ekstrak yang terlarut dalam air relatif
sedikit.
B. Sifat Kimia Ekstrak Tanin
1) Kelarutan tanin dalam air
Hasil pengujian rata-rata kelarutan tanin
dalam air dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan
hasil analisis keragaman dicantumkan pada
Tabel 5.
Tabel 4. Rata-rata kelarutan tanin dalam air pada
berbagai suhu dan lama ekstraksi
(gram tanin/gram pelarut)

Waktu
Ekstraksi
(Jam)

Kelarutan tanin dalam air
Suhu
Suhu
Suhu
60oC
70oC
80 oC

2

0,8995

0,9150

0,9315

3

0,8965

0,9070

0,9340

4

0,9015

0,9150

0,9320

Tabel 5. Analisis keragaman kelarutan tanin
dalam air pada berbagai suhu dan
lama ekstraksi
S um be r
Ke ra ga m an

De raja t
Be bas

Pe rl aku an

8

4,3 1.1 0

-2

5,3 90 5.1 0

-3

A

2

3.3 8.1 0

-3

1,6 90 0.1 0

-3

B

2

4,4 3.1 0

-5

2,2 15 0.1 0

-5

AB

4

7,5 7. 10

1,8 92 5.1 0

.-5

Ke ke liru a n

18

7,2 .1 0 -5

Jum lah

26

J um la h
Kuad ra t

Kuadra t
Teng ah

-5

17 3,9 37 5.1 0

Dalam sistem koloid terdapat sifat kinetik yaitu
gerakan termal yang disebabkan adanya tubrukan
partikel zat dengan molekul-molekul dari media
dimana partikel tersebut berada. Dalam hal ini
adalah tubrukan antara partikel-partikel tanin
dengan molekul-molekul air sebagai medianya.
Tubrukan ini akan semakin besar jika terjadi
kenaikan suhu, sebagai akibat semakin besarnya
energi kinetik yang ditimbulkan dalam sistem
tersebut.
Analisis k eragam an pada Tabel 5.
menunjukkan bahwa kelarutan tanin dalam air
hanya dipengaruhi oleh suhu ekstraksi, sedangkan
lama ekstraksi tidak berpengaruh nyata terhadap
kelarutan tanin dalam air.
2) Kadar Tanin
Nilai rata-rata kadar tanin yang diperoleh
dapat dilihat pada Tabel 6. Dari tabel tersebut dapat
dilihat bahwa kadar tanin meningkat dengan
meningkatnya suhu ekstraksi baik pada lama
ekstraksi 2 jam, 3 jam, maupun 4 jam. Untuk
mengetahui pengaruh kedua faktor tersebut, maka
dilakukan analisis keragaman seperti tercantum
pada Tabel 7.
Tabel 6. Rata-rata kadar tanin yang diperoleh
pada berbagai suhu dan lama ekstraksi
(% terhadap berat serbuk kering).

Lama
Ekstraksi
(Jam)
2

Suhu
o
60 C
27,10

3

27,70

28,26

30,92

4

28,49

28,89

30,30

F
H it ung

Kadar Tanin
Suhu
Suhu
o
o
70 C
80 C
27,70
29,40

21 1,2 5**

2,7 6

Tabel 7. Analisis keragaman kadar tanin pada
berbagai suhu dan lama ekstraksi

2,3 6

8,0 00 0.1 0- 6
-5

Dari Tabel 4. dapat dilihat bahwa semakin
tinggi suhu ekstraksi semakin tinggi pula kelarutan
tanin dalam air. Semakin tinggi kelarutan tanin
dalam air, maka kualitas tanin tersebut semakin
baik. Menurut Houghton dan Raman (1998) tanin
memiliki gugus fenol dan dalam air bersifat koloid.

Sumber
Keragaman
Perlakuan

Derajat
Bebas
8

Jumlah
Kuadrat
33,15828

Kuadrat
Tengah
4,144768

F
Hitung

A

2

19,91750

9,958750

749,60**

B

2

4,42951

2,214755

275,30**

AB

4

1,27180

0,317950

32,78**

Kekeliruan

18

0,08730

0,009700

Jumlah

26
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Dari Tabel 6 juga dapat dilihat bahwa kadar
tanin murni paling banyak diperoleh pada suhu
80oC dan lama ekstraksi 3 jam. Menurut Houghton
dan Raman (1998) pemanasan yang lebih lama
dan suhu yang lebih tinggi dari batas nilai optimal
akan menghasilkan kadar tanin yang lebih rendah
karena tanin yang dihasilkan akan mengalami
oksidasi. Disamping itu juga akan menyebabkan
tanin terhidrolisis menjadi asam-asam polifenol
yang tidak larut dalam air sehingga kandungan non
tanin yang terlarut semakin besar, dengan demikian
kadar tanin yang diperoleh menjadi lebih kecil.
Hasil analisis keragaman pada Tabel 7
menunjukkan bahwa suhu dan waktu ekstraksi,
serta interaksi antara kedua faktor tersebut
berpengaruh sangat nyata terhadap kadar tanin
yang dihasilkan.
3) Kadar Tanin Terkondensasi
Rata-rata kadar tanin terkondensasi yang
diperoleh dari kulit kayu Pinus pada berbagai suhu
dan waktu ekstraksi disajikan pada Tabel 8,
sedangkan analisis keragaman dari kedua faktor
tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.
Kandungan tanin terkondensasi tertinggi
diperoleh pada suhu ekstraksi 80oC dan waktu
ekstraksi 3 jam.
Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa kandungan tanin terkondensasi dipengaruhi
oleh suhu dan lama ekstraksi, dimana makin tinggi
suhu dan lama ekstraksi akan menyebabkan
meningkatnya kandungan tanin terkondensasi,
sedangkan interaksi antara kedua faktor tersebut
hanya terjadi pada taraf 5%.
Tabel 8. Rata-rata kadar tanin terkondensasi
yang diperoleh pada berbagai suhu
dan lama ekstraksi (% terhadap ekstrak
tanin kering)

Lama
Ekstraksi
(Jam)

Sumber
Keragaman
Perlakuan

Derajat
Bebas
8

Jumlah
Kuadrat
764,72

Kuadrat
Tengah
95,589

F
Hitung

A

2

481,33

240,665

100,74**

B

2

94,33

47,165

19,74**

AB

4

55,34

13,835

5,79*

Kekeliruan

18

21,50

2,389

Jumlah

26

94397,00

Menurut Haslam (1998) tanin terkondensasi
merupakan polimer yang disusun oleh flavonoid
sebagai unit monomernya. Pada umumnya jenisjenis flavonoid yang menyusun tanin terkondensasi
adalah catechin dan leucocyanidin. Suhu ekstraksi
yang terlalu tinggi akan menyebabkan tanin
tersebut terhidrolisis menjadi asam-asam polifenol
yang tidak larut dalam air, sehingga tanin
terkondensasi yang diperoleh kadarnya rendah,
dengan demikian kadar catechin dan leucocyanidin
dalam tanin tersebut juga rendah.
4) Bilangan Stiasny
Bilangan stiasny dapat digunakan untuk
menduga banyaknya poliflavonoid di dalam ekstrak
tanin yang dapat bereaksi dengan formaldehida.
Semakin tinggi nilai bilangan stiasny berarti
semakin tinggi reaktifitas tanin tersebut. Oleh
karena itu bilangan stiasny merupakan salah satu
indikator yang sangat penting untuk menilai kualitas
ekstrak tanin.
Nilai rata-rata bilangan stiasny dari ekstrak
tanin yang diperoleh dari ekstraksi kulit kayu pinus
dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Rata-rata nilai bilangan stiasny yang
diperoleh pada berbagai suhu dan
lama ekstraksi

3

67

70

82,5

Lama
Ekstraksi
(Jam)
2

4

71,0

74,5

78

3

85,2

103,3

107,3

4

89,2

102,9

104,2

2
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Kadar Tanin
Terkondensasi
Suhu
Suhu
Suhu
o
o
60 C
70 C
80 o C
62,5
67,5
77,0

Tabel9. Analisis keragaman tanin terkondensasi
yang diperoleh pada berbagai suhu
dan lama ekstraksi

Nilai Bilangan Stiasny
Suhu
Suhu
Suhu
o
o
o
60 C
70 C
80 C
94,7
95,8
103,0
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Bilangan stiasny ditentukan oleh kandungan
tanin terkondensasi. Semakin tinggi kadar tanin
terkondensasi maka bilangan stiasny pun semakin
besar, Dari nilai rata-rata bilangan stiasny yang
diperoleh, tidak ada satupun nilai yang mencapai
angka 109,0 seperti bilangan stiasny standar. Hal
ini menunjukkan bahwa ekstrak tanin yang
dihasilkan mengandung poliflavonoid yang tidak
murni.

diperoleh adalah 16,90 % dengan kadar tanin
30,92 %, kelarutan dalam air sebesar 0,9340 gr
tanin/gr air, kandungan tanin terkondensasi
sebesar 82,5 % dan nilai bilangan stiasny 107,3
%.
2. Pengaruh faktor suhu dan waktu ekstraksi serta
interaksi antara kedua faktor memberikan
pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar

Nilai bilangan stiasny tertinggi diperoleh pada
suhu ekstraksi 80oC dan waktu ekstraksi 3 jam.

ekstrak tanin, kadar tanin yang dihasilkan.

Untuk mengetahui pengaruh kedua faktor
tersebut, maka dilakukan analisis keragaman
seperti tercantum pada Tabel 11.

stiasny oleh suhu dan waktu ekstraksi,

Tabel 11.Analisis keragaman nilai bilangan
stiasny yang diperoleh pada berbagai
suhu dan lama ekstraksi

dalam air hanya dipengaruhi oleh suhu ekstraksi,

Sumber
Keragaman
Perlakuan

Derajat
Bebas
8

Jumlah
Kuadrat
1.158,70

Kuadrat
Tengah
145,792

F
Hitung

Kandungan tanin terkondensasi dan bilangan
sedangkan interaksi antara kedua faktor hanya
terjadi pada taraf 5 %. Untuk kelarutan tanin
sedangkan lama ekstraksi tidak berpengaruh
nyata.
DAFTAR PUSTAKA
_______. 2003. Laporan Sensus Pertanian, Potensi

A

2

729,31

367,062

153,65**

Hutan Rakyat Indonesia Tahun 2003. http://

B

2

143,87

71,936

30,11**

www.dephut.go.id./INFORMASI/STATISTIK/

AB

4

84,40

21,101

Kekeliruan

18

32,79

3,644

Jumlah

26

8,83*

143.974,40
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Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa nilai bilangan stiasny dipengaruhi oleh suhu
dan lama ekstraksi, dimana makin tinggi suhu dan
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ABSTRAK
Salah satu hasil samping dari industri biodiesel berupa gliserol. Penggunaan plastik secara luas
disebabkan karena keunggulan dari plastik. Plastik membuat begitu banyak polusi dan berbagai upaya
telah dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Salah satu upaya ini adalah untuk membuat plastik
biodegradable dari gliserol dalam Sequencing Batch Bioreaktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
optimasi parameter-parameter proses, mengembangkan produksi bioplastik untuk kerajinan asesoris dan
evaluasi tekno ekonomi produkvitas PHA. Penelitian tentang produksi polyhydroxyalkanoates melalui
fermentasi gliserol dalam bioreaktor curah sekuensing diselidiki secara eksperimental. Urutan penelitian
dilakukan dalam beberapa langkah: aplikasi bioplastik untuk kerajinan asesoris dan evaluasi tekno ekonomi.
Perolehan PHA tertinggi dicapai dari durasi perendaman selama 2 jam dalam larutan metanol. Proses
optimasi menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah konsentrasi nitrogen dan perolehan
PHA tertinggi dicapai dari proses yang dilakukan dengan konsentrasi nitrogen 4 mg / L, konsentrasi Phospor
konsentrasi 2mg / L, konsentrasi oksigen 5 mg / L dan pada kondisi aerobik -anaerob rasio 1:4. Aneka
kerajinan asesoris yang dibuat dapat berupa bros, kalung, dan gelang. Berdasarkan perhitungan analisa
tekno ekonomi, BEP yang dicapai cukup rendah. Sehingga asesoris dari limbah plastik dan plastik
biodegradabel cukup layak untuk diproduksi secara komersial.
Kata Kunci : polihidroksialkanoat, fermentasi, Sequencing Batch Bioreaktor

ABSTRACT
Glycerol is a by product from biodiesel industry. The widespread utilization of plastic has contributed
to a serious plastic waste burden. Several efforts are made in order to overcome the problems caused by
plastic pollution. One of the efforts is by producing biodegradable plastic from glycerol in a Sequencing
Batch Bioreactor. The objectives of this research were to optimize the process parameter, to develop the
bioplastic production for accessories craft and to evaluate the techno-economic of the PHA production. The
polyhydroxyalkanoates production through glycerol fermentation in a sequencing batch bioreactor was
experimentally investigated. The sequences of the research were include: application of the bioplastic for
accessories and evaluation of the techno-economi. The highest yield of PHA was achieved in the 2 hours of
methanol submerging. The optimization process showed that the most influencing variable was concentration
of nitrogen. The highest recovery of the PHA was achieved on nitrogen concentration of 4 mg / L, phosphor
concentration of 2mg / L, oxygen concentration of 5 mg / L and ratio of aerobic -anaerobic 1:4. The
accessories made are include necklace, hanger pin and bracelet. Based on the techno-economic evaluation,
the break even point is low enough. Thus the commercial production of accessories from bioplastics is
reasonable.

Keywords: polyhydroxyalkanoates, fermentation, Sequencing Batch Bioreactor, accessories
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PENDAHULUAN
Saat ini, produk samping biodiesel yang
berupa gliserol kebanyakan didigesti dalam
pengolahan air. Namun demikian proses tersebut
lambat, mahal dan yield yang dihasilkan relatif kecil.
Sementara itu, pemanfaatan gliserol dengan cara
dim urnikan melalui proses distilasi, dapat
digunakan diindustri makanan dan pharmasi. Akan
tetapi, proses distilasi merupakan proses yang
cukup mahal, dan rendahnya harga gliserol
menjadikannya tidak ekonomis. Produk samping
(gliserol) seringkali mengandung impuritas hingga
50%. Impuritas tersebut berupa biodiesel dan
metanol. Hal tersebut merupakan permasalahan
utama dalam pemprosesan gliserol. Untuk produksi
dalam skala besar, pilihan yang terbaik adalah
penggunaan gliserol sebagai bahan bakar. Namun
demikian gliserol adalah bahan bakar yang
berkualitas rendah, yang tidak terbakar didalam
petroleum atau mesin diesel. Pada dekade tahun
2006 pemanfaatan gliserol dilakukan dengan
mencampur minyak bakar dan dipakai sebagai
bahan bakar. Namun peraturan baru di Eropa telah
menghentikan proses re-cycle ini, karena khawatir
akan polusi yang ditimbulkan dari produk
pem bakaran yang tidak sempurna. Oleh
karenanya, perlu pengembangan proses yang lebih
ekonomis dan ramah lingkungan. Salah satu
teknologi yang sesuai untuk mengolah limbah
industri biodiesel berupa gliserol (C3H8O3) adalah
dengan pengolahan secara biologis menjadi plastik
yang terdegradasi (PHA).
Salah satu penemuan di bidang kimia yang
menjadikan hidup manusia lebih mudah adalah
dengan adanya plastik. Dewasa ini plastik
digunakan secara luas karena banyak kelebihan
yang dimilikinya. Kelebihan plastik adalah mudah
dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran,
mempunyai ketahanan kimia yang tinggi, dapat
diatur keelastisannya, murah, dan dapat bertahan
untuk waktu yang lama. Akan tetapi, kelebihan ini
pula yang menjadikan plastik sebagai salah satu
polutan yang sangat besar pengaruhnya. Salah
satu kelebihan plastik karena harganya yang
murah, sehingga orang dengan mudahnya
membuang plastik dan menjadikannya limbah yang
mencemari lingkungan karena sulit dihancurkan
oleh alam (Damayanti dan Setiadi, 2003).
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Diperkirakan, lebih dari 100 juta ton plastik
diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Konsumsi
plastik di India adalah 2 kg per orang per tahun,
sementara di Eropa 60 kg per orang per tahun dan
di Amerika 80 kg per orang per tahun. Hal ini
menyebabkan sampah plastik terakumulasi
sebanyak 25 juta ton per tahun (Michael, 2004).
Berbagai upaya untuk mengatasi masalah
limbah plastik telah dilakukan, salah satunya adalah
dengan membuat material plastik yang dengan
mudah dapat diuraikan oleh alam. Salah satu jenis
plastik biodegradabel yang termasuk dalam
kelompok poliester adalah Polihidroksialkanoat
(PHA). PHA dapat terdegradasi sempurna dan
memiliki sifat yang mirip dengan plastik
konvensional. Menurut Damayanti, 2003 PHA
mempunyai kelebihan dibandingkan dengan plastik
biodegradabel lain adalah bahan bakunya selalu
dapat diperbaharui (renewable), seperti glukosa
dan asam lemak volatil. Bermacam-macam bakteri,
seperti Alcaligenes latus, Pseudomonas
oleovorans dan Escherichia coli dapat
menghasilkan PHA. Masing-masing bakteri akan
menghasilkan PHA dengan komposisi yang
berbeda. Jenis substrat yang dikonsumsi oleh
bakteri juga bisa menentukan jenis PHA yang
diproduksi.
Hasil studi awal dengan menggunakan lumpur aktif
konvensional tersaji pada Gambar 1 telah dilakukan
oleh peneliti sebelumnya (Arifan, dkk, 2005;
Handayani, 2007; Budihardjo, 2009). Dari hasil
yang diperoleh, sehingga perlu untuk menelaah
pengembangan
produksi
bioplastik
(polihidroksialkanoat) dari limbah industri biodiesel
dan aplikasinya pada kerajinan asesoris.

Gambar 1. Foto bioplastik hasil studi awal
METODE PENELITIAN
Penelitian
tentang
pembuatan
polihidroksialkanoat melalui reaksi fermentasi
limbah biodisel berupa gliserol dalam sequencing
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batch bioreactor dengan dicampur lumpur aktif dari
limbah tekstil. Rangkaian penelitian dilaksanakan
secara bertahap meliputi: optimisasi parameterparameter proses, aplikasi bioplastik untuk
kerajinan asesoris, dan evaluasi tekno ekonomi.
Bahan Penelitian
Bahan baku yang akan digunakan pada penelitian
ini adalah limbah industri biodiesel berupa gliserol
dan bahan-bahan untuk keperluan bahan berupa
analisa seperti: metanol, kloroform, kalium dikromat
(K2Cr2O7), aquadest, ferro amonium sulfat (FAS),
1,10-phenanthroline monohydrate, FeSO 4.7H2O,
H2SO4, Ag2SO4, dan HgSO4. Bahan-bahan kimia
ini membeli dari Bratachem Semarang. Selain itu
digunakan lumpur aktif yang berasal dari limbah
tekstil PT. APAC INTI COORPORA di Ungaran.
Gliserol diperoleh dari UKM Biodiesel CV.
Kebanggaan Anda, Kutoarjo, Jawa Tengah.
Peralatan Penelitian
Peralatan utama pada penelitian ini
digunakan sequencing batch bioreactor (SBB) yang
merupakan salah satu modifikasi dari sistem
pengolahan limbah lumpur aktif. SBB dilengkapi
dengan sistem pengaturan operasi untuk
mengendalikan jalannya proses anaerobik-aerobik.
Peralatan utama yang digunakan untuk
memproduksi PHA berupa rangkaian SBB yang
terdiri atas bioreaktor berukuran (20 x 20 x 25) cm3
yang terbuat dari bahan flexiglass. Bioreaktor ini
dilengkapi dengan sistem aerasi, sistem pengaduk
magnet, sistem pengumpanan, dan sistem
pembuangan. Peralatan utama dilengkapi dengan
peralatan pendukung yang berupa tangki umpan,
katup-katup, dan tangki keluaran.
Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dibagi menjadi dua
tahap, yaitu (1) tahap pembibitan dan aklimatisasi,
dan (2) tahap percobaan utama. Pembibitan
bertujuan untuk menyediakan bibit mikroorganisme
yang akan dipakai dalam pengolahan limbah. Pada
percobaan ini, lumpur yang digunakan berasal dari
pengolahan limbah industri tekstil. Setelah
mikroorganisme berkembang dan mencapai
konsentrasi tertentu, dilakukan aklimatisasi yang
bertujuan untuk menjadikan mikroorganisme
adaptif dengan lingkungan yang sesuai pada

percobaan
yang
dilak ukan,
sehingga
mikroorganisme dapat berkembang biak dengan
baik.
Lumpur aktif sebanyak 1,5 liter dimasukkan
ke dalam reaktor. Kemudian reaktor diisi dengan
limbah biodiesel berupa gliserol hingga mencapai
volum kerja 6 liter. Satu siklus SBB membutuhkan
waktu 12 jam. Kondisi-kondisi yang diusahakan
tetap adalah temperatur kamar, pH netral (pada
awal operasi), dan SRT (Sludge Residence Time)
selama 20 hari. Variabel tetap lainnya adalah waktu
pengendapan 6 jam dan waktu dekantasi 1 jam.
Rasio waktu aerob : anaerob juga ditetapkan 3 : 6
jam/jam, dimana pada penelitian yang dilakukan
oleh Purnama (2001) rasio ini memberikan hasil
PHA terbesar. Kondisi aerob dicapai dengan
mengalirkan udara ke dalam reaktor hingga
kelarutan oksigen sekitar 2 mg/L. Pada kondisi
anaerobik, sistem pengaduk magnet dijalankan
untuk membantu sirkulasi dan mencegah
pengendapan, sehingga reaksi masih dapat terus
berlangsung.
Pada akhir waktu siklus, sampel diambil dan
dianalisis untuk parameter MLSS, COD, TKN (Total
Keldjal Nitrogen), dan kandungan PHA.
Pengamatan ini dilakukan sampai diperoleh kondisi
stabil, dimana konsentrasi MLSS dan COD efluen
relatif tetap. Setelah kondisi stabil dicapai, dilakukan
pengamatan setiap jam selama siklus operasi SBR
untuk besaran-besaran pH, MLSS, COD, TKN, dan
kandungan PHA. Pada kondisi ini pula dilakukan
analisis BOD terhadap konsentrasi umpan dan
efluen, dan analisis TVA (Total volatil Acid) untuk
kondisi aerob dan anaerob pada setiap variasi
percobaan.
Langkah selanjutnya adalah mencetak
plastik (Gambar 2). Percobaan yang dilakukan
meliputi alat-alat apa saja yang bisa digunakan
untuk mencetak, bagaimana perlakuan terhadap
blending bioplastik dengan plastik goreng cetak,
misalkan diseset, dibor, digergaji, dan sebagainya
(Zulaikha, 2008). Eksperimen terakhir adalah
pembuatan
produk
kerajinan
dengan
memanfaatkan material plastik gumpalan hasil
blending, plastik cetak dan lembaran. Selanjutnya
dianalisis efisiensi produksi dan kelayakan usaha
meliputi: payback period dan benefit-cost ratio.
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Dari masing-masing tempuhan percobaan,
sampel diambil dan dianalisa kandungan PHA-nya.
Respon dari masing-masing percobaan digunakan
untuk menghitung efek utama dan efek
interaksinya. Respon dari data percobaan ini adalah
berat PHA yang diperoleh. Data percobaan dengan
rancangan faktorial desain disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Data percobaan faktorial desain

Gambar 2. Pembuatan kerajinan asesoris dari
bioplastik

Hasil dan Pembahasan

Variabel
A

B

C

D

E

Respon
r

1

-1

-1

-1

-1

-1

0.4

2

1

-1

-1

-1

-1

0,8

3

-1

1

-1

-1

-1

1,1

4

1

1

-1

-1

-1

0,6

5

-1

-1

1

-1

-1

0.6

6

1

-1

1

-1

-1

1.0

7

-1

1

1

-1

-1

0.8

8

1

1

1

-1

-1

0.6

9

-1

-1

-1

1

-1

1.3

10

1

-1

-1

1

-1

0,35

11

-1

1

-1

1

-1

0.44

Run

12

1

1

-1

1

-1

0.32

Optimasi Proses

13

-1

-1

1

1

-1

0,17

Proses optimasi diawali dengan melakukan
percobaan dengan rancangan faktorial desain guna
menentukan variabel yang paling berpengaruh.
Desain percobaan berdasarkan faktorial desain
dibuat dengan menentukan batas atas dan batas
bawah (high and low level) dari masing-masing
variabel. Variabel yang dipelajari dalam penentuan
variabel yang paling berpengaruh adalah rasio C:N
(A), konsentrasi fospor (B), konsentrasi oksigen
(C), rasio aerob-anaerob (D) dan konsentrasi
nitrogen (E). Data level atas dan bawah dari
masing-masing variabel tersaji pada Tabel 1.

14

1

-1

1

1

-1

0.35

15

-1

1

1

1

-1

0.44

16

1

1

1

1

-1

1.2

17

-1

-1

-1

-1

1

0.57

18

1

-1

-1

-1

1

0.44

19

-1

1

-1

-1

1

1,2

20

1

1

-1

-1

1

0,57

21

-1

-1

1

-1

1

0.44

22

1

-1

1

-1

1

0.56

23

-1

1

1

-1

1

0.68

24

1

1

1

-1

1

0.53

Tabel 1. Data level atas dan bawah

25

-1

-1

-1

1

1

0.44

26

1

-1

-1

1

1

0.33

27

-1

1

-1

1

1

0.76

28

1

1

-1

1

1

1.1

29

-1

-1

1

1

1

0.55

30

1

-1

1

1

1

0.45

31

-1

1

1

1

1

1.0

32

1

1

1

1

1

0.74

Variabel

Level
bawah

Level atas

10:1

20:1

Konsentrasi fospor

2 mg/L

10 mg/L

Konsentrasi oksigen

2 mg/L

5 mg/L

Rasio aerob:anaerob

1:1

1:4

Konsentrasi nitrogen

2 mg/L

10 mg/L

Rasio C:N
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Selanjutnya percobaan dilakukan untuk
mengoptimasi konsentrasi nitrogen. Percobaan
dilakukan dengan memvariasi konsentrasi nitrogen
dari 2 mg/L hingga 10 mg/L, sementara konsentrasi
fospor ditetapkan 2 mg/L, konsentrasi oksigen 5
mg/L, rasio aerob-anaerob adalah 1:4, dan rasio
C:N 20:1.

PHA recovery (mg/g cell)

Hasil percobaan memperlihatkan bahwa
rekoveri PHA tertinggi diperoleh pada penggunaan
nitrogen dengan konsentrasi sebesar 4 mg/L
(Gambar 3). Sementara pengaruh konsentrasi
nitrogen terhadap MLSS, Penyisihan COD dan
TKN
tersaji pada Gambar 4 dan Gambar 5.
70
65

60
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mengindikasikan pertumbuhan mikroorganisme
pada sequencing batch bioreactor. Pengaruh
nitrogen terhadap produksi PHA juga dilaporkan
oleh beberapa peneliti. Annuar dkk (2008) meneliti
pengaruh beberapa sumber nitrogen terhadap
pertumbuhan sel, yield PHA, komposisi monomer
dan berat molekul ketika bakteri penghasil PHA
ditumbuhk an pada minyak sawit yang
disaponifikasi (saponified palm kernel oil/SPKO)
sebagai sumber karbonnya. Peneliti tersebut
menyatakan bahwa bacto-peptone memberikan
yield residu biomass seperti PHA dan PHAMCL
yang secara siginifikan lebih tinggi dibandingkan
pada penggunaan garam amonium, urea, dan
ekstrak yeast. Dilaporkan juga bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan pada komposisi
monomer yang dihasilkan pada penggunaan
sumber nitrogen yang berbeda-beda.
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Gambar 3. Rekoveri PHA pada berbagai konsentrasi N

2000
1000

Gambar 4 menunjukkan bahwa penyisihan
COD dan TKN tidak banyak dipengaruhi oleh
variasi konsentrasi nitrogen. Pengamatan terhadap
penyisihan TKN dimaksudkan untuk mengevaluasi
jum lah nitrogen yang dikonsumsi oleh
mikroorganisme. Nitrogen dalam bentuk
ammonium merupakan material yang membentuk
asam amino dan asam nukleat yang berperan
dalam pertumbuhan sel-sel baru.
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Gambar 4. Pengaruh konsentrasi nitrogen terhadap
penyisihan COD dan TKN

Analisa MLSS (Gambar 5) menunjukkan
bahwa MLSS sistem meningkat seiring dengan
penambahan nitrogen. Peningk atan MLSS

0
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8
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12

Nitrogen concentration

Gambar 5. Pengaruh konsentrasi nitrogen terhadap
MLSS

Pengaruh berbagai jenis sumber nitrogen
serta pengaruh konsentrasi nitrogen terhadap
pertumbuhan seluler dan produksi PHB dari R.
sphaeroides N20 yang ditumbuhkan dalam medium
GA diteliti oleh Shangkarak dkk (2008). Hasil
penelitian mereka mengindikasikan bahwa pada
konsentrasi nitrogen yang tinggi dari semua sumber
nitrogen yang dipelajari (0,08; 0,1; dan 0,2 g/l), baik
pertumbuhan sel (5,74-7,84 g/l) dan konsentrasi
PHA (0,95-2,07 g/l) meningkat secara signifikan
tetapi menyebabkan kandungan PHB menurun.
Berbeda halnya ketika konsentrasi nitrogen rendah
(0,01; 0,02; dan 0,04 g/l), kandungan PHB
mencapai 24-73% dari berat kering sel. Sumber
nitrogen dan konsentrasi nitrogen yang optimal
adalah 0,02 g/l (NH 4)2SO 4, yang memberikan
konsentrasi PHB yang tinggi (5,98 ± 0,11 g/l) dan
kadar PHB (73,2% berat kering sel) demikian juga
biomass (8,19 ± 0,23 g/l). Dinyatakan pula bahwa
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akum ulasi PHB dalam fotosintesis bak teri
umumnya diasosiasikan dengan ketersediaan
nitrogen dalam medium pertumbuhan yang
seringkali dinyatakan dalam rasio optimum C/N
(Khatipov dkk. 1998). (NH 4) 2SO 4 merupakan
sumber nitrogen yang optimal bagi pertumbuhan
PHA dibandingkan dengan NH4NO3, NH4Cl, dan
urea seperti halnya pada mikroorganisme yang lain
seperti pada well Alcaligenes eutrophus,
Methylobacterium sp. dan Sinorhizobium fredii.
Seperempatpuluh kali jumlah (NH4)2SO4 (dari 0.8
hingga 0.02 g/l) dalam medium akan mengurangi
biaya medium, sehingga akan meningkatkan
potensi produksi skala besar dari PHB.
Pembatasan nutrien diperlukan guna mendorong
pertumbuhan PHB, dan biasanya amonia
digunakan sebagai faktor kontrol kritis pada
pertumbuhan sel dan produksi PHB. Pada proses
batch menunjukkan akumulasi PHB paling tinggi
dicapai pada percobaan dengan konsentrasi
amonium awal 1,20 g/l dan konsentrasi oksigen
terlarut 5 % jenuh. Akumulasi PHB tertinggi
mencapai 0,13 g/l dalam waktu fermentasi 29 jam.
Produksi tersebut setara dengan produktivitas
0,005 g/l.jam dan kadar PHB dalam sel sebesar
2,42 %. Produktivitas
Sel dan PHB pada proses fedbatch bisa
menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan
proses batch, yaitu 0,39 g/l.jam dan 0,01 g/l.jam.
Kadar PHB dalam sel pada proses fedbatch sedikit
lebih tinggi dibandingkan pada proses batch,yaitu
2,50 % (Margono dkk, 2011)
Aplikasi Bioplastik Untuk Kerajinan Asesoris
Hasil eksperimen yang tersaji pada Gambar
6 menunjukkan bahwa bentuk plastik cetak yang
dihasilkan relatif keras jika sudah dingin, tapi masih
cukup empuk jika diiris menggunakan cutter
(dengan catatan ketebalan tidak lebih dari 3 mm).
Cetakan tidak dapat menggunakan bahan plastik,
meskipun dengan ketebalan tertentu, karena
plastik cetakan akan turut meleleh bersama plastik
goreng. Sedangkan permukaan cetakan harus
halus dan rata untuk memudahkan mengeluarkan
hasil cetakan dari cetakannya. Karakteristik motif
hasil plastik cetak ternyata lebih jelas terlihat saat
diiris. Akan tetapi saat proses mengirisnya harus
menggunakan gergaji kayu (jika ketebalan lebih
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dari 3 mm), berhubung karakter benda cukup padat
dan keras.

Gambar 6. Hasil asesories dari Limbah Plastik dan
PHA

Analisis karakter bahan bioplastik goreng
cetak meliputi k ekuatan dan
keunikan.
Karakteristik kekuatan menunjukkan bahwa bahan
gumpalan relatif kuat, tidak mudah rusak, dan tidak
mudah berubah bentuk. Sedangkan analisis
keunikan berupa motif yang dihasilkan oleh bagian
dalam bioplastik goreng cetak terlihat lebih unik,
tetapi jika tidak dibelah maka permukaan luar
meninggalkan tekstur garis tak beraturan yang
tegas dan jelas.
Analisa Tekno-Ekonomi
Analisa tekno ekonomi yang dilakukan
meliputi: aspek pasar, aspek pemasaran, aspek
produksi, dan aspek ekonomi.
Aspek Pasar seperti terlihat pada Gambar 7,
kerajinan dan fesyen serta aksesoris termasuk
didalam subsektor industri yang berbasis kreativitas
(industri kreatif). Produksi aksesoris dari tahun
ketahun semakin meningkat. Hal tersebut dapat
dilihat dari kontribusi ekspor subsektor industri
kreatif indonesia yang semakin meningkat. Sebagai
gambaran, pada tahun 2006, kontribusi ekspor
subsektor kerajinan dan fesyen mencapai 32,44%
dan 65,73% (Departemen Perdagangan RI, 2008).

Gambar 7. Kontribusi ekspor subsektor industri kreatif
tahun 2006
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Asesoris yang dibuat dari campuran plastik
biodegradabel dan plastik bekas melalui proses
penggorengan plastik sangat berpeluang untuk
dikembangkan mengingat tingginya potensi pasar
akan produk asesoris. Dilihat dari bahan bakunya
yang berupa plastik bekas, maka produksi asesoris
ini akan memberikan nilai tambah bagi limbah
plastik. Ditinjau dari bahan baku yang berupa plastik
biodegradabel maka produksi asesoris ini akan
berpeluang dipasarkan terutama bagi komunitas
pecinta lingkungan dengan strategi pemasaran
dengan mengedepankan aspek lingkungan dimana
penggunaan plastik biodegradabel akan membantu
dalam mengurangi dampak lingkungan akibat
penggunaan plastik konvensional.
Jalur pemasaran yang dapat diambil dalam
proses distribusi produk aksesoris ini dapat diambil
dari berbagai jalan, diantaranya adalah melalui:
penjualan langsung melalui koperasi karyawan di
lingkup Universitas, penjualan langsung melalui
strategi konsinyasi dengan dititipk an pada
beberapa toko yang menjual asesoris wanita serta
penjualan melalui jejaring sosial seperti facebook.
Teknologi yang digunakan dalam proses
produksi pembuatan aksesoris dari plastik bekas
dan plastik biodegradabel merupakan teknologi
rekayasa dengan memanfaatkan sequencing batch
bioreactor pada proses pembuatan plastik
biodegradabel polihidroksialkanoat. Secara
ringkas, proses produksi aksesoris dari campuran
limbah plastik dan plastik biodegradabel
polihidroksialkanoat disajikan pada Gambar 8.
Dalam produksi asesoris dari limbah plastik
bekas dan plastik biodegradabel ini, dilakukan
perhitungan biaya pokok produk si dengan
memperhitungan biaya tetap dan biaya tidak tetap.
Adapun biaya tetap dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan berikut:
................1
..............2
................3
dengan:
BT=Biaya tetap (Rp/tahun)
D= biaya penyusutan alat
I = Tingkat pengembalian bunga modal (Rp/
tahun)

P = Harga alat (Rp)
S = Harga akhir alat, 10 % P (Rp)
r = Suku bunga modal di bank ( misalkan r =
6,5%/tahun )
N = umur ekonomis alat (th)

Lumpur aktif

Gliserol

Nutrient

Seq uen cing batch
bioreactor

polihidroksialkanoat

Plastik bekas
penggorengan
pencetakan
pencucian
pengeboran
perangkaian
ASESORIS

Gambar 8. Skema Produksi Asesoris

Sedangkan biaya tidak tetap dapat dihitung
dengan persamaan berikut:
..................

4

dengan:
BTT
= Biaya tidak tetap (Rp/jam)
PP
= Biaya perbaikan dan pemeliharaan
alat (Rp/jam)
Bo
= Upah operator tiap jam (Rp/jam)
PP
= 2 % ( P – S ) / 100 jam
Bo
= Wop / Wt
dengan:
Wop = Upah tenaga kerja tiap hari (Rp/hari)
Wt
= Jam kerja tiap hari (jam/hari)
Dengan demikian biaya pokok pengoperasian alat
bioreaktor (Rp/kg)
dapat dihitung dengan persamaan berikut :
............ 5
dengan:
BP = Biaya pokok produksi bioplastik (Rp/kg)
BT = Biaya tetap (Rp/tahun)
BTT = Biaya tidak tetap (Rp/jam)
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n = Jam kerja dalam satu tahun (jam/tahun)
Kp = Kapasitas kerja alat (kg/jam)
Sedangkan Break Event Point (BEP) atau
titik impas merupakan titik terjadinya
keseimbangan, yaitu keseimbangan antara
keuntungan kotor dan biaya produksi, yang berarti
pada titik tersebut tidak terjadi kerugian dan
keuntungan. Titik impas (BEP) dapat dihitung
dengan rumus berikut:
..... 6
dengan:
BEP
BT
BTT
HJ
HB
Þ
KP

= Titik impas (kg/tahun)
= Biaya tetap (Rp/tahun)
= Biaya tidak tetap (Rp/jam)
= Harga jual (Rp/kg)
= Harga bahan baku (Rp/kg)
= Rendemen proses produksi
= Kapasitas kerja alat/mesin (kg/jam)

Analisa ekonomi berupa perhitungan biaya pokok
produksi aksesoris dihitung dengan menggunakan
persamaan (1) – (6), sehingga diperoleh hasil
seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisa tekno-ekonomi
Parameter

Nilai

Asumsi
-Harga Alat (P), Rp/Unit

20000000

-Harga akhir alat (S), Rp/Unit

2000000

-Harga bahan bakar (gas), Rp/kg

5000

-Umur ekonomis (N), tahun

5

-Tingkat bunga modal (i), desimal

0,12

-Jumlah jam kerja, jam/hari

8

-Jumlah jam kerja (X), jam/tahun

2016

-Kapasitas alat (C), g/jam

0,36

-Rendemen (%)

0,65

-Harga jual aksesoris (Rp)

65000

-Harga beli bahan (Rp)
Urea

250

Glukosa

400

Metanol

7800

Kloroform

17000

Plastik bekas

100

Minyak goring

2400

Tali

250

Pengait

250

Biaya tetap
-Penyusutan (D), Rp/th

3600000

-Tingkat pengembalian bunga modal (I), Rp/th

715000

Total biaya tetap, Rp/th

4315000

Biaya tidak tetap
-Biaya tenaga k erja (4 orang), Rp/jam

5000

-Biaya perbaikan dan pemeliharaan, Rp/jam

3600

Total biaya tidak tetap

4225

Biaya Pokok

17681

BEP (unit/tahun)

454,44
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Tabel 3 dapat dikatakan bahwa biaya
pokok untuk produksi sebuah asesoris yang dibuat
dari campuran limbah plastik bekas dan plastik
biodegradabel adalah cukup rendah yaitu
Rp.17.681, sedangkan nilai BEP nya adalah 454.44
unit pertahun.
KESIMPULAN
Hasil penelian produktivitas menunjukkan
bahwa penambahan metanol pada proses
pretreament untuk rekoveri PHA dari biomass akan
meningkatkan perolehan PHA yang terekstrak.
Hasil relatif baik diperoleh pada perendaman 2 jam
dengan rekoveri PHA sebesar 61,5%. Sedangkan
variabel proses yang paling berpengaruh adalah
konsentrasi nitrogen. Kondisi optimum untuk
rekoveri PHA dicapai pada konsentrasi nitrogen
sebesar 4 mg/L, konsentrasi fospor 2 mg/L,
konsentrasi oksigen 5 mg/L dan rasio aerobanaerob pada 1:4. Hasil aplikasi bioplastik yang
berupa PHA yang diperoleh selanjutnya dicampur
dengan Limbah Plastik Konvensional untuk dibuat
aneka kerjainan asesoris seperti bros, kalung dan
gelang. Melihat nilai BEP yang cukup rendah, maka
asesoris dari lim bah plastik dan plastik
biodegradabel cukup layak untuk diproduksi secara
komersial.
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ABSTRAK
Dalam proses kristalisasi maksimum garam NaCl pada konsentrasi air garam 25-300 Be terjadi
peristiwa kopresipitasi senyawa NaCl dengan senyawa magnesium dan kalium yang mengakibatkan
rendahnya kemurnian NaCl yang diperoleh. Bakteri halofilik adalah bakteri berpigmen yang terdapat dalam
bittern atau air garam lewat tua (>300 Be) yang mampu menghasilkan metabolit berupa senyawa organik
bermuatan negatip lebih tinggi dibanding bakteri lainnya. Keberadaan mikroba halofilik berpigmen dengan
jumlah yang cukup di meja kristalisasi garam dihipotesiskan tidak hanya membantu penyerapan sinar
matahari saja tetapi metabolit yang dihasilkan juga dapat membantu mengurangi efek kopresipitasi pada
proses pengendapan garam-garam NaCl-Mg-K. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna mengetahui kondisi
operasi pemurnian NaCl dimeja kristalisasi dengan memanfaatkan bakteri halofilik. Sumber bakteri untuk
pembuatan Starter bakteri halofilik adalah larutan garam tua (25O Be) PT. Garam di Sampang. Variabel
yang digunakan adalah persentase starter bakteri halofilik (S) dan konsentrasi media Luria Berthani (X)
dengan komposisi : 0,1S - 0,1 X; 0,1 S – 0,01 X; 0,1 S – 0,001 X; 0,001 S – 0,1 X; 0,001 S – 0,01 X; 0,001
S – 0,001X; 0,001 S – 0,1 X; 0,001S – 0,01X; 0,001S – 0,001X. Dilakukan dua kali percobaan dimana
percobaan pertama berlangsung pada suhu ruangan 35O C, kepekatan larutan garam tua 25O Be, sedangkan
percobaan kedua berlangsung pada suhu ruangan 31O C, dan kepekatan larutan garam tua 27O Be. Dari
hasil percobaan maka komposisi 0,01S – 0,01 X diambil sebagai salah satu komposisi terbaik yang
menghasilkan garam 268,15 gr dengan kandungan NaCl 98,0%, untuk kontrol menghasilkan garam 247,5
gr dengan kandungan NaCl 95,01%. Hasil uji coba prototype meja garam berkapasitas 8 L dengan kepekatan
larutan garam tua 27O Be, komposisi pemakaian bakteri halofilik dan nutrisinya 0,01 S – 0,01 X menghasilkan
714 gr garam yang kandungan NaCl-nya 99,58%.
Kata kunci: halofilik, Luria Berthani, green industry, garam rakyat, prototype
ABSTRACT
In the crystallization process of the maximum salt concentration of NaCl in brine 25-30O Be NaCl
compound event coprecipitation with magnesium and potassium compounds which resulted in low purity
NaCl obtained. Halophilic pigmented bacterium is a bacterium found in salt water through the Bittern or old
salt water (> 30O Be) that is able to produce metabolites of negatively charged organic compound is higher
than other bacteria. The presence of microbes halophilic pigmented with a sufficient amount of salt
crystallization in the table is hypothesized not only helps the absorption of sunlight alone but the resulting
metabolites may also help reduce the effect of coprecipitation in the process of deposition of salts NaCl-MgK. For that we need to do research to determine the operating conditions over the kitchen NaCl crystallization
purification by using halophilic bacteria. Source of bacteria for the manufacture of starter halophilic bacteria
is an old salt solution (25O Be) PT. Garam in Sampang. Variable used is the percentage of halophilic bacteria
(S) and the concentration of Luria Berthani medium (X) with the composition: 0.1 S - 0.1 X, 0.1 S - 0.01 X,
0.1 S - 0.001 X; 0.001 S - 0.1 X; 0.001 S - 0.01 X; 0.001 S - 0.001 X; 0.001 S - 0.1 X; 0.001 S - 0.01 X; 0.001
S - 0.001 X. Conducted two trials in which the first experiment took place at room temperature of 35O C, the
concentration of salt solution 25O Be old, while the second trial took place at room temperature of 31O C, and
the concentration of 27O Be an old salt solution. From the experimental results of the composition 0.01 S 0.01 X is taken as one of the best compositions that produce 268.15 grams of the salt content of 98.0%
NaCl, to control yield 247.5 g of salt with NaCl content of 95.01%. The results of testing a prototype with a
capacity of 8 L table salt with a salt solution concentrations of 27O Be older, use of halophilic bacteria and
halophilic nutrition 0.01 S - 0.01 X produces 714 grams of NaCl salt content was 99.58%.
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PENDAHULUAN
Hasil penelitian UNICEF (2006) yang salah
satunya memuat tentang kualitas garam rakyat di
3 (tiga) daerah yang mewakili 3 (tiga) propinsi
penghasil garam terbesar di Indonesia (Jawa Timur
= Sampang, Sulawesi Selatan = Jeneponto dan
Jawa Tengah = Pati) menyebutkan bahwa
kandungan NaCl garam di daerah-daerah tersebut
berkisar antara 90% - 97% dan yang memenuhi
persyaratan SNI (minimum kandungan NaCl
94,7%) hanya sebanyak 54,7% dari contoh yang
diambil. Hal ini mengindikasikan belum adanya
garam rakyat yang kandungan NaCl nya > 97%
atau dengan perkataan lain Indonesia masih
menggantungkan impor garam dalam pemenuhan
produk garam untuk industri. Apabila garam dengan
kandungan NaCl < 97% akan digunakan sebagai
bahan baku industri Garam beryodium atau industri
kima seperti industri soda api, soda abu dan bahan
pembantu industri makanan maka harus dilakukan
pencucian terlebih dahulu terhadap garam tersebut.
Pada proses pencucian akan terjadi pengurangan
berat garam sekitar 20%, yang mengakibatkan
beratnya beban limbah yang dihasilkan. Pemakaian
bahan baku minim limbah merupakan salah satu
hal yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian
program green industry.
Bambang Hernanto (1991), menyatakan
bahwa kandungan NaCl tinggi bisa dicapai bila
dalam proses pembuatan garam betul-betul
dilakukan pengendapan NaCl pada kepekatan air
laut 26,25 – 29,50 0Be.
Menurut tabel tingkat-tingkat pemisahan
garam dari air laut, pada saat mulai terjadi
pengendapan NaCl yang banyak yaitu 26,25 0Be,
maka mulai terjadi pula sedikit pengendapan
senyawa-senyawa Mg. Pada 35 0Be sisa NaCl
tinggal sedikit dan senyawa-senyawa Mg yang
terendapkan semakin banyak. Peristiwa ini biasa
disebut kopresipitasi yaitu pengendapan kristalkristal pada saat yang bersamaan, sehingga jika
penguapan diteruskan maka air laut semakin pekat
dan senyawa Mg yang terendapkan juga semakin
banyak. Keberadaan senyawa-senyawa Mg akan
menambah jumlah garam yang dihasilkan tapi juga
akan menurunkan kualitas garam NaCl nya.(Edy
Sudarsono, 2003)

Salah satu upaya untuk menaikkan kualitas
garam adalah memisahkan larutan pekat yang ada
di atas lapisan garam NaCl segera setelah
kepekatan mencapai 29 0Be. Larutan pekat yang
dipisahkan tadi merupakan limbah cair ladang
garam yang lazim disebut bittern. Upaya itupun
nampaknya baru bisa menghasilkan NaCl dengan
kemurnian maksimum 97%. Upaya lain yang belum
dilakukan adalah mencegah terjadinya effek
kopresipitasi NaCl dengan garam-garam Mg dan
K sehingga pada konsentrasi air garam 26,529,5 0Be yang mengkristal hanyalah garam NaCl.
Bodner,GM and Pardue (1989) mengatakan
bahwa bila dalam air terdapat senyawa organik
yang terlarut, bisa mencegah effek kopresipitasi
NaCl-Mg-K. Bakteri Halofilik adalah bakteri yang
bisa tumbuh dalam larutan garam > 260 Be yang
juga menghasilkan metabolit primer seperti
karbohidrat, protein, lipid dan metabolit sekunder.
Berdasarkan hal tersebut maka dihipotesiskan
bahwa keberadaan mikroba halofilik berpigmen
dengan jumlah yang cukup di meja kristalisasi
garam tidak hanya membantu penyerapan sinar
matahari saja tapi juga metabolit yang dihasilkan
membantu mengurangi efek kopresipitasi pada
proses pengendapan garam-garam.
TUJUAN PENELITIAN
- Diperolehnya informasi bahwa keberadaan
mikroba halofilik di meja kristalisasi berpigmen
dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas
garam NaCl
-

Diperolehnya data prosentase optimum
pemakaian starter halofilik dan nutrisi yang
dibutuhkan tiap satuan volume air garam tua.

-

Diperolehnya informasi uji coba scale up dari
hasil penelitian

METODE PENELIYIAN
1. Bahan Penelitian : Bittern, air garam tua,
glukosa, tripton, yeast extract, NaCl, Bacto agar,
KH2PO4
2. Alat :Na haemocytometer, colony counter,
aerator, cawan petri, alat-alat gelas dan alatalat untuk uji NaCl,Mg, Ca
3. Kegiatan Penelitian
a. Kegiatan Lapangan
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- Pengambilan contoh air garam tua dari Sampang
sebagai sumber bakteri halofilik yang terbaik.

konsentrasi medium LB optimal yang akan
digunakan untuk percobaaan selanjutnya.

- Pengambilan air garam tua dari Rembang
sebagai bahan uji coba pengkristalan NaCl.

- Kristalisasi NaCl pada Prototype Meja Kristalisasi
In situ Bakteri Halofilik

b. Kegiatan Laboratorium
- Kultivasi Bakteri Halofilik dalam Media Pengayaan
Luria Berthani (pLB)
Kultivasi bakteri dilakuk an dengan cara
menambahkan 2 mL media pengayaan Luria
Berthani Broth (pLBB) yang terdiri dari tripton dan
ekstrak ragi. Kultur kemudian diinkubasi dalam
shaker incubator selama 7 hari pada temperatur
ruang.
- Isolasi Bakteri Halofilik
Setelah kultur tumbuh, inokulasikan 1% kultur ke
media cair pengayaan LBB dan diinkubasi dalam
shaker incubator pada suhu 37 0C; 150 rpm; 48
jam. Kultur bakteri yang diperoleh selanjutnya
dapat digunakan untuk membuat starter bakteri
halofilik.
- Pembuatan Starter Bakteri Halofilik
Starter bakteri halofilik diperoleh dengan cara
mengambil sebanyak 1% inokulum bakteri
halofilik ditambah dengan 0,1% media Luria
Berthani dalam medium air garam tua Rembang.
Selanjutnya diinkubasi suhu 37OC selama 48 jam.
- Optimasi dan Scale Up Bakteri Halofilik
Starter bakteri halofilik ditumbuhkan ke dalam
medium air garam tua Rembang sebanyak 1600
mL dengan dilakukan variasi jumlah starter
bakteri halofilik (0,1% S; 0,01% S; dan 0,001%
S) dan variasi konsentrasi media Luria Berthani
(0,1X; 0,01X; dan 0,001X) untuk mendapatkan
variasi jumlah starter dan konsentrasi media yang
optimal untuk percobaan selanjutnya. Variasi
percobaan tersebut diaerasi selama 2 hari pada
suhu kamar selama 48 jam dalam botol 2000 mL,
yang selanjutnya dipindah ke nampan untuk
kristalisasi NaCl. Kristalisasi NaCl dihentikan jika
densitas larutan garam tua sudah mencapai 2930OBe. Krisatal NaCl yang terbentuk dipisahkan
dari larutan induknya (bittern) yang kemudian
ditimbang dan diuji kemurniannya. Hasil uji kristal
garam NaCl yang terbaik kemudian dipakai untuk
menentukan jumlah starter bakteri halofilik dan

Hasil percobaan dalam skala laboratorium yang
telah memperoleh starter bakteri halofilik dan
konsentrasi medium LB optimal selanjutnya
dikembangkan menjadi skala prototype yaitu
menerapkan hasil percobaan ke dalam miniatur
ladang garam (2 m x 0,5 m x 0,25 m). Percobaan
prototype ini dikondisikan sama dengan kondisi
ladang garam aslinya dengan penguapan juga
menggunakan sinar matahari dan lampu.
Starter bakteri halofilik dan konsentrasi medium
LB optimal ditumbuhkan ke dalam medium air
garam tua Rembang sebanyak 8000 mL dan
diaerasi . selama 2 x 24 jam pada suhu kamar.
Selanjutnya air garam tersebut dipindahkan ke
Prototype Meja Kristalisasi (0,15 m x 0,5 m x 0,25
m). untuk mengkristalkan NaClnya sampai
konsentrasi larutan garam mencapai 29-30OBe.
Kristal yang terbentuk dipisahkan dari larutan
induknya k emudian ditimbang dan diuji
kemurniannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kualitas garam hasil kristalisasi
Hasil percobaan kristalisasi garam yang
dilakukan dengan kondisi kepekatan larutan garam
tua 25O Be (percobaan I), 26O Be (percobaan II)
dan suhu ruangan 35O C (percobaan I), 31O C
(percobaan II) serta pemanenan garam pada hari
ke 6 (percobaan I), pemanenan garam dihari ke
12 (percobaan ke II) disajikan pada tabel 1
Kualitas garam ditunjukkan dengan tingginya
kandungan NaCl, rendahnya kadar air dan
kandungan zat pengotor berupa senyawa-senyawa
Ca dan Mg. Berdasarkan analisa hasil percobaan
I dan II secara umum bisa dikatakan bahwa dengan
penambahan bakteri halofilik dan nutrisi ke dalam
larutan garam tua di meja kristalisasi akan diperoleh
kristal garam yang lebih murni dibanding tanpa
penambahan bakteri halofilik. Hal ini ditunjukkan
pada Tabel 1 dengan besarnya kandungan NaCl
dalam kristal garam rata-rata dari semua perlakuan
(98,42%) yang melebihi kandungan NaCl dalam
kristal garam perlakuan kontrol yaitu perlakuan
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Tabel 1.Data Hasil Percobaan Kristalisasi Garam Variabel
Pemakaian Starter dan Media Luria Bertani
No

Kode

1

A (1)

Variabel
0,1S - 0,1X

A (2)
rerata
2

3

4

5

6

B (1)

db (%)
98,24

0,82

233

4,94

0,83

0,07

0,73

97,27

234,75

5,275

0,825

0,0665

0,69

97,755
98,46

0,77

0,08

0,59

4,32

0,74

0,066

0,67

96,79

Rerata

248,33

4,725

0,755

0,073

0,63

97,625
98,46

270,3

5,04

0,78

0.070

0,6

C (2)

269

4,63

0,81

0,07

0,54

96,87

Rerata

269,65

4,835

0,795

0,07

0,57

97,665
98,55

A (1)

0,1S - 0,001X

268,5

6,24

0,74

0,08

0,67

A (2)

247

4,99

0,72

0,07

0,69

97,16

Rerata

257,75

5,615

0,73

0,075

0,68

97,855

B (1)

0,01S - 0,1X

265,3

4,59

0,69

0,07

0,57

98,48

B (2)

271

4,51

0,67

0,071

0,6

97,52

rerata

268,15

4,55

0,68

0,0705

0,585

98

260,4

6,23

0,77

0,08

0,5

99,71

270

3,24

0,85

0,06

0,87

96,86

265,2

4,735

0,81

0,07

0,685

98,285

252,3

5,98

0,71

0,07

0,55

98,34

270

5,01

0,8

0,068

0,72

97,27

261,15

5,495

0,755

0,069

0,635

97,805

231,6

4,59

0,74

0,07

0,42

97,45

B (2)

267

4,42

0,9

0,075

0,73

97,48

rerata

249,3

4,505

0,82

0,0725

0,575

97,465

C (1)

0,01S - 0,01X

0,01S - 0,001X

A (1)

0,001S - 0,1X

rerata

10

(%)
0,65

(%)

5,61

5,13

A (2)

9

(%)
0,063

(%)

236,5

248

Rerata

8

Kadar
NaCl

Kadar Ca

248,65

C (2)

7

Kadar
Mg

Kadar Air

B (2)

C (1)

0,1S - 0,01X

Kadar
SO4

Berat
Kristal (g)

B (1)

C (1)

0,001S - 0,01X

240,6

5,61

0,72

0,07

0,55

98,38

C (2)

0,001S-0,001X

281

5,37

0,81

0,07

0,72

95,78

Rerata

260,8

5,49

0,765

0,07

0,635

97,08

Kontrol (1)

248

5,52

0,86

0,08

0,6

94,78

Kontrol (2)

247

3,96

0,74

0,07

0,57

95,24

rerata

247,5

4,74

0,8

0,075

0,585

95,01

Keterangan:
Volume awal air garam tua = 1600 mL ; S = jumlah starter; X = jumlah nutrisi

tanpa penambahan bakteri halofilik dan nutrisi
(94,78%). Dengan perkataan lain kenaikan
kandungan NaCl sebesar 3,64%.
Untuk kandungan air dan kandungan zat
pengotor dalam kristal garam, maka rata-rata dari
semua perlakuan lebih rendah dari perlakuan
kontrol. Kandungan air rata-rata perlakuan dengan
penambahan bakteri halofilik dan nutrisi 5,44%,
kandungan air perlakuan kontrol 5,52%.
Kandungan Sulfat rata-rata dari semua perlakuan
0,75%, kandungan sulfat perlakuan kontrol 0,86%.
Kandungan magnesium rata-rata dari semua
perlakuan 0,56%, kandungan magnesium
perlakuan kontrol 0,6%. Kandungan kalsium ratarata dari semua perlakuan 0,072%, kandungan
kalsium perlakuan kontrol 0,08%.

62

Data kandungan NaCl, hasil percobaan I
menunjukkan angka yang setara dimana angkaangka kandungan NaCl semua perlakuan dengan
penambahan bakteri halofilik dan nutrisinya, lebih
tinggi dari angka perlakuan kontrol, sedangkan
untuk kandungan sulfat, kalsium dan magnesium
dalam garam dengan perlakuan penambahan
bakteri halofilik dan nutrisi secara umum angkaangkanya lebih rendah dari perlakuan kontrol.
Untuk kandungan air ada lima angka dari perlakuan
dengan penambahan bakteri halofilik dan nutrisinya
yang nilainya lebih tinggi dari perlakuan kontrol dan
empat angka lainnya jauh lebih rendah dari
perlakuan kontrol.Hal ini bisa terjadi karena
kandungan air awal semua garam tidak sama
(tergantung dari pemisahan kristal garam dengan
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bittern) sedangkan yang dianalisa adalah garam
yang telah dipanaskan dengan cara dijemur dan
dilanjutkan dengan pengeringan oven.
Kualitas garam hasil percobaan II dengan
perlakuan penambahan bakteri halofilik kurang
bagus dibanding hasil percobaan pertama, namun
nilai rata-rata masih memenuhi target penelitian
(kandungan NaCl rata-rata 97%). Hal ini
disebabkan karena keberadaan kristal garam
dalam larutan induk yang terlalu lama memberikan
kesempatan zat pengotor untuk ikut mengkristal
bersama NaCl dan juga mempertebal lapisan zat
pengotor yang menyelimuti permukaan kristal.
Dari hasil dua percobaan diatas bisa
dikatakan bahwa pemakaian bakteri halofilik dalam
kristalisasi garam NaCl sangat berpengaruh
terhadap kualitas garam NaCl yang dihasilkan.
Kualitas garam NaCl sangat dipengaruhi
oleh tercampurnya zat pengotor yang sebagian
besar berupa senyawa magnesium dalam bentuk
MgCl2 dan MgSO4 di dalam kristal NaCl akibat
adanya peristiwa kopresipitasi pada kepekatan
larutan garam 25 – 29,5O Be. Berdasarkan teori
pengendapan garam (Bodner, 1989) maka efek
kopresipitasi NaCl, MgCl2, MgSO4, dapat dicegah
bila ada perbedaan yang besar dari nilai aktivitas
α untuk Na dan Mg. Dari tabel pengendapan garam
terlihat pada kepekatan 25-30 O Be merupakan
daerah pengendapan NaCl terbanyak, sedangkan
untuk senyawa Mg daerah pengendapan terbanyak
pada kepekatan 35O Be, sehingga bisa dikatakan
hasil kali kelarutan NaCl lebih kecil dibanding
senyawa Mg. Dengan perkataan lain aktivitas ionik
kation Natrium tersolvasi lebih rendah dibanding
Magnesium. Bila didalam air terdapat zat organik
yang larut, asosiasi antara molekul air dan molekul
organik tersebut (air-organik) dapat terjadi.
Pembentukan asosiasi molekular tersebut sangat
berpengaruh pada nilai hasil kali kelarutan, karena
mengubah kemampuan solvasi dan nilai aktivitas
α yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efek
kopresipitasi.
Kualitas garam juga bisa diketahui dengan
menganalisa bittern dimana semakin tinggi
kandungan NaCl dalam bittern semakin rendah
kandungan NaCl dalam kristal garam. Hasil analisa
bittern pada Tabel 2 menyatakan bahwa kandungan

NaCl dalam bittern dengan perlakuan kontrol lebih
tinggi (14,75%) dari pada kandungan NaCl rata-rata
dalam bittern hasil perlakuan dengan
menambahkan bakteri halofilik dan nutrisi (11,4%).
Tabel 2.Data Hasil Percobaan Percobaan
Pertama Bittern Variabel Pemakaian
Starter dan Media Luria Bertani
No

Kode

Variabel

Kadar

Kadar
SO4(%)

Kadar
Mg(%)

Kadar
Ca(%)

NaCl(%)

1

A

0,1S - 0,1X

4,42

3,48

0,063

9,67

2

B

0,1S - 0,01X

4,49

3,79

0,087

12,32

3

C

0,1S - 0,001X

4,37

3,59

0,078

13,63

4

A

0,01S- 0,1X

4,47

3,67

0,084

12,74

5

B

0,01S- 0,01X

4,42

3,77

0,079

11,26

6

C

0,01S- 0,001X

4,53

3,58

0,081

11,70

7

A

0,001S - 0,1X

4,36

3,53

0,073

9,90

8

B

0,001S - 0,01X

4,18

3,33

0,074

10,87

9

C

0,001S-0,001X

4,11

3,36

0,071

10,45

5,54

3,54

0,081

14,75

10 Kontrol

Keterangan :
S = jumlah starter
X = jumlah nutrisi

Ditinjau dari kandungan NaCl dalam bittern
hasil proses kristalisasi, terlihat kandungan NaCl
dalam bittern perlakuan kontrol lebih besar dari
perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
bakteri halofilik mampu memisahkan NaCl dari
pengotor-pengotor yang ada didalam larutan garam
tua sehingga menghasilkan kristal garam dengan
kandungan NaCl tinggi
2. Kuantitas garam hasil kristalisasi
Berat rata-rata hasil percobaan dari sembilan
perlakuan dengan penambahan bakteri halofilik dan
nutrisinya (252,68 gr) menunjukkan adanya
peningkatan kuantitas garam yang diperoleh
dibanding perlakuan kontrol (248 gr). Hasil ini dapat
dilihat pada Tabel.1.
Edy Sudarsono (2003) menginformasikan
bahwa untuk 1 L air laut bila dikristalkan total akan
diperoleh garam 38,4511 gr atau untuk memperoleh
garam 1 ton diperlukan air laut sebanyak 27 m 3.
Pada prakteknya dipeladangan garam untuk
produksi 1 ton garam dibutuhkan air laut 50 m3 atau
dengan perkataan lain konversi pemakaian air laut
percobaan Usiglio ke penerapan sebesar 1,85.
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Dari tabel tingkat-tingkat pemisahan garam
dari air laut diketahui pada pengkristalan air garam
tua 25 – 30,2O Be kristal garam yang terbentuk
23,8466 gr yang terdiri dari NaCl, CaSO4 2H2O,
MgSO4, MgCl2. Dari perhitungan skala penerapan,
kristal garam 23,8466 gr bisa diperoleh dari 207
mL air garam tua.
Berdasarkan perhitungan diatas maka untuk
percobaan dengan menggunakan 1600 mL air
garam tua diperoleh 184,32 gr kristal garam. Pada
kenyataannya hasil percobaan perlakuan kontrol
bisa menghasilkan 248 gr kristal garam, bahkan
untuk perlakuan dengan penambahan bakteri
halofilik dan nutrisinya kristal garam yang diperoleh
rata-rata 252,68 gr. Hal ini membuktikan bahwa bila
peladangan garam dikelola dengan baik dan benar
maka hasilnya bisa meningkat sebanyak 137%
dibanding sistem peladangan saat ini. Apabila
proses kristalisasi garam dengan penambahan
bakteri halofilik dilakukan ditempat yang terkena
sinar matahari langsung maka dalam waktu yang
sama akan diperoleh kuantitas garam yang lebih
banyak lagi karena keberadaan bakteri halofilik di
larutan induk (bittern) yang berwarna orange
kemerahan akan mempercepat proses penguapan
Kuantitas garam hasil percobaan kedua
menunjukkan angka yang lebih tinggi (rata-rata 262
gr). Data ini memperkuat data tentang kualitas
garam hasil percobaan kedua yang cenderung
lebih rendah dibanding kualitas garam percobaan
pertama karena garam yang kualitasnya lebih
rendah berarti kandungan zat pengotor tinggi akan
menambah bobot kristal yang terbentuk.
Dari hasil dua percobaan diatas bisa
dikatakan bahwa pemakaian bakteri halofilik dalam
kristalisasi garam NaCl sangat berpengaruh
terhadap kualitas dan kuantitas garam NaCl yang
dihasilkan.
Dalam bab terdahulu telah dijelaskan
tentang bakteri halofilik dimana dalam siklus
kehidupannya dapat mengeluarkan senyawasenyawa organik hasil metabolit primer maupun
metabolit sekunder berupa senyawa organik yang
larut dalam air. Kehadiran senyawa organik inilah
yang mempertajam perbedaan nilai aktivitas α
untuk Na dan Mg, sehingga kopresipitasi NaClMgSO 4-MgCl2 dapat dicegah. Kuantitas garam
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sangat dipengaruhi oleh kecepatan penguapan air
dalam rangka pemekatan air laut dan pengkristalan
garam NaCl. Semakin cepat terjadi penguapan air,
semakin cepat proses terbentuknya garam NaCl
semakin tinggi pula produktivitas lahannya.
Faktor-fak tor yang mem pengaruhi
kecepatan penguapan antara lain: Suhu udara,
kelembaban udara, kecepatan angin, dan luas
permukaan. Semakin tinggi suhu udara, semakin
rendah kelembaban udara, semak in tinggi
kecepatan angin dan semakin besar luas
permukaan maka semakin tinggi kecepatan
penguapan airnya. Selain faktor-faktor tersebut
diatas, penguapan air juga bisa dipercepat dengan
memberi warna pada larutan garam di meja
kristalisasi sehingga terjadi penyerapan panas yang
tinggi.
Bakteri halofilik yang ditambahkan pada saat
kristalisasi akan berkembang biak membentuk
komunitas mikroorganisme Arkaea halofilik famili
Halobacteriaceae dan Dunaliella salina yang
berwarna merah karena mikroorganisme tersebut
mengandung karotenoid. Pigmen utama pada
Halobacteriaceae adalah C-50 karotenoid,
terutama K-bacterioruberin dan turunannya. Warna
merah pada permukaan larutan garam tua di
tempat pengkristalan akan lebih banyak menyerap
panas matahari sehingga penguapan bisa lebih
cepat.
Dari hasil kedua percobaan diatas, diambil
dua perlakuan yaitu perlakuan dengan
penambahan bakteri halofilik sebanyak 0,01% ,
konsentrasi media Luria bertani 0,01% dan
perlakuan dengan penambahan bakteri halofilik
sebanyak 0,01%, konsentrasi media Luria Bertani
0,001% sebagai hasil percobaan yang terbaik,
berdasarkan pertimbangan :


Rata-rata kandungan NaCl-nya tertinggi
(98,0% dan 98,285%)



Berat kristal garam-nya, tertinggi (268,15
gr dan 265,2 gr)



Komposisi persentase starter bakteri
halofilik dan konsentrasi media Luria
bertani diatas, layak bila diterapkan untuk
skala yang lebih besar
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Dari kedua perlakuan tersebut diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa terjadi kenaikkan
kandungan NaCl yang semula (perlakuan tolok
ukur) 95,01% menjadi 98,0% dan kenaikan berat
garam yang diperoleh dari 247,5 gr menjadi
268,15 gr .
3. Kualitas dan kuantitas hasil percobaan Prototype
Meja Kristalisasi Garam

KESIMPULAN
1. Starter bakteri halofilik terbaik diperoleh dari air
garam tua (25O Be) ladang garam PT Garam
yang berlokasi di Sampang.
2. Kristalisasi tanpa penambahan bakteri halofilik
menghasilkan:
- Kristal garam dengan kandungan NaCl 94,78%
(suhu ruangan 35O C) dan 95,24 (suhu ruangan
31O C)

Percobaan kristalisasi garam pada prototype
meja kristalisasi garam dilakukan dengan kondisi
:Larutan garam tua yang digunakan 8 L, kepekatan
larutan garam tua 27 O Be, suhu di dalam alat
prototype 32O C, sirkulasi udara memakai kipas
angin , komposisi bakteri halofilik 0,01% dan media
Luria Bertani 0,01%

3. Dengan menambahkan bakteri halofilik sebanyak
0,01% dan nutrisi 0,01% kedalam larutan garam
tua 25O Be dapat menghasilkan :

Kepekatan larutan garam tua 30O Be dicapai
dalam waktu 15 hari dengan hasil percobaan
terlihat pada tabel 3

- Kristal garam dengan kandungan NaCl 98,48%
(suhu ruangan 35 O C) dan 98,0% (suhu
ruangan 31O C)

Hasil uji menunjukkan bahwa kandungan
NaCl 99,58%, yang berarti pencegahan peristiwa
kopresipitasi dengan senyawa Mg berlangsung
sangat baik sehingga memperoleh garam dengan
kemurnian sangat tinggi. Ditinjau dari berat garam
yang diperoleh sebanyak 714 gr maka hasil uji
coba prototype ini lebih kecil dibanding hasil
percobaan skala laboratorium dimana seharusnya
dengan menggunakan 8 L larutan garam tua bisa
diperoleh garam sebanyak lima kali berat garam
hasil percobaan skala laboratorium yaitu sekitar
1340 gr. Hal ini disebabkan karena larutan garam
tua yang digunakan adalah larutan garam dengan
kepekatan 27O Be, yang mana pada kondisi ini NaCl
yang masih tertinggal dalam larutan ini hanya 52%
dari total NaCl seharusnya bisa dikristalkan.
Dengan perkataan lain berat garam hasil uji coba
sebanyak 714 gr sudah merupakan hasil yang baik
yaitu sekitar 53% dari total NaCl yang seharusnya
terkristalkan.

- Kristal garam sebanyak 265,3 gr (suhu ruangan
35O C) dan 271 gr (suhu ruangan 31O C)

Tabel 3. Data Hasil Percobaan Prototype
Kristalisasi
Garam
Variabel
Pemakaian Starter dan Media Luria
Bertani (0,01 S – 0,01 x)
Kadar Air
(%)

Kadar
SO4(%)

Kadar
Mg(%)

Kadar
Ca(%)

Kadar
NaCl(%)

1,82

0,82

0,31

0,081

99,58

- Kristal garam sebanyak 248 gr (suhu ruangan
35O C) dan 247 gr (suhu ruangan 31O C)

4. Uji coba meja kristalisasi pada suhu 32 O C
dengan menambahkan bakteri halofilik 0,01%
dan nutrisi 0,01% kedalam larutan garam tua 27O
Be dapat menghasilkan:
- Kristal garam dengan kandungan NaCl 99,58%
- Kristal garam sebanyak 714 gr
5. Dengan menggunakan garam bahan baku yang
kandungan NaCl nya> 97% , industri garam
beryodium tidak perlu melakukan proses
pencucian dalam alur proses produksinya. Ini
merupakan salah satu kegiatan dalam
penerapan cleaner production.
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Bidang ilmu lingkungan dan teknologi telah dikembangkan secara pesat hingga akhir dekade
ini. Pertumbuhan yang cepat ini dipacu oleh dua hal, yaitu usaha konkret oleh para ilmuwan dan
enginer dalam mengembangkan bidang disiplin ilmu lingkungan tradisional dan difusi dari bidang
lain yang non lingkungan. Buku ini mengupas peranan positip dari ilmu dan enginer elektrokimia
dalam hal: pendektesian, kuantitasi dan penanganan terhadap polutan lingkungan. Sasaran dari
literature ini terkait pada para spesialis lingkungan dan para ahli praktisi elektrokemis.
Buku ini terbagi dalam delapan bab. Bab pertama dan kedua merupakan bab pendahuluan
yang menjelaskan tentang masalah-masalah lingkungan dan ringkasan ringan mengenai
fundamental elektrokimia. Bab ketiga menyediakan sebuah data pengamatan secara elektrokimia
pada bentuk umum dari polutan lingkungan. Bab keempat hingga ketujuh mencoba untuk menggali
mengenai detail dari analisis elektrokimia lingkungan (Bab 4), metode elektrokimia untuk
pengurangan polutan (Bab 5), metode kontrol polutan yang terbantukan oleh energi photo (Bab
6), dan metode disinfektan (Bab 7). Sumber literatur tersedia secara luas pada setiap kasus dan
berpeluang untuk mendapat literature yang lebih khusus.
Degradasi polutan dengan metode elektrokimia yang diungkapkan secara luas di Bab 5
berlangsung melalui dua mekanisme. Pertama, oksidasi langsung yaitu proses oksidasi polutan
oleh material elektroda karena level energi orbital kosong pada elektroda yang lebih rendah dari
pada level energi elektron di molekul polutan. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya
trasfer elektron dari molekul polutan ke orbital kosong di elektroda. Mekanisme kedua adalah
oksidasi tak langsung. Pada mekanisme ini oksidasi berlangsung melalui pembentukan senyawa
oksidator yang dihasilkan oleh elektoda. Oksidator tersebut kemudian mengoksidasi molekul
polutan. Beberapa senyawa oksidator yang telah efektif terbentuk antara lain Cl 2, H202 , radikal
‘OH.
Realisasi pengarang terkait kemudahan pemahan isi buku maka telah dilakukan usaha
penjelasan secara diskripsi untuk berbagai disiplin yang sedang berkembang. Pengarang juga
mengakui untuk tidak tertutup kemungkinan adanya beberapa kelemahan. Saran dan kritik sangat
terbuka untuk perbaikkan kedepan. Banyak dari para enviromentalist yang mungkin terkejut
menegnai tidak tersedianya informasi bahan yang berkaitan dengan air limbah nuklir. Hal ini
dikarenakan pengarang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik ini untuk menulis
hal tersebut.
Bab kedelapan merupakan bagian akhir dari buku ini yang mengungkapkan tentang informasi
mengenai produk dan layanan komersial dari peralatan elektrokimia. Beberapa perusahan yang
banyak berperan dalam pelayanan tersebut secara rinci termuat dalam tabel 8.1 sampai dengan
tabel 8.3.B. Lingkup layanan mereka meliputi: supplier untuk peralatan dan asesori elektrokimia,
manufaktur membrane, supplier untuk material elektroda dan supplier untuk elektroda khusus.
(Aris Mukimin)
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