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MINIMISASI LIMBAH DI INDUSTRI KULIT DENGAN RECOVERY GARAM AMONIUM
DARI AIR LIMBAH PROSES DELIMING
Nurul Mahmida Ariani
Balai Riset dan Standarisasi Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya
Email : ariani_nm@yahoo.com

Garam Amonium (NH4) 2SO4 atau disebut ZA merupakan bahan baku utama dalam proses deliming di industry
kulit. Keberadaan garam ini (sebagai NH3-N total) dalam air limbah akan mempengaruhi tingkat kesulitan
pengolahan, serta akan terjadi peningkatkan konsumsi oksigen yang dibutuhkan karena terjadinya proses nitrifikasi.
2 NH4 + + 4 O2

2 NO3 - + 4 H + + 2 H2O

Pengambilan Garam Amonium pada air limbah dengan kualitas TSS : 1.050 mg /l, BOD : 4.100 mg /l, NH3N : 346 mg /l menggunakan centrifuge dengan kapasitas 150 liter, 900 rpm selama 2 menit akan menghasilkan
kualitas filtrat dengan TSS 430 mg /l, BOD 2.108 mg /l, NH3-N 284 mg /l. (removal TSS: 59,05%, removal BOD
48,59% dan pengambilan kembali dari NH3-N 82,08%)
Dengan mengambil kembali garam amonium dari air limbah proses deliming pada basis 1.000 kg kulit kering,
akan bisa mengurangi biaya investasi total sebesar Rp. 5.376.123 (dari Rp. 289.671.249 menjadi Rp.284.295.126)
dan biaya operasional Rp.301.312 / hari (dari Rp. 920.244 menjadi Rp.622.516). Filtrat tersebut dimungkinkan
dapat digunakan untuk substitusi nitrogen pada pupuk majemuk cair atau kompos.
Kata kunci : minimisasi limbah, recovery, deliming, garam amonium,

PENERAPAN TEKNOLOGI BIO-DESULFURISASI GAS HIDROGEN SULFIDA (H2S) PADA IPAL
INDUSTRI TAHU SEBAGAI UPAYA PENGAMBILAN KEMBALI (RECOVERY) SULFUR
Misbachul Moenir, Rustiana Yuliasni
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : mismoen@yahoo.co.id
Gas hidrogen sulfida (H2S) merupakan salah satu gas dari IPAL industri tahu selain gas methan, yang tidak
berwarna, berbau seperti telur busuk, bersifat racun yang amat berbahaya dan mematikan. Cemaran gas H2S
yang berasal dari IPAL industri tahu, ini jumlahnya cukup besar sekitar 1110,7 mg/Nm3. Mengingat gas ini sangat
beracun maka perlu dihilangkan sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu cara penghilangan adalah dengan
proses desulfurisasi. Proses desulfurisasi dapat dilakukan dengan cara fisika-kimia dan biologi. Desulfurisasi
secara fisika-kimia dapat dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut dan dekomposisi senyawa
sulfur, sedang desulfurisasi secara biologi dilakukan dengan Bio-desulfurisasi
Telah dilakukan penerapan teknologi bio-desulfurisasi pada IPAL industri tahu di Desa Purwogondo, Kartasura,
Sukoharjo, dengan hasil penangkapan gas H2S dengan menggunakan pelarut Na2CO3 (larutan NaHS) sebesar
573,27 ppm pada konsentrasi Na2CO3 12,5%, dan dengan waktu kontak selama 150 menit. Hasil kristal sulfur
optimal yang diperoleh sebesar 136,6 mg atau dapat menghilangkan senyawa H2S sebesar 52,01 % dengan
waktu 12 jam
Kata kunci : Gas H2S, IPAL industri tahu, Bio-desulfurisasi, pengambilan kembali sulfur
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PEMBUATAN KATALIS TIO2 NANO PARTIKEL
SECARA ANODISING
Muhamad Nasir, Djarwanti, Cholid Syahroni, Moch Syarif Romadhon
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email: nasir_6963@yahoo.co.id

Partikel Titanium Oksida (TiO2)yang berukuran nano mempunyai sifat semikonduktor dan fotovoltaik, sehingga
prospektif untuk katalis guna pengolahan air limbah industri. Pembuatan katalis TiO2 dapat menggunakan berbagai
cara, antara lain anodizing (elektrokimiawi). Dari berbagai cara tersebut, hanya cara anodizing menggunakan
elektrolit organik mengandung flourida yang dapat digunakan untuk mengontrol dimensi partikelnya. Percobaan
pembuatan katalis TiO2 nanopartikel secara anodising menggunakan elektrolit etilen glikol mengandung 1%
NH4F dan 3% H2O dilakukan pada tegangan voltase 20V, 30V, 40V dan 50V dengan variable waktu 1 jam, 2 jam,
4 jam, 6 jam dan 8 jam. Anodising pada 40 V selama 1 dan 2 jam menghasilkan katalis yang memberi respon
arus yang tinggi berdasar hasil uji LSV, masing-masing sebesar 0,000327A dan 0,000357A.
Kata Kunci: TiO2 nanopartikel, anodizing, uji LSV, respond listrik

PENGGUNAAN BEBERAPA JENIS ABU UNTUK ISOLASI SENYAWA GALAKTOMANAN
DARI AMPAS KELAPA
Suryana Purawisastra
Puslitbang Gizi dan Makanan Badan Litbang Kes, Dep Kes RI.
Jalan Dr Sumeru 63 Bogor 16112

Senyawa galaktomanan dalam ilmu gizi merupakan serat makanan (dietary fiber) yang mampu menurunkan
kadar glukosa dan kolesetrol darah. Galaktomanan ini secara alami terkandung dalam beberapa jenis tanaman
seperti gum guar, psyllium, fenugreek, dan ampas kelapa. Untuk bisa dimanfaatkan, galaktomanan perlu dilakukan
suatu proses pemisahan dari senyawa lain yang juga terkandung dalam tanaman tersebut. Proses pemisahan
atau isolasinya ini menggunakan bahan kimia natriumhidroksida, tetapi penggunaan bahan kimia ini selain mahal
juga biasanya mempunyai risiko pencemaran terhadap lingkungan. Di alam sebenarnya bahan kimia ini bisa
terkandung dalam abu hasil pembakaran kayu atau bambu. Karena itu percobaan ini dilakukan untuk memanfatkan
air rendaman dari beberapa jenis abu untuk mengisolasi galaktomanan dari ampas kelapa, dengan pertimbangan
keberlimpahan ampas kelapa, serta abu yang mudah diperoleh di masyarakat.
Kandungan galaktomanan dalam ampas kelapa cukup tinggi, tanpa air bisa mencapai 61%, sementara ampas
kelapa sendiri merupakan limbah yang pemanfaatannya masih sangat kurang. Limbah ini di negara kita cukup
berlimpah, karena negara kita termasuk sebagai salah satu negara penghasil kelapa yang terbesar di dunia. Abu
biasanya digunakan di rumah tangga, sebagai bahan pembersih peralatan dapur, harganya murah, dan merupakan
hasil pembakaran sisa bagian tanaman atau pohon yang sengaja dibakar.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa tidak semua abu dapat dapat digunakan untuk mengisolasi galaktomanan
dari ampas kelapa, karena tidak semua abu memiliki kebasaan. Pada penelitian ini, air abu dengan kebasaan
tertinggi (0,135 ± 0,02) adalah tungku rumah tangga yang mampu mengisolasi galaktomanan ampas kelapa
dengan perolehan efisiensi sebesar 47,9%. Produk isolat galaktomanan dihasilkan rata-rata mengandung 19,9%
mannosa dan 15,6% galaktosa, serta monosakarida lainnya, yaitu 23,7% raffinosa, 17,1% xylosa, 14,1% fruktosa,
3,0% multotriosa dan 0,9% glukosa. Efisiensi isolasi bisa ditingkatkan melalui isolasi ulang terhadap residu sisa
isolasi pertama. Hasilnya efisiensi bisa mencapai 99,0% pada isolasi ulangan ke-3. Jumlah ulangan isolasi
untuk memperoleh efisiensi optimal tergantung dari pada tingkat kebasaan air abu. Semakin tinggi maka isolasi
ulangan semakin singkat.
Kata kunci: Galaktomanan, ampas kelapa, air abu kayu, abu bambu, isolasi.
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MINIMALISASI BEBAN CEMARAN INDUSTRI GARAM BERYODIUM DENGAN PEMENUHAN MUTU
GARAM RAKYAT MELALUI POLA SENTRALISASI AIR TUA DAN AIR LEWAT TUA
Marihati
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email: marihati52@yahoo.com

Permasalahan utama di Industri garam beryodium adalah rendahnya mutu garam rakyat yang digunakan sebagai
bahan baku. Kondisi ini menyebabkan konversi bahan baku menjadi produk akhir hanya mencapai 60% , dan air
limbah mengandung NaCl, MgCl 2 , MgSO4 , dan KCl tinggi Selain itu rendahnya mutu garam rakyat mengurangi
kestabilan Kalium yodat dalam produk akhir.. Pada umumnya kandungan NaCl (basis kering) dalam garam
rakyat di Indonesia masih kurang dari 94,7%, berarti masih banyak kandungan, MgCl 2 , MgSO4 dan KCl dalam
garam tersebut.
Untuk memperoleh garam dengan kadar NaCl tinggi harus diterapkan prinsip kristalisasi bertingkat yaitu diawali
dengan pengkristalan garam Fe pada kepekatan 110 Be, dilanjutkan dengan pengkristalan CaCl 2 pada 16 0 Be,
pengkristalan sebagian besar CaSO4 pada 250 Be, kemudian pengkristalan NaCl di meja kristalisasi sampai
kepekatan larutan induk 290 Be dan diakhiri dengan pemisahan larutan induk (bittern) yang banyak mengandung
senyawa Mg, K dan Na. Disebabkan karena terbatasnya lahan yang dimiliki, keinginan untuk memperoleh garam
dengan jumlah banyak dalam waktu singkat, dan ketidak tahuan mereka tentang bittern berikut pemanfaatannya,
maka para petani garam tidak mau menerapkan kaidah-kaidah peladangan garam yang baik dan benar.
Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah diterapkannya pola peladangan garam
terintegrasi berdasarkan prinsip kristalisasi bertingkat dan pemanfaatan bittern menjadi produk-produk bernilai
ekonomi tinggi. Dalam pola ini ada 3 segmen, segmen pertama dikelola oleh non petani, menghasilkan brine
bermutu tinggi yang siap kristal. Segmen kedua dikelola petani garam menghasilkan NaCl kemurnian minimal
94,7% . Segmen ketiga menghasilkan produk-produk hasil pemanfaatan bittern, dikelola oleh pihak non petani.
Kata Kunci : Ladang garam , terintegrasi, Bittern, Petani garam

DESAIN DAN REKAYASA PROTOTIPE DAUR ULANG LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU
Basir, Dedy W.A
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI)
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : sirbas51@yahoo.com

Banyak Industri tahu yang membuang limbah cair yang cukup banyak dan beban cemaraannya tinggi. Jika
limbah cair tahu tersebut tidak diolah maka akan mencemari lingkungan. Pengolahan limbah cair tahu kebanyakan
menggunakan cara fisis, kemis, biologis dan kombinasinya.Cara tersebut teknologinya tidak sederhana dan
biayanya mahal maka susah bagi industri kecil untuk melaksanaakannya. Daur ulang limbah cair tahu juga
sudah dilakukan misalnya untuk biogas dan nata de soya. Akan tetapi daur ulang tersebut, masih menghasilkan
beban cemarannya tinggi. Penulis telah melakukan penelitian daur ulang dengan cara mendaur ulangkan sebagian
limbah cair tahu untuk air proses dan air umpan boiler serta kondensatnya untuk air pencuci setelah ekstraksi.
Setelah daur ulang ke tujuh sisa limbah cair yang tidak didaur ulang dimasukkan ke boiler lalu diuapkan sampai
habis.. Berdasarkan uraian tersebut diatas dirasa perlu untuk dibuat prototipe daur ulang limbah cair industri
tahu yang sekaligus dapat menanggulangi pencmaran industri tahu. Prototipe yang dibuat hanya ekstraktor
(jacketed vessel) dan boiler sedangkan peralatan proses lainnya menggunakan peralataan proses pembuatan
tahu seperti pada umumnya. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sampai dengan daur ulang ke tujuh, tahu yang
dihasilkan masih sesuai SNI 01-3142-1998 dan air yang dihemat 73,5% serta energi yang dihemat 88,8 %..
Berdasarkan evaluasi ekonomi penggunaan bahan bakar LPG pada proses ini tidak layak sedangkan penggunaan
bahan bakar kayu pada proses ini layak.
Kata kunci: Limbah cair tahu, daur ulang, ekstraktor, boiler dan kondensat.
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PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN PADA PEMANFAATAN HASIL PURIFIKASI BIOGAS
MEMBERIKAN NILAI TAMBAH PADA IKM TAHU

Nani Harihastuti, Ikha Rasti Julia Sari
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
Email : nanisoeharto@yahoo.com
Limbah cair industri tahu mengandung senyawa organik cukup tinggi (BOD sekitar 5.000-6.000 mg/lt) dan bersifat
biodegradable, Hal ini menjadi sumber penghasil biogas. Biogas dihasilkan dari proses pengolahan air limbah
tahu yang diproses secara an-aerob. Energi biogas dapat menjadi sumber energi alternatif yang dapat
dimanfaatkan untuk industri tahu itu sendiri.
Penerapan Teknologi ramah lingkungan dalam upaya meningkatkan nilai tambah IKM tahu , dilakukan melalui
proses purifikasi biogas. Teknologi Purifikasi Biogas dimaksudkan untuk menghilangkan gas-gas yang
mengganggu proses pembakaran dan bahaya terhadap lingkungan seperti : uap air, Amonia (NH3) dan Hidrogen
Sulfida (H2S). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemurnian methane (CH4) dalam biogas.
Pada awal penelitian dilakukan karakterisasi biogas, kemudian pembuatan prototype alat pemurnian.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode adsorpsi bertingkat. Adsorben yang digunakan adalah karbon
aktif, baik pada tanki I maupun pada tanki II. Variabel yang diamati adalah waktu kontak dan jenis adsorben.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik awal kandungan methane dalam biogas sebesar 56,89 % dari 25.920
liter biogas yang terbentuk dan mengalami peningkatan kemurnian sebesar 17,16% setelah melalui proses
purifikasi. Penggunaan adsorben terbaik adalah karbon aktif – karbon aktif dengan berat total 6 kg, kecepatan
alir biogas 25 lt/menit dan waktu kontak 170 menit. Kondisi ini belum mencapai batas titik jenuh (isotherm adsorpsi
Freundlich). Peningkatan kemurnian methane (CH4) 17,16% sebagai bentuk penerapan teknologi ramah
lingkungan, yang memberikan manfaat secara ekonomi, mempunyai nilai tambah pada pengusaha tahu. Apabila
dikonversi ke dalam harga elpiji, akan menghasilkan pendapatan bersih perbulan sebesar. Rp. 349.362,45 yang
artinya IKM tahu mendapat manfaat penghematan biaya produksi tahu.
Kata kunci : purifikasi biogas, teknologi ramah lingkungan, nilai tambah ikm tahu
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WASTE MINIMIZATION ON DELIMING PROCESS OF LEATHER INDUSTRY
BY AMMONIUM SALT RECOVERY METHOD
Nurul Mahmida Ariani
Center for Research and Standardization of Surabaya
Email : ariani_nm@yahoo.com

Ammonium Salt (NH4)2SO4 or called ZA is main raw material in deliming process of Tanning Industry. This salt (as
NH3 -N total) in the wastewater will influence the level of treatment difficulties as well as increase oxygen
consumption needed because of nitrification process.
2 NH4 + + 4 O2

2 NO3

-

+ 4 H + + 2 H 2O

Recovery Ammonium Salt on wastewater with quality such: TSS 1.050 mg/l, BOD 4.100 mg/l, NH3-N 346 mg/
l using centrifuge with capacity 150 liter, 900 rpm and 2 minute rotation will produce quality of filtrate as TSS 430
mg/l, BOD 2.108 mg/l, NH3 -N 284 mg/l. (removal of TSS 59.05 %, removal of BOD 48.59 % and recovery of
NH3-N 82.08 %)
By recovering ammonium Salt from wastewater of deliming process on 1000 kg leather dry based, can reduce
cost of total investment Rp. 5.376.123 (from Rp. 289.671.249 to Rp. 284.295.126 ) and daily operation cost Rp.
301.312 (from Rp. 920.244 to Rp. 622.516). The filtrate can be possible used for supplement nitrogen-compound
on liquid fertilizer or compos.
Key word : waste minimization, recovery, deliming, ammonium salt.

APPLICATION OF HYDROGEN SULFIDE (H2S) GAS BIO-DESULFURIZATION TECNOLOGY
ON TOFU INDUSTRY’S WASTE WATER TREATMENT UNIT AS AN EFFORT FOR
RECOVERING SULFUR
Misbachul Moenir, Rustiana Yuliasni
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro 6 Semarang
Email : mismoen@yahoo.co.id

Gaseous hydrogen sulfide (H2S) is one of the gases from tofu industrial WWTP, besides the methane.
Thees gas is a colorless, smells like rotten eggs, is highly dangerous poisons and deadly. One source
of H2S gas is derived wastewater treatment process (WWTP) to know the industry. Contaminated H2S
gas WWTP tofu industry is around 1110.7 mg/Nm3. Because these very toxic gases, it’s necessary to be
removed before being discharged into the environment. One way is by removal of the desulfurization
process. Desulfurization is a process can be done by way of physics, chemistry and biology. The physicalchemical desulfurization can be carried out by extraction using solvents and decomposition of sulfur
compounds, biological desulfurization was carried out with Bio-desulfurization
Has been done the application of bio-desulfurization technology in the WWTP of tofu industry in
Purwogondo, Kartasura, Sukoharjo, with the absorbtion of H2S gas by using a solvent Na2CO3 (NaHS
solution) at 573.27 ppm on Na2CO3 concentration at 12.5% , and the contact time during 150 minutes.
The yield of the sulfur crystals obtained optimal 136.6 mg or can eliminate H2S compounds of 52.01%
with a 12 hour
Key word : H2S gaseous, tofu wastewater treatment plant, Bio-desulfurization, sulphur recovery
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TIO2 NANO PARTICLE CATALYST FABRICATION BY ANODISING METHOD
Muhamad Nasir, Djarwanti, Cholid Syahroni, Moch Syarif Romadhon
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro 6 Semarang
Email: nasir_6963@yahoo.co.id
Nano size particles of Titanium oxide have semiconductor and voltaic characteristic, therefor it has prospective
uses for waste water treatment. Fabrication of catalyst TiO2 can be done by several methods such as anodizing
methods (electro chemical method). Among the methods, only anodizing method using electrolyte organic solution
containing flouride that capable to control the dimension of the TiO2 particles. The experiment of TiO2 nanoparticles
fabrication by anodizing method using electrolyte Ethylene Glicole containing NH4F 1% was executed on voltage
of 20V, 30V, 40V and 50V with duration variables of 1 hour, 2, 4, 6 and 8 hours. Anodising by 40 V for 1 and 2
hours yielded catalysts having high electric respond according LSV tests by 0,000327 A and 0,000357 A.

Key words: TiO2 nanoparticles, anodizing, LSV test, electric respond

THE USE OF VARIOUS ASHES FOR GALACTOMANNAN COMPOUND ISOLATION
FROM COCONUT DREGS

Suryana Purawisastra
Puslitbang Gizi dan Makanan Badan Litbang Kes, Dep Kes RI.
Jalan Dr Sumeru 63 Bogor 16112

The substance of galactomannan in nutrition is a dietary fibre which is important in reducing the glucose and
cholesterol levels in blood. Naturally, the galactomanancan is found in some kinds of plant such as gum guar,
psyllium, fenugreek, and the residue of coconut kernel. In order to be used, this galactomannan need to be
separated from the others substances in the plant.
The prosses of separation or isolation of galactomanan is using the sodiumhydroxide. However, the uses of this
chemical is expensive in addition to have risk to the environment condition. Naturally, this chemical can be found
in the ash as the result of fire burning of some of plant. Therefore this study was performed to re-uses of water
soaking of the ash to isolate the galactomannan from the coconut kernel residue, by the consideration of the
availability of the coconut kernel residue and the ash in the society.
The content of galactomannan in the coconut kernel residue is quite high reaching 61% in dry basis, whereas the
re-uses of this residue is quite low. This residue in our country is in a large quantity, since our country is one the
highest coconut production in the world. The ash is usually used as the cleaner in household, cheaper, and as the
residue of burning the part of the trees.
The result of study indicated that not all of the ash capable to isolate the galactomannan from the coconut kernel
residue, because the bases properties of ash are not belonging to all ash used in this study. In this study the ash
obtained from the household stove had the highest bases, it was 0,135 ± 0,02. This ash was able to isolate
galactomannan from the coconut kernel with 47,9 %efficiency. The product of isolation contained 19.9% mannose
and 15.6% galactose, in addition others monosaccharide such as 23.7% raffinose, 14.1% fructose, 17.1% xylose,
3.2% multotriose, and 0.9% glucose,. The efficiency of the isolation could be increased by repeating isolation of
the residue using the fresh of ash solution. In this experiment, the gaining of efficiency could reach to 99,0% at
the third of repeating isolation. The repeating isolation needed to reach the optimal efficiency depended on the
base of ash water. The repeating isolation of ash water with more base was quicker than the ash water with low
base.
Key words: Isolation, galactomannan, ash, coconut kernel residue.
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POLLUTION LOAD MINIMIZATION OF PEOPLE OWNED IODISED SALT INDUSTRY BY
QUALITY STANDARD FULLFILMENT TRHOUGHT BITTERN AND EXTRA AGED BITTERN
CENTRALIZATION SCHEME
Marihati
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro 6 Semarang
Email: marihati52@yahoo.com
The main problem of iodized salt industry is due to low quality salt used as raw material. The low quality salt make
the low conversion of the salt to be an end product, i.e. iodized salt, only 60% as well as low stability of KIO3 in
the iodized product. On the other hand, the waste has high contain of NaCl, MgCl, MgSO4 and KCl.
To obtain high quality salt with hight content of NaCl must implement fractional crystallization techniques. Firstly,
Ferrous salt must be crystallized on brine concentration of 11o Be, then CaCl salt on 16o Be. CaSO4 salt on 25 o Be
and NaCl crystallization take place on 26.5 – 29 o Be. The mother liquor, i.e. bittern, containing NaCl, MgCl,
MgSO4 and KCl must be separated.
Since the land owned by farmers are not enough wide, they want to crops big yield in short time and lack of
knowhow to bittern worth and its advantages. Therefore, they are reluctant to implement the good fractional
crystallization techniques. To solve the problem, the integrated salt field scheme must be implemented base on
fractional crystallization principles the usage the bittern to be higher economic value product. The scheme consists
of three segments. The first is managed by the party other salt farmers to yield high quality brines ready to
crystallization. The second is managed by the farmers to yield NaCL with purity more than 94.7%. The third is
managed by the other farmer party to produce product yielded from bittern usage.
Keywords: Field of salt, integrated, Bittern, Farmers salt

DESIGN AND ENGINEERING OF WASTE WATER RECYCLING SYSTEM OF TOFU INDUSTRY
Basir , Dedy W.A
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro 6 Semarang
Email : sirbas51@yahoo.com

There were many of tofu small scale industries dump their waste water to environment. The waste contain high
load of pollutive substance. If the waste was not treated, it would poise the environment. In general,the waste
treatment use physical, chemical or biological method or their combination. The methods are not easy and
expensive. Therefore, it it is hard for them to do. Some of them recycled the waste for biogas and nata de soya.
However, with the recycle the waste still yield high pollution. The researchers did researc by recycling mainly of
the waste as feeder of processing water and by recycling the condensate for washing extract. After the seventh
recycles, the rest of waste water was filled to boiler then vaporised. Based on the recycling process, a prototype
of processing equipment for reducing pollution. The prototype equipment consisted of extraktor (jacketed vessel)
and boiler, whereas the processing equipment used as what the the tofu industry use. The tofu yielded in the
experiment complyed to SNI 01-3142-1998 and water and energy saving ware 73.5% and 88.8% consecutively.
Based on economic evaluation, using fuel of LPG in the experimental process was not feasible, but using cord
wood was feasible .

Key words: Tofu industry’s Waste water, recycle, extraktor, boiler and condensate.
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APPLICATION OF ENVIRONMENTAL FRIENDLY TECHNOLOGY ON THE USE OF THE YIELD
OF BIOGAS PURIFICATION IN TOFU SMALL SCALE INDUSTRY GENERATE VALUE ADDED
Nani Harihastuti, Ikha Rasti Julia Sari
Center of Industrial Pollution Control Technology of Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro 6 Semarang
Email : nanisoeharto@yahoo.com
Tofu industries produce liquid wastes containing organic compounds is high (BOD of about 5000-6000 mg / litres)
and are biodegradable, which has the potential to be a source of biogas. Biogas produced from waste water
treatment process of tofu that processed an-aerobic. Biogas as a renewable energy sources that can be used
to this industry themselves or household.
The application of environmentally friendly technologies in an effort to increase the value of tofu industries is
done through biogas purification process. Biogas Purification technology is intended to remove the gases which
disturb the combustion process and has danger effect to the environment such as water vapor, ammonia (NH3),
and hydrogen sulfide (H2S). This is expected to increase the purity of methane (CH4) in the biogas.
At the beginning of the research study carried out the biogas characterization, then continue by fabricate the
purification prototype.
This research is carried out by using multilevel adsorption method. Adsorbent used is active carbon, either tank
I or tank II. The observed variables are contact time and the type of adsorbent.
The results of this research showed that primary characteristics, content of methane in the biogas is 56.89% from
25,920 litres of biogas that is formed and increase of 17.16% after through purifier. Where is the best use of the
adsorbent is activated carbon - activated carbon with total weight is 6 kgs, flow rate of biogas is 25 liters per
minute and the contact time of 170 minutes. This condition has not reached the saturation point (isotherm adsorption
Freundlich).
The increase of methane purities is 17.16% as a form of the use of environmentally friendly technologies and
also provides economic benefits by increasing prosperity of tofu industrial workers. This increase when converted
into the LPG price per month will generate revenue equal to the IDR. 349,362,45. So, they can be save of the cost
of tofu production.
Keywords : purification of biogas , environment friendly technology , added value tofu industries
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MINIMISASI LIMBAH DI INDUSTRI KULIT DENGAN RECOVERY
GARAM AMONIUM DARI AIR LIMBAH PROSES DELIMING
Nurul Mahmida Ariani
Balai Riset dan Standarisasi Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya
Email : ariani_nm@yahoo.com
Naskah diterima 14 November 2011 disetujui 16 Desember 2011
ABSTRAK
Garam Amonium (NH4) 2SO4 atau disebut ZA merupakan bahan baku utama dalam proses deliming
di industry kulit. Keberadaan garam ini (sebagai NH3-N total) dalam air limbah akan mempengaruhi
tingkat kesulitan pengolahan, serta akan terjadi peningkatkan konsumsi oksigen yang dibutuhkan karena
terjadinya proses nitrifikasi.
2 NH4 + + 4 O2

2 NO3 - + 4 H + + 2 H2O

Pengambilan Garam Amonium pada air limbah dengan kualitas TSS : 1.050 mg /l, BOD : 4.100
mg /l, NH3-N : 346 mg /l menggunakan centrifuge dengan kapasitas 150 liter, 900 rpm selama 2 menit
akan menghasilkan kualitas filtrat dengan TSS 430 mg /l, BOD 2.108 mg /l, NH3-N 284 mg /l. (removal
TSS: 59,05%, removal BOD 48,59% dan pengambilan kembali dari NH3-N 82,08%)
Dengan mengambil kembali garam amonium dari air limbah proses deliming pada basis 1.000 kg
kulit kering, akan bisa mengurangi biaya investasi total sebesar Rp. 5.376.123 (dari Rp. 289.671.249
menjadi Rp.284.295.126) dan biaya operasional Rp.301.312 / hari (dari Rp. 920.244 menjadi Rp.622.516).
Filtrat tersebut dimungkinkan dapat digunakan untuk substitusi nitrogen pada pupuk majemuk cair atau
kompos.
Kata kunci : minimisasi limbah, recovery, deliming, garam amonium,

ABSTRACT
Ammonium Salt (NH4)2SO4 or called ZA is main raw material in deliming process of Tanning Industry.
This salt (as NH3 -N total) in the wastewater will influence the level of treatment difficulties as well as
increase oxygen consumption needed because of nitrification process.
2 NH4 + + 4 O2
2 NO3 - + 4 H + + 2 H2O
Recovery Ammonium Salt on wastewater with quality such: TSS 1.050 mg/l, BOD 4.100 mg/l,
NH3-N 346 mg/l using centrifuge with capacity 150 liter, 900 rpm and 2 minute rotation will produce quality
of filtrate as TSS 430 mg/l, BOD 2.108 mg/l, NH3 -N 284 mg/l. (removal of TSS 59.05 %, removal of BOD
48.59 % and recovery of NH3-N 82.08 %)
By recovering ammonium Salt from wastewater of deliming process on 1000 kg leather dry based,
can reduce cost of total investment Rp. 5.376.123 (from Rp. 289.671.249 to Rp. 284.295.126 ) and daily
operation cost Rp. 301.312 (from Rp. 920.244 to Rp. 622.516). The filtrate can be possible used for
supplement nitrogen-compound on liquid fertilizer or compos.

Key word : waste minimization, recovery, deliming, ammonium salt.
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PENDAHULUAN
Industri penyamatan kulit adalah industri
yang mengolah kulit mentah (hides atau skins)
menjadi kulit jadi atau kulit tersamak (leather)
dengan menggunakan bahan penyamak. Pada
proses penyamakan, semua bagian kulit mentah
yang bukan colagen saja yang dapat mengadakan
reaksi dengan zat penyamak. Kulit jadi sangat
berbeda dengan kulit mentah dalam sifat
organoleptis, fisis, maupun kimiawi. (http://
ehs ablog.com/pr os es -produksi-indus tripenyamakan-kulit.html)
Deliming, merupakan proses merendam
kulit untuk netralisasi alkali dengan menggunakan
bahan acid lemah. (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADQ564.pdf)
Pem buangan kapur (Deliming), Oleh
karena semua proses penyamakan dapat
dikatakan berlangsung dalam lingkungan asam
maka kapur didalam kulit harus dibersihkan sama
sekali. Kapur yang masih ketinggalan akan
m engganggu proses- proses penyamakan.
Misalnya :

x  Untuk kulit yang disamak nabati, kapur akan
bereaksi dengan zat penyamak m enj adi
Kalsium Tannat yang berwarna gelap dan keras
mengakibatkan kulit mudah pecah.

x Untuk kulit yang akan disamak krom, bahkan
kemungkinan akan menimbulkan pengendapan
Krom Hidroksida yang sangat merugikan.

x  Pembuangan kapur akan mempergunakan
asam atau garam asm, misalnya H 2 SO 4 ,
HCOOH, (NH 4 ) 2 SO 4, Dekaltal dll. ( http://
bandar.web.id/proses-produksi-penyamakankulit/)
Dalam rangkaian proses industri
penyamakan kulit ada proses penghilangan sisasisa kapur yang tidak terikat dengan kulit serta
menetralkan kapur yang berikatan dengan kulit,
yang dikenal dengan “Proses Deliming” pada
penelitian ini industri kulit yang dipilh adalah
industri yang umumnya menggunakan bahan
garam Amonium / pupuk ZA.(Unido, 1997)

235

Keberadaan sisa larutan garam ammonium
(larutan ZA) tersebut dalam air limbah yang bila
tidak dikelola dengan baik akan dapat
mengganggu lingkungan karena kandungan
Amoniumnya yang tinggi. Sedangkan di pihak lain
keberadaan garam ammonium yang terkandung
dalam air limbah masih kaya akan unsur hara
nitrogen yang dapat dimungkinkan dimanfaatkan
sebagai supplement dalam pupuk alternatif.
Maksud dan Tujuan dari penelitian ini
adalah dengan melakukan recovery garam
amonium (ZA) dapat mengurangi konstribusi
pencemaran ke lingkungan serta mam pu
mengurangi biaya pengolahan limbah (minimisasi
lim bah), filtrat garam am onium tersebut
dimungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai
supplemen unsur hara nitrogen pada pupuk
alternatif.
Sasaran dari penelitian ini adalah adanya
proses recovery garam ammonium dari proses
deliming di industri kulit sehingga didapatkan
beberapa keuntungan :

x Mengurangi konstribusi pencemaran ke
lingkungan dengan proses pengolahan yang
lebih ekonomis yaitu berupa minim isasi
suspended solid pada proses primary terhadap
penggunaan flok ulan serta m inimisasi
kebutuhan oksigen dengan m enghindari
terbentuknya NO2 dan NO3 yang berasal dari
proses nitrifikasi senyawa nitrogen (NH 4-N
organic terlarut).

xMemanfaatkan garam ammonium (ZA) sebagai
bahan tambahan / supplemen unsur hara
nitrogen untuk pupuk alternatif (pupuk cair
maupun kompos).
METODE
Bahan.
Air limbah dari industri kulit (proses lengkap
dan proses deliming), pereaksi untuk penelitian
dan pengujian parameter COD, BOD, TSS, sulfida
, amoniak, Total N-Kyieldal, Cr total serta larutan
NaOH, NH4Cl,
Peralatan.
Satu set peralatan dewatering/ centrifuge
dengan kelengkapannya, peralatan gelas untuk
penelitian dan analisa air limbah (botol winkler,
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buret, beker glass, pipet, gelas ukur, dll), timba,
pengaduk, kertas saring dan stop watch.
Metode Percobaan.
Lingkup dan Uraian Ringkas Kegiatan
yang dilakukan meliputi :
Inventarisasi data Lapangan pada industri
kulit, penelitian slaka laboratorium dengan
tahapan-tahapan: analisa air limbah sesuai
metode (Awwa, 1992) dari proses lengkap dan
proses deliming dari industri kulit serta produk
hasil pemisahan. Setelah itu dilakukan kajian
proses-proses pemisahan (separasi & centrifuge),
pemisahan padat-cair, effisiensi pemisahan padatcair, optimasi pengikatan TSS, optimasi eliminasi
garam amonium.
Input (Awal):
TSS, BOD
NH3 -N &
Total N Kyeldal
Batch
Continous

dibutuhkan jika terjadi proses nitrifikasi yang
berpengaruh terhadap konsumsi listrik yang
dibutuhkan.
Adapun kandungan NH 3-N sebelum dan
setelah proses dibandingkan untuk melihat
potensi kandungan tersebut apakah masih bisa
dimanfaatkan sebagai bahan tambahan / additive
unsur hara nitrogen untuk pupuk alternatif (dengan
referensi SNI 19-7030-2004), terutama untuk
pemenuhan C/N ratio . Secara ringkas dapat di
rangkum seperti pada Tabel.1
Tabel 1.Pengaruh Centrifuge Sebagai Proses
Recovery Terhadap Garam Amonium.

Cake/ Solid
Kadar Air
Dewatering/
Centrifuge

Volume
rpm
waktu

Filtrat ( setelah Proses ) :
TSS , BOD , NH3 -N &
Total N Kyeldal

Filtrat ( setelah Proses ) :
Dila kukan Identifikasi & kajian
terhada p :
o Upaya minimisasi limbah,
dibandingkan dengan biaya
keseluruhan dari operasional
IPAL.
o Analisa ekonomi.
o Alternatif sebagai suplement
unsur hara Nitrogen pada pupuk.

Catatan : Nilai dalam kisaran, diambil dari beberapa
kali sampling

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Hasil Analisa Limbah Awal dan Setelah
Proses Deliming

Gambar 1. Alir Proses dan Lingkup Kegatan Proses
Penelitian

Air limbah dari proses deliming diteliti pada
proses pemisahan bahan padat-cair dengan
menggunakan centrifuge. Untuk mendapatkan
kondisi yang optimun dilakuk an dengan
mengambil variable bebas wak tu proses,
sedangkan variable tetap adalah putaran
centrifuge dan .jumlah limbah yang disesuaikan
dengan kapasitasnya.
Selanjutnya dilakukan hitungan kajian tekno
ekonomi dari proses pemisahan Garam Amonium
(ZA), yang meliputi :
- Sarana minimisasi biaya operasional IPAL.
Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan
sebelum dan setelah proses minimisasi dengan
pemisahan
Garam
Am onium
(ZA)
menggunak an centrifuge adalah dengan
mempertimbangkan komsumsi oksigen yang

Pada Tabel.2 .dapat dilihat kandungan
bahan-bahan pencemar total yang dihasilkan dari
proses lengkap industri kulit sebelum diolah pada
kondisi awal (kolom A), nilai yang ditampilkan
merupakan suatu kisaran, karena beberapa kali
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pengambilan contoh pada proses yang berbeda
beda, perbedaan pengelolaan antar industri yang
satu dengan yang lain.

ditekankan pada bahan terlarut organic yang

Dalam penelitian ini, perhatian utama lebih
berhubungan dengan senyawa nitrogen.

Sedangkan pada (Kolom.B) ditampilkan

Hasil dari perlakuan pemisahan dengan

kualitas limbah yang diambil hanya dari proses

menggunakan centrifuge dengan variable waktu

deliming, limbah ini bersifat spesifik dan

proses terhadap kadar TSS, BOD dan NH3-N

merupakan bagian yang akan dipisahkan dari
volume limbah secara total. Pada limbah ini akan

adalah seperti pada Tabel. 3.

dilakukan minimisasi dengan pengambilan garam

Tabel. 3. Pengaruh Waktu Proses Terhadap
Removal TSS dan BOD serta

amoniumnya dengan pemisahan menggunakan

Penurunan Kadar NH3-N.(Kapasitas

dewatering dengan pronsip centrifuge. Dalam

150 liter, putaran 900 rpm)

perhitungan perancangan peralatan tersebut,
menggunakan referensi data baik sifat fisika
maupun kimia yang mengacu pada (Perry &
Green, 1995) dan (Austie & George T, 1986)
Centrifuge adalah salah satu alat pemisah
antara cairan dan padatan (dewatering), salah satu
type centrifuge yang umum dipakai adalah “Solid
Bowl Centrifuge”, dimana mempunyai keuntungan
antara lain: penampakannya bagus, tidak
menghasilkan bau, mempunyai kemampuan start
up dan shutdown yang cepat, menghasilkan
padatan /dry solid lebih baik, biaya investasi
rendah, tidak memerlukan lahan yang luas.(Eddy

Catatan : Pengambilan sample dilakukan saat proses
berlangsung dengan waktu yang berbeda

& Metcalf, 2003)
Dengan berkurangnya limbah yang berasal

Penurunan kadar TSS sebelum proses

dari proses deliming, maka total limbah baik

(Kolom.C) dan sesudah proses pemisahan

kuantitas maupun kualitas menjadi lebih kecil

(Kolom.D), cukup signifikan sampai mencapai nilai

yang akan memberikan biaya operasional yang

sekitar 58-59 % (Kolom.E). Nilai itu masih berada

lebih murah dibanding sebelum dilakukan

dibawah unjuk kerja centrifuge secara umum yang

minimisasi.

dapat mencapai 70% pada kondisi ideal, tapi nilai
ini masih lebih besar daripada pemisahan dengan

Limbah dari proses deliming (Kolom.B) jika
dilihat dari kandungan bahan cemarnya memang
terlihat lebih buruk daripada limbah cair secara
keseluruhan (Kolom.A). Jika limbah ini tercampur
dalam limbah secara total (tidak dilakukan

menggunakan pengendapan biasa atau secara
konvensional yang berkisar 30% (Eddy&Metcalf,
2003)
Kadar TSS setelah perlakuan (Kolom.D)

minimisasi) maka keberadaan amoniak yang

m enunjukkan nilai yang

relatif tinggi berkisar 346 mg/l (sedangkan dari

perubahan terhadap kenaikan waktu proses,

kolom A sekitar 50 – 110 m g/l) akan

sedangkan pada % removal TSS (Kolom.E) dan

m em pengaruhi

untuk

pada Gambar. 2. terlihat adanya kenaikan pada

merombak bahan cemar organic pada proses

tahap awal proses yang selanjutnya setelah waktu
2 menit menunjukkan kondisi yang relative hampir
konstan.

konsum si

oksigen

biologi, hal ini dikarenakan keberadaan nitrogen
dalam ammonium akan mengalami oksidasi

ham pir tidak ada

menjadi nitrit dan selanjutnya teroksidasi lagi
menjadi nitrat dalam proses nitrifikasi.
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Gambar 2. Grafik Hubungan Waktu Proses
Terhadap % Removal TSS

Gambar 5. Grafik Hubungan Waktu Proses Terhadap
Removal TSS dan BOD serta Penurunan
Kandungan NH3-N

Gambar 6. Grafik Hubungan Waktu Proses Terhadap
Removal TSS dan BOD serta Recovery
Kandungan NH3-N
Gambar 3. Grafik Hubungan Waktu Proses
Terhadap % Removal BOD

Gambar 4. Grafik Hubungan Waktu Proses
Terhadap % Removal NH3-N

Hasil perlakuan pemisahan dengan
menggunakan centrifuge dengan variable waktu
proses terhadap % Removal TSS, BOD yang
cukup tinggi sedangkan nilai % Removal NH3-N
relative kecil, yang berarti nilai % recovery
kandungan NH3-N cukup tingggi, yaitu seperti
pada Tabel. 3 kolom L dan Gambar.6 dengan
waktu proses 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5 jam adalah
berturut-turut 83,53 % ; 83,24 % ; 82,08 % ; 81,50
% ;82,08 % dan 82,08 %.
Nilai % Recovery kandungan NH3-N cukup
tinggi ,hal itu menunjukkan bahwa perlakuan
centrifuge dapat menurunkan kadar TSS dan
BOD dengan cukup berarti tetapi kadar NH3-N nya
masih cukup tinggi, limbah ini yang diharapkan
mempunyai nilai ekonomis sebagai bahan additive
untuk pupuk yaitu sebagai sumber nitrogen.
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Dari data yang ada, terlihat bahwa nilai
removal TSS dan BOD yang tinggi serta
mempunyai nilai recovery NH 3 -N yang tinggi
adalah kondisi optimum yang diharapkan, dan itu
tercapai pada waktu proses 2 menit. Dengan
meningkatnya waktu tetapi menghasilkan nilai
yang relative konstan akan menyebabkan tidak
ekonomis, karena semakin banyak waktu akan
sem akin banyak biaya listrik yang harus
digunakan sedangkan hasil yang akan dicapai
tidak mengalami banyak perubahan.

Basis : 1000 kg Kulit Kering

Hasil analisa air limbah deliming setelah
melalui proses pemisahan dengan menggunakan
centrifuge pada kondisi optimal, yaitu waktu
putaran 2 menit menunjukkan nilai sebelum
proses dan sesudah proses, untuk paramater
TSS: 1.050 mg/l menjadi 430 mg/l (Removal TSS
59.05%); BOD: 4.100 mg/l menjadi 2.108 mg/l
(Removal BOD 48.59%); NH3-N 346 mg/l menjadi
284 mg/l (removal NH3-N 17.92% dan recovery
NH3-N 82.08%) sedangkan untuk parameter lain
setelah proses pada kondisi optimum adalah COD
4.022 mg/l, TKN- Kyeldal 885 mg/l, Sulfida
(sebagai H2S) 10.2 mg/l dan pH 9.19.

Kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk
m engoksidasi amoniak sebesar 4,57 gram
oksigen setiap gram ammonia, dimana 3.43 gram
oksigen untuk menghasilkan nitrit dan 1.14 gram
oksigen untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat.
(Eddy& Metcalf, 2003)

Kajian perhitungan kebutuhan tambahan
Oksigen untuk proses nitrifikasi amonia yang
berasal dari air limbah proses deliming

Pada Proses Nitrifikasi tiap gram amonia
dibutuhkan 4.57 gram oksigen ( Eddy & Metcalf,
2003 )

Proses nitrifikasi dalam air limbah adalah
suatu proses biologi dengan dua step yaitu
oksidasi ammonia menjadi nitrit dan kemudian
oksidasi nitrit menjadi nitrat dengan bantuan
keberadaan oksigen yang diambil air limbah.
(Eddy & Metcalf,2003), dengan mengikuti reaksi
sebagai berikut :

Beban N (dalam Amonia) (a + b) = 2,1 Kg

2NH4++3O2

2 NO2 - + 4 H + + 2H2O

Nitrosomonas ( nitroso-bacteria )

2NO2-+O2

Jika Berat Molekul N =14 ; NH3-N = 17, maka
beban Amonia :17/14 x 2,1 kg =2,55 Kg
Jika Faktor konversi untuk proses nitrifikasi Amonia
= 4,57
Jadi kebutuhan oksigen untuk proses nitrifikasi
amonia : 2,55 kg x 4,57 = 11,6535 Kg
Total oksigen yang diperlukan untuk proses
nitrifikasi amonia
= 11,6535 Kg O2/hari
= 11,6535 kg O2/ 24 jam
= 0,4856 kg O2/ jam

2 NO3 Nitrobacter ( nitro-bacteria )

Jadi secara keseluruhan total reaksi oksidasi
ammonia adalah
NH4 + + O2
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2 NO3 - + 2 H

+

+ H2O

Jika ,1 PK setara dengan 0,75 KWH,
konversinya = 0.75 KW/ PK

Faktor
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Maka kebutuhan Aerator Setara dengan power
listrik : 0,4 PK x 0,75 KWH/PK = 0.3 KWH
Jika Harga listrik = Rp. 730 /KWH
Maka harga Power untuk menggerakkan aerator
= 0.3 KWH x Rp. 730 /KWH
= Rp. 219 / jam = Rp. 5.256 / hari
Dari perhitungan diatas dapat diketahui, dengan
adanya kandungan kelebihan amonia sisa
Tabel. 4. Perbandingan Biaya Penanganan
Limbah Cair Industri Kulit

ammonium berkisar antara 2 – 2.7 % dan air nya
2 m3, dimana campuran ini akan keluar bersama
sebagai limbah cair.(Ludvik & Reich, Unido, 1997)
Adanya upaya minimisasi dengan eliminasi
air limbah dari proses delim ing, terjadi
pengurangan Biaya Investasi sarana IPAL utama
sebesar Rp. 10.376.123 yaitu dari
Rp.
289.671.249 menjadi Rp. 279.295.126, tetapi
diperlukan investasi tambahan untuk pengadaan
centrigufe sebesar Rp.5.000.000. dengan adanya
penambahan peralatan tersebut industri kulit akan
memperoleh penurunan total investasi yaitu dari
Rp. 289.671.249 menjadi Rp. 284.295.126
dengan asumsi umur alat 5 tahun. Sedangkan
biaya pengadaan utilitas sama, karena yang
diperhitungkan disini adalah biaya pengadaan
penel listrik untuk fasilitas IPAL.
Biaya operasional listrik setiap harinya
pada sebelum adanya r ecovery sebesar
Rp. 394.905 sedangkan biaya setelah adanya
upaya recovery menjadi Rp. 180.170 (dimana
terdiri dari kebutuhan untuk fasilitas utama
sebesar
Rp. 179.970 dan untuk sarana
tambahan berupa centrifuge sebesar Rp. 200).
Secara total kebutuhan listrik mengalami
penurunan sebesar Rp.214.735.

(Basis perhitungan 1000 kg kulit Kering)

Pada Tabel. 4 terlihat, debit limbah dengan
adanya upaya minimisasi dengan eliminasi air
limbah dari proses deliming, terjadi pengurangan
volume limbah dari 50 m3 menjadi 48 m3 , hal itu
dik arenak an dalam tiap 1000 kg kulit
penggaraman akan dihasilkan limbah deliming
sebesar 2 m3.
Dalam proses deliming dengan basis 1000
kg k ulit penggaram an diperlukan garam

Kebutuhan bahan kimia per hari juga
mengalami penurunan sebesar Rp. 82.993 dari
Rp. 237.339 menjadi Rp. 154.346. Hal itu
dikarenakan adanya upaya minimisasi jumlah
bahan cemar, terutama kandungan TSS yang
dilakukan pada proses fisika kimia terutama
memisahkan padat cairan, biaya penggunaan
bahan kim ia pada proses pengendapan
mengalami penurunan karena konsumsi bahan
kimia seperti tawas, NaOH dan polimer
berkurang. Dengan demikian secara total terjadi
penurunan pada biaya operasional setiap harinya
sebesar Rp. 297.728 (yaitu dari Rp.920.244
menjadi Rp.622.516 ).
Kajian Hasil Recovery Sebagai Bahan
Supplemen untuk Unsur hara N Pada Pupuk
cair atau Kompos
Untuk m embuat kajian apakah hasil
recovery dari air limbah proses deliming dapat
dimanfaatkan sebagai supplemen pupuk cair
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maupun kompos terutama pada pemenuhan
unsur hara N, diperlukan pemeriksaan lebih detail
beberapa unsur melalui penelitian lebih lanjut
serta membandingkan hasilnya dengan SNI.
Namun sebagai langkah awal pada kajian tersebut
adalah mengakaji dengan referensi SNI 19-70302004.
Dengan adanya pemanfaatan air limbah
dari proses deliming sebagai bahan supplement
pupuk cair/ kompos terutama dalam pemenuhan
unsur hara N dapat diambil suatu pendekatan
perhitungan seperti pada Tabel. 3
Tabel. 5. Cara Pencampuran Air Limbah
Deliming untuk Supplement unsur
hara N Pada Pupuk Kompos (Suatu
Pendekatan Perhitungan)

C/N ratio maka perlu dilakukan tambahan /
supplement unsur hara N yang diambil dari air
limbah proses deliming (B). Dari campuran bahan
(A) dan (B) akan diperoleh bahan (C) yaitu kompos
yang sudah dapat m endekati nilai yang
diharapkan dengan pencapaian nilai C/N ratio 13.
Namum hasil campuran ini perlu pengkajian lebih
lanjut, terutama untuk penggunaan pupuk pada
tanaman-tanaman tertentu yang mensyaratkan
nilai tertentu dengan tegas.
Hasil pendekatan perhitungan diatas dapat
sebagai salah satu alternative pemanfaatan
limbah deliming sebagai suplemen pupuk, dimana
dengan upaya tersebut dapat mendapatkan
keuntungan baik dari segi lingkungan maupun
pemanfaatan secara ekonomis.
KESIMPULAN DAN SARAN.
Kesimpulan.
Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Recovery garam ammonium dari air limbah
dengan kualitas TSS 1.050 mg/l, BOD 4.100
mg/l, NH3-N 346 mg/l , menggunakan centrifuge
kapasitas 150 liter, putaran motor 900 rpm dan
waktu putaran 2 menit akan menghasilkan
filtrat dengan kualitas TSS 430 mg/l, BOD 2.108
mg/l, NH3 -N 284 mg/l. (removal TSS 59.05 %
, removal BOD 48.59 % dan recovery NH3-N
82.08 % ).

Catatan : Sistim Pencampuran dengan menggunakan
suatu pendekatan perhitungan.

Pada Tabel. 5 terlihat adanya bahan
kompos awal (A) yang nilai C/N ratio 14, walaupun
nilai tersebut m asih dalam range yang
diperbolehkan, namun nilai tersebut masih lebih
tinggi dari yang diharapkan yaitu berkisar pada
10 – 13 karena penggunaan pupuk kompos
dengan C/N ratio yang tinggi dapat menimbulkan
defisiensi N pada tanah. Untuk menurunkan nilai
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2. Upaya minimisasi sumber limbah cair sebelum
masuk Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL)
dengan cara eliminasi air limbah dari proses
deliming, pada basis 1.000 kg kulit kering,
mampu mereduksi biaya Investasi total sebesar
Rp. 5.376.123 (dari Rp. 298.671.249 menjadi
Rp. 284.295.126) dan biaya operasional perhari
sebesar Rp. 301.312 (dari Rp. 920.244
menjadi Rp. 622.516).
3.Hasil recovery garam ammonium dapat
dimungkinkan dimanfaatkan sebagai substitusi
usnur hara pada pupuk , terutama pada
pemenuhan unsur hara nitrogen.
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Saran.
1. Perlu kajian dan referensi lebih lebih lanjut :
a. Studi kasus per kasus mengingat proses kulit
cukup bervariasi dengan konsekuensi limbah
yang dihasilkan juga bervariasi .

penyamakan-kulit/
di download 17 Oktober 2011
http://ehsablog.com/proses-produksi-industripenyamakan-kulit.html
di download : 17 Oktober 2011

b. Tentang bahan hasil recovery sebagai bahan
supplemen unsur hara nitrogen untuk pupuk,
mengingat macam dan penggunaan pupuk
sangat bervariasi tergantung kondisi lahan
serta tanamannya. Selain itu dampak pupuk
tidak dapat dimonitor dalam waktu yang
singkat.
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PENERAPAN TEKNOLOGI BIO-DESULFURISASI GAS HIDROGEN
SULFIDA (H2S) PADA IPAL INDUSTRI TAHU SEBAGAI UPAYA
PENGAMBILAN KEMBALI (RECOVERY) SULFUR
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Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang
E. Mail : mismoen@yahoo.co.id
Naskah diterima 23 Mei 2011 disetujui 7 November 2011
ABSTRAK
Gas hidrogen sulfida (H2S) merupakan salah satu gas dari IPAL industri tahu selain gas methan,
yang tidak berwarna, berbau seperti telur busuk, bersifat racun yang amat berbahaya dan mematikan.
Cemaran gas H2S yang berasal dari IPAL industri tahu, ini jumlahnya cukup besar sekitar 1110,7 mg/Nm3.
Mengingat gas ini sangat beracun maka perlu dihilangkan sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu
cara penghilangan adalah dengan proses desulfurisasi. Proses desulfurisasi dapat dilakukan dengan
cara fisika-kimia dan biologi. Desulfurisasi secara fisika-kimia dapat dilakukan dengan cara ekstraksi
menggunakan pelarut dan dekomposisi senyawa sulfur, sedang desulfurisasi secara biologi dilakukan
dengan Bio-desulfurisasi
Telah dilakukan penerapan teknologi bio-desulfurisasi pada IPAL industri tahu di Desa Purwogondo,
Kartasura, Sukoharjo, dengan hasil penangkapan gas H2S dengan menggunakan pelarut Na2CO3 (larutan
NaHS) sebesar 573,27 ppm pada konsentrasi Na2CO3 12,5%, dan dengan waktu kontak selama 150
menit. Hasil kristal sulfur optimal yang diperoleh sebesar 136,6 mg atau dapat menghilangkan senyawa
H2S sebesar 52,01 % dengan waktu 12 jam
Kata kunci : Gas H2S, IPAL industri tahu, Bio-desulfurisasi, pengambilan kembali sulfur
ABSTRACT
Gaseous hydrogen sulfide (H2S) is one of the gases from tofu industrial WWTP, besides the methane.
Thees gas is a colorless, smells like rotten eggs, is highly dangerous poisons and deadly. One source of
H2S gas is derived wastewater treatment process (WWTP) to know the industry. Contaminated H2S gas
WWTP tofu industry is around 1110.7 mg/Nm3. Because these very toxic gases, it’s necessary to be
removed before being discharged into the environment. One way is by removal of the desulfurization
process. Desulfurization is a process can be done by way of physics, chemistry and biology. The physicalchemical desulfurization can be carried out by extraction using solvents and decomposition of sulfur
compounds, biological desulfurization was carried out with Bio-desulfurization
Has been done the application of bio-desulfurization technology in the WWTP of tofu industry in
Purwogondo, Kartasura, Sukoharjo, with the absorbtion of H2S gas by using a solvent Na2CO3 (NaHS
solution) at 573.27 ppm on Na2CO3 concentration at 12.5% , and the contact time during 150 minutes.
The yield of the sulfur crystals obtained optimal 136.6 mg or can eliminate H2S compounds of 52.01%
with a 12 hour
Key word : H2S gaseous, tofu wastewater treatment plant, Bio-desulfurization, sulphur recovery
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PENDAHULUAN
Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh
aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahanbahan organik termasuk diantaranya kotoran
manusia dan hewan, limbah domestik (rumah
tangga), limbah industri yang biodegradable atau
limbah organik lainnya yang biodegradable dalam
kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam
biogas adalah gas metan (CH4), karbon dioksida
(CO2) dan gas lainnya seperti gas hidrogen sulfida
(H 2 S), gas nitrogen (N 2). Komposisi biogas
bervariasi tergantung dengan asal proses
anaerobik yang terjadi, namun pada umumnya
kandungan terbesarnya adalah gas metan sekitar
55 – 75 %, gas karbon dioksida berkisar 23 – 40
%, gas hidrogen sulfida (H2S) berkisar 1 – 3 %,
gas nitrogen (N2) antara 0,1 – 0,3 % dan sisanya
adalah gas hidrogen (H2) . Nilai kalori dari 1 meter
kubik biogas sekitar 6.000 watt jam atau setara
dengan setengah liter minyak diesel.
Oleh karena itu biogas sangat cocok
digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang
ramah lingkungan pengganti minyak tanah, LPG,
butana, batu bara, maupun bahan-bahan lain yang
berasal dari fosil (www.wikipedia.org./wiki/biogas,
28 September 2011)
Prinsip pembuatan biogas adalah
menciptakan proses fermentasi bahan organik
secara anaerobik (dalam ruang kedap udara
disebut alat pencerna atau digester). Dalam
proses tersebut terjadi interaksi yang kompleks
dari sejum lah bak teri yang berbeda-beda,
diantaranya bakteri Methanobacterium, dan
Methanobacillus. (Rahman, 2009).
Adanya gas metan (CH4 ) dalam biogas
menyebabkan biogas dapat dibakar. Energi yang
terkandung dalam biogas tergantung dari
konsentrasi gas metan tersebut. Semakin tinggi
kandungan gas metan maka semakin besar
kandungan energi (nilai kalor) pada biogas, dan
sebaliknya semakin kecil kandungan metana
semakin kecil nilai kalor. Kualitas biogas dapat
ditingkatkan dengan menghilangkan kandungan
hidrogen sulfida (H2S), kandungan air dan karbon
dioksida (CO2). Hidrogen sulfida bersifat racun dan
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mengandung zat yangdapat menyebabkan korosi.
Disamping itu apabila biogas dibakar langsung
maka hidrogen sulfida dalam biogas bersamasama oksigen membentuk senyawa baru yaitu
sulphur dioksida (SO2) ataupun sulphur trioksida
(SO3) yang lebih berbahaya sifatnya. Pada saat
yang sama juga dapat terbentuk sulphur acid
(H 2SO 3) yang merupakan senyawa yang lebih
korosif. Demikian juga adanya kandungan airnya
akan menurunkan titik penyalaan biogas.
Pemanfaatan biogas sebagai sumber
energi alternatif memberiikan banyak keuntungan,
diantaranya adalah :
1. Penggunaan biogas dapat m engurangi
pemakaian bahan bakar fosil.
2. Pembuatan biogas dapat mengurangi masalah
lingkungan akibat limbah/sampah
3. Biogas merupakan sumber energi yang mudah
didapat dan biaya murah.
4. Bahan organik sisa proses pembuatan biogas
disebut lumpur pencerna (sludge) dapat
digunakan sebagai pupuk organik.
5. Pemakaian biogas dapat m emperbaiki
kesehatan lingkungan.
Pem anfaatan biogas sebagai energi
alternatif memegang peranan penting dalam
manajemen limbah karena gas metan dan karbon
dioksida m erupakan gas rumah kaca yang
potensial dalam pemanasan global. Namun
demikian karbon dalam biogas merupakan karbon
yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis
tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi k e
atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon
diatmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran
bahan bakar fosil. Saat ini banyak negara maju
m eningk atkan

penggunaan

biogas

yang

dihasilkan baik dari limbah cair maupun limbah
padat industri atau yang dihasilkan dari sistem
pengolahan biologi mek anis pada tempat
pengolahan limbah.
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Senyawa Sulfur dan Proses Desulfurisasi
Sulfur merupakan senyawa yang secara
alami terkandung dalam minyak bumi ataupun
gas, namun keberadaannya tidak dinginkan
karena dapat menyebabkan berbagai masalah,
termasuk di antaranya korosi pada peralatan
proses, bau yang kurang sedap atau produk
samping pembakaran berupa gas buang yang
beracun (sulfur dioksida, SO2) dan menimbulkan
pencemaran udara serta hujan asam. Berbagai
upaya dilakukan untuk menghilangkan senyawa

dikem bangkan. Salah satu yang kini mulai
dikembangkan adalah proses desulfurisasi.
Desulfurisasi

m erupak an

proses

untuk

menghilangkan senyawa sulfur dari aliran proses
atau aliran produk. Pada dasarnya terdapat 2 cara
desulfurisasi,

yaitu

dengan

ekstraksi

m enggunakan pelarut, serta dekomposisi
senyawa sulfur (umum nya

dalam bentuk

senyawa merkaptan, sulfida dan disulfida). Cara
lain desulfurisasi adalah menggunakan bakteri
(bio-desulfurisasi).

sulfur dari aliran proses, termasuk menggunakan

Bio-desulfurisasi m erupak an proses

proses oksidasi, adsorpsi selektif, ekstraksi,

penghilangan sulfur dengan memanfaatkan

hydrotreating daan sebagainya. Sulfur yang

metabolisme mikroorganisme, yaitu dengan

dihilangkan dari aliran proses kemudian diambil

m engubah hidrogen sulfida menjadi sulfur

kembali sebagai sulfur elemental. Salah satu

elementer dengan katalis suatu enzim hasil

turunan dari senyawa sulfur yang berbahaya

metabolisme mikroorganisme sulfur jenis tertentu,

adalah hidrogen sulfida.

tanpa mengubah senyawa hidrokarbon dalam

Hidrogen sulfida adalah senyawa dari 2
unsur zat kimia yaitu gas hidrogen dan belerang
yang kadang kala kita sebut juga hidrogen sulfur.
H2S merupakan suatu gas beracun yang mudah
menyala dan tidak berwarna serta larut dalam
air. Dalam konsentrasi yang agak tinggi dapat
menyebabkan secara cepat orang jadi pingsan
bila mencium baunya. Hidrogen sulfida
mempunyai sifat-sifat fisik yaitu mempunyai berat

aliran proses. Reaksi yang terjadi adalah reaksi
aerobik, dan dilakukan dalam kondisi lingkungan
teraerasi. Keunggulan proses ini adalah dapat
m enghilangkan senyawa sulfur yang sulit
disingkirk an,

misalnya

alkylated

dibenzothiophenes. Jenis mikroorganisme yang
digunakan untuk proses bio-des ulfurisasi
umumnya berasal dari Rhodococcus sp dan
Thiobacillus sp (NATCO, 2008)

molekul 34,08 ; boiling point = - 60,1 0C, specific

Dalam proses ini, aliran gas yang

gravity = 1,192. Hidrogen sulfida larut dalam air,

mengandung hidrogen sulfida dilewatkan pada

sangat mudah terbak ar

(flammable), tidak

absorber dan dikontakkan pada larutan soda.

berwarna dan mempunyai nilai ambang batas

Senyawa soda akan mengabsorbsi hidrogen

(NAB)10 ppm. (Imamkhasani, S., 1998)

sulfida, dan kemudian dialirkan ke bioreaktor yang

Apabila terpapar gas H2S akan berakibat
berbeda pada setiap manusia sesuai dengan
kosentrasinya.

Pada

kosentrasi

rendah

menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan,
selaput lendir dan k ornea mata dan pada
kosentrasi tinggi akan merusak sistem syaraf
penciuman dan pada konsentrasi diatas 300 ppm
dapat menyebabkan kematian

mengandung mikroorganisme. Bioreaktor diberi
aerasi sehingga mikroorganisme dapat mengubah
hidrogen sulfida menjadi sulfur elementer secara
biologis dalam kondisi pH 8,2 – 9 Sulfur hasil
reaksi kemudian melalui proses dekantasi untuk
memisahkan dengan cairan soda. Cairan soda
dikembalikan ke absorber, sedangkan sulfur
diperoleh sebagai cake atau sebagai sulfur cair
murni. Karena sifatnya yang hidrofilik sehingga

Karena sangat berbahaya bagi kesehatan

mudah diabsorpsi oleh tanah, maka sulfur yang

dan lingk ungan, maka berbagai metode

dihasilkan dari proses ini dapat juga dimanfaatkan

pengurangan

senyawa

sulfur

telah
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sebagai bahan baku industri lain atau pupuk.
(Arini, T., 2007).
Diagram alir proses bio-desulfurisasi dapat

bapak Parji , Desa Purwogondo, Kelurahan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sedang bahan
kimia yang dipakai adalah larutan Na2CO3 dan
NaOH.

dilihat pada gambar berikut.
Peralatan penelitian berupa satu unit
biodesulfurisasi dan gambar alat tersebut tersaji
pada Gambar 2 berikut.

Gambar 1. Skema proses bio-desulfurisasi

Tahapan reaksi bio-desulfurisasi sebagai
berikut.
1.Absorbsi H2S oleh absorber (senyawa soda)
H2S + Na2CO3

NaHS + NaHCO3 ..(1)

2. Pembentukan sulfur elementer oleh mikroba
dalam bioreaktor
NaHS + ½ O2

S + NaOH

Gambar 2. Reaktor Bio-desulfurisasi

........(2)

3. Recycle larutan soda kedalam tangki absorber

- Tahapan Penelitian

2 NaOH + CO2

a. Pengumpulan data awal

Na2CO + H2O ...... (3)
3

Penggunaan teknologi bio-desulfurisasi
pada industri perminyakan dapat menurunkan
konsentrasi gas buang H2S sampai dengan 90 %,
tergantung dari konsentrasi dan spesifikasi gas
H2S yang diolah ( NATCO, 2008)

METODOLOGI PENELITIAN

b. Pembuatan starter mikroba

- Bahan dan peralatan
Bahan penelitian yang digunakan adalah
biogas yang mengandung gas hidrogen sulfida
(H2S) yang berasal dari IPAL industri tahu milik

247

Yang dimaksud dengan pengumpulan data
awal adalah uji karakteristik bahan uji (gas H2S)
yang digunakan sebagai obyek penelitian, yang
tujuannya mengetahui fluktuasi kuantitas gas H2S
yang dihasilkan dalam satu siklus waktu tertentu.
Metode analisis gas H2S mengacu pada SNI –
19 – 7117.7 – 2005

Untuk mendapatkan perbandingan jumlah
mikrobia dan media tumbuhnya dalam reaktor
yang optimal, diperlukan pengkayaan jumlah
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mikrobia. Metode pengkayaan mikroba dilakukan
dengan secara bertingkat dengan membiakkannya
dalam media cair nutrien broth. Starter dapat
digunakan sebagai inokulum apabila telah memiliki
tingkat kepadatan mikroba minimal 1 x 107 CFU/
ml. Metode perhitungan mikr oba dengan
penghitungan Angka Lempeng Total (ALT) dengan
waktu inkubasi 3 x 24 jam. Sediaan mikroba dalam
bentuk agar miring maupun dalam bentuk starter
disajikan pada gambar berikut.

- Pemisahan sulfur elementer
Untuk memisahkan sulfur elementer yang
terbentuk dari hasil proses biodesulfurisasi dari
larutan sodanya dilak uk an didalam tangki
decanter. Sulfur elementer diperoleh sebagai cake
atau sebagai sulfur cair murni. Dalam dekanter
proses pemisahan sulfur terjadi secara gravitasi
dan larutan Na 2CO 3 yang sudah terpisah
dikembalikan ke tangki absorber sebagai make
up.
- Kerangka Alur Pikir
Persiapan Penelitian

Pengumpulan Data Awal
(Karakteristik gas H S)
Gas racun dan
hujan asam

Gambar 3. Sediaan Mikroba Agar Miring dan
Starter

Na2CO3
Starter Mikroba
Udara

Proses pembentukan sulfur elementer
terjadi didalam bioreaktor. Hasil proses absorsi
gas H2S oleh larutan Na2CO3 yang berupa senyawa
NaHS, kemudian dialirkan ke bio-reaktor. Dalam
bioreaktor ditambahkan mikrobia Rhodococcus
sp dan diberi aerasi (dalam suasana aerob). Untuk
mengubah NaHS tersebut menjadi sulfur elementer
secara biologis pH dalam reaktor dipertahankan
pada kisaran 8 – 9. Variabel yang digunakan dalam
proses ini adalah waktu aerasi. Hasil kristalisasi
(kristal sulfur) yang terbentuk dalam bio reaktor
kemudian dialirkan kedalam tangki decanter.

Absorbsi gas H2S
Bio Reaktor

Na 2CO3

Decanter

- Absorbsi gas H2S

- Pembentukan sulfur elementer

Teknologi
Desulf urisasi

Biodesulfurisasi

c. Cara Penelitian

Absorbsi gas H2S yang berasal dari biogas
IPAL industri tahu dilakukan dalam tangki absorber
dengan larutan penyerap (absorban) adalah larutan
Na 2 CO 3. Larutan Na 2 CO 3 dipilih dengan
pertimbangan bahwa larutan tersebut merupakan
senyawa yang tidak bersifat toksis, bersifat stabil,
tidak mudah menguap, tidak korosif dan harganya
yang terjangkau. Variabel proses absorbsi adalah
konsentrasi larutan Na2CO3 dan waktu kontak.

H2S

Sulfur Elementer
Kelayakan
Kesimpulan dan Saran

Gambar 4. Kerangka Alur Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian teknologi proses pengambilan
kembali (recovery) sulfur dari biogas yang
mengandung hirogen sulfida dari IPAL industri
tahu secara biologi (bio-desulfurisasi) dilakukanIn
iustri tahu milik bapak Parji, Desa Purwogondo,
Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Surakarta. Penelitian tersebutr meliputi identifikasi
kuantitas gas H2S yang dihasilkan, proses absorbsi
gas H2S dalam tangki absorber dan jumlah sulfur
elementer yang diperoleh dari hasil biosintesa oleh
mikroba Rhodococcus sp dalam tangki bioreaktor.
- Idenfifikasi kuantitas gas hidrogen sulfida (H2S)
Identifikasi kuantitas gas hidrogen sulfida (H2S),
sulfur dioksida (SO2) dan karbon dioksida (CO2)
dari IPAL industri tahu milik Bp. Panji tersaji pada
Tabel 1 berikut.
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Tabel 1 . Kuantitas gas-gas dari IPAL industri
tahu

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa
kuantitas gas H2S yang keluar dari IPAL industri
tahu berkisar antara 981 - 1287 mg/Nm3, dan rataratanya 1110,7 mg/Nm3. Dari hasil tersebut jika
dibandingkan dengan baku mutu emisi menurut
SK. Gubernur Jawa Tengah No. 10 / 2000,
konsentrasi gas H2S tersebut jauh diatas baku
mutu (baku mutu emisi H2S adalah 35 mg/Nm 3).
Dari aspek lingkungan, tingginya gas H2S yang
diem isikan dari IPAL dapat m enyebabkan
gangguan kenyamanan, gangguan kesehatan
para pekerja dan dapat menyebabkan korosi.
- Absorbsi gas H2S
Absorbsi gas H 2 S dilakukan dalam tangki
absorber dengan larutan penyerap (absorban)
Na2CO3. Pada proses absorbsi ini variabel yang
digunakan adalah konsentrasi absorben dan
waktu penyerapan.

Dari Gambar 5 diatas menunjukkan bahwa
konsentrasi laruran Na2CO3 yang tertinggi dalam
menyerap gas H2S adalah 12,5 % dengan waktu
penyerapan 150 menit. Waktu penyerapan lebih
dari 150 menit untuk berbagai konsentrasi tidak
menunjukkan kenaikan prosentase penyerapan
yang berarti. Menurut Alex Benshop, 2004
kecepatan perpindahan massa antara fase gascair sangat dipengaruhi oleh koefisien
perpindahan massa dan koefisien perpindahan
massa ini dipengaruhi secara langsung oleh laju
alir gas, viskosotas, densitas, suhu, diameter
gelembung gas difusivitas gas dan lamanya waktu
kontak.
- Hasil sulfur elementer
Hasil absorbsi gas H2S dengan larutan Na2CO3
(larutan NaHS) kemudian dialirkan ke tangki bioreaktor untuk mengubah NaHS tersebut menjadi
sulfur elementer sec ara biologis. Dalam
bioreaktor ditambahkan mikrobia Rhodococcus
sp dan diberi aerasi (dalam suasana aerob).
Variabel yang digunakan dalam proses ini
adalah waktu aerasi. Berat sulfur elementer hasil
biodesulfurisasi disajikan pada Gambar 6
berikut.
160
140
113.4

120

116.9

99.5

100

Hasil absorbsi gas H2S dalam absorber dengan
adsorben Na2CO3 konsentrasi sebesar 5% - 12,5
% dan waktu penyerapan selama 30 – 180
menit dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.

134.5

131.6

111.4

139.7

117.8

118.7

112.1

100.7

95.8

89.9

80

117.2

109.8

136.6

101.7

113.6
101.8

78.6

N a2CO3 5%
N a2CO3 7,5%
N a2CO3 10,0%
N a2CO3 12,5%

60
40
20
0

0
0

6

12

18

36

48

Waktu aerasi ( menit)

Gambar 6. Grafik berat sulfur elementer (gram)

Dari

hasil

penerapan

teknologi

biodesulfurisasi gas H2S industri tahu seperti pada
Gambar 6 diatas terlihat bahwa proses biodesulfurisasi secara keseluruhan yang ditunjukkan
dengan terbentuknya sulfur elementer sebesar
131,6 gram dengan waktu aerasi adalah 12 jam.
Gambar 5. Grafik hasil absorsi gas H2S pada
berbagai konsentrasi absorban dan waktu
penyerapan
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dengan waktu optimal dalam bioreaktor selama 12
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jam

yang signifikan), hal tersebut menunjukkan bahwa
pemanfaatan Rhodococcus sp dalam proses bio-
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ABSTRAK
Partikel Titanium Oksida (TiO2)yang berukuran nano mempunyai sifat semikonduktor dan fotovoltaik,
sehingga prospektif untuk katalis guna pengolahan air limbah industri. Pembuatan katalis TiO2 dapat
menggunakan berbagai cara, antara lain anodizing (elektrokimiawi). Dari berbagai cara tersebut, hanya
cara anodizing menggunakan elektrolit organik mengandung flourida yang dapat digunakan untuk
mengontrol dimensi partikelnya. Percobaan pembuatan katalis TiO2 nanopartikel secara anodising
menggunakan elektrolit etilen glikol mengandung 1% NH4F dan 3% H2O dilakukan pada tegangan voltase
20V, 30V, 40V dan 50V dengan variable waktu 1 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam dan 8 jam. Anodising pada 40 V
selama 1 dan 2 jam menghasilkan katalis yang memberi respon arus yang tinggi berdasar hasil uji LSV,
masing-masing sebesar 0,000327A dan 0,000357A.
Kata Kunci: TiO2 nanopartikel, anodizing, uji LSV, respond listrik

ABSTRACT
Nano size particles of Titanium oxide have semiconductor and voltaic characteristic, therefor it has
prospective uses for waste water treatment. Fabrication of catalyst TiO2 can be done by several methods
such as anodizing methods (electro chemical method). Among the methods, only anodizing method using
electrolyte organic solution containing flouride that capable to control the dimension of the TiO2 particles.
The experiment of TiO2 nanoparticles fabrication by anodizing method using electrolyte Ethylene Glicole
containing NH4F 1% was executed on voltage of 20V, 30V, 40V and 50V with duration variables of 1 hour,
2, 4, 6 and 8 hours. Anodising by 40 V for 1 and 2 hours yielded catalysts having high electric respond
according LSV tests by 0,000327 A and 0,000357 A.
Key words: TiO2 nanoparticles, anodizing, LSV test, electric respond
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PENDAHULUAN

Peneliti BBTPPI Semarang telah meneliti

Titanium dioxide, dikenal sebagai titania,
dengan rumus kimia TiO2, banyak dipakai sebagai
pigment untuk keperluan industri, seperti tabir
surya (sunscreens), cat, salep, pasta gigi dan lain
sebagainya. Pigment ini dikenal sebagai titanium
white, atau Pigment W hite 6, dengan nomer
pengenal

CI77891

(anonim ,

http://

en.wikipedia.org). Penemuan sifat fotokatalitik
pada TiO2 dibawah sinar ultraviolet pada tahun
1972 oleh Honda dkk ini, memicu penelitian lebih
lanjut untuk pemanfaatan diberbagai bidang mulai
dari fotovoltaik dan fotokatalisis sampai foto-/
electrochromik dan sensor dan juga penelitian
untuk “energy” dan pelestarian “lingkungan”(Chen
et.al 2006; Fujishim a 1972). Material ini
diharapkan

dapat

menjadi solusi untuk

mengurangi polusi guna mengurai masalah
lingkungan yang dirasa semakin serius (Chen et
al, 2006).
Penelitian dalam preparasi/ sintesa,
modifikasi, dan aplikasi TiO2 nano-material ini saat
ini masih terus dilakukan oleh para peneliti.
Sintesa TiO2 nano-material – dalam bentuk partikel
nano - nanorods, nanowires, dan nanotube maupun struktur nano lain. Mereka menguraikan
berbagai cara sintesis misalnya cara Sol gel, Cara
Micelle, Cara Sol, Hidrotermal, Solvotermal,
oksidasi langsung, disposisi uap secara kimiawi,
fisik, elektrik, cara kimiawi sonic, microwave dan
lain sebagainya. Dari berbagai cara tersebut,
hanya cara anodizing dengan larutan elektrolit
organik m engandung floride yang dapat
mengendalikan ukuran (size) partikel nano TiO 2
(Grimes et.al, 2009)

pengembangan proses pembuatan TiO 2 nano
partikel yang digunakan untuk katalis pada reaktor
rotary drum untuk degradasi cemaran limbah
industri tekstil pewarnaan agar diperoleh cara
pengolahan limbah cair yang cepat, mudah dan
murah (Djarwanti, dkk, 2009, Djarwanti, dkk,
2010). Metode anodizing ini dikembangkan karena
dinilai mempunyai potensi untuk diterapkan
secara mudah dan murah. Dalam penelitian ini
m enggunak an elektrolit Etilen Glikol yang
mengandung Floride dengan menggunakan
variabel besarnya voltase dan waktu anodising.
Etilene Glikol dipilih karena ketersediaan dipasar
mudah, relatif stabil tidak mudah terurai dan
murah. Dari penelitian ini tersebut diharap akan
diperoleh proses pembuatan katalis yang dapat
menghasil katalis yang berdaya kerja tinggi untuk
m endegradasi kandungan cemaran limbah
dengan beaya relatif murah.
Proses anodization adalah proses oksidasi
menggunakan reaksi elektrokimiawi dalam suatu
elektrolit. Menurut Grimes dkk, proses pembuatan
TiO2 secara anodizing telah berkembang mulai
dari generasi pertama sampai generasi terakhir.
Generasi pertama menggunakan elektrolit berair
(aqous) misal larutan HF, campuran HNO3/HF,
H 2SO 4 /HF dan sebagainya. Generasi kedua
menggunakan Elektrolit larutan buffer misalnya
larutan KF atau NaF dengan pengaturan pH
dengan penambahan asam sulfat, NaOH, asam
sitrat atau NaHSO 4 . G enerasi ketiga
menggunakan elektrolit pelarut organic seperti
formamide, etilen glikol dan sebagainya (Grimes
et.al, 2009). Dari berbagai cara tersebut
pembuatan katalis TiO2 cara generasi ketiga ini
yang

potensial

untuk

digunakan

dan

Preparasi secara anodizing ini akan

dikembangkan selanjutnya guna pengolahan

menghasilkan partikel TiO2 berbentuk tabung dan

limbah industri. Adanya unsur ion Flor ini

mempunyai struktur partikel berbentuk anastase.

menentukan dimensi nanotube dalam reaksi

Bentuk ini mempunyai luas permukaan yang

oksidasinya (Paulose, et. al. 2006).

paling luas dan karenanya mempunyai efektifitas
yang tinggi untuk mendegradasi secara
fotokatalitik maupun fotoelektrokatalitik terhdap
bahan organik yang menjadi beban cemaran
dalam air limbah industri.

253

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan kondisi operasi proses fabrikasi
katalis TiO2 nano partikel yang optimal guna
digunakan sebagai katalis yang akan dipasang
pada reaktor fotokatalitik guna degradasi zat
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pencemar yang terkandung dalam air limbah
industri tekstil pewarna seperti pewarna indigo.
METODOLOGI PENELITIAN
Bahan dan alat penelitian:
Bahan yang digunakan dalam penelitian
adalah Lembaran Titanium sebagai benda kerja
dan lembaran Tembaga sebagai katoda serta
bahan kimia lain yaitu ethylene glycol, NH 4 F,
HNO3, HF, HCl dan NaNO3. Sedangkan peralatan
yang digunakan antara lain Power supply sebagai
sumber arus searah, Multimeter untuk mengukur
besarnya arus, Furnace untuk kalsinasi dan
Potensio state untuk uji karakterisasi secara test
LSV
Langkah langkah Penelitian

Temperatur elektrolit dijaga < 20o C. Setelah
anodizing selesai, lempeng Ti dicuci dengan
akuades dan dibiarkan kering kemudian dilakukan
kalsinasi pada suhu 500 0C selama 2 jam.
Sesudah dikalsinasi kemudian dilakukan uji
Karakterisasi terhadap katalis hasil anodizing
tersebut. Film TiO2/Ti yang dihasilkan diuji respon
arus cahayanya dengan metode Linier Sweep
Voltametri (LSV). Untuk melihat karakteristik
kristalografi katalis TiO 2 diuji menggunakan
metode XRD, dan SEM. Dari hasil uji LSV akan
terlihat kondisi optimal yang menghasilkan katalis
paling baik.
Evaluasi hasil penelitian untuk mengetahui
efektifitas kinerja katalis dilakukan berdasar hasil
uji LSV. Lempeng yang menghasilkan respon arus

Langkah langkah Penelitian pertama tama
adalah preparasi (pembuatan) Katalis dan kedua
adalah Uji karaktrisasi katalis dan yang ketiga
adalah evaluasi hasil. Dalam preparasi katalis
terlebih dulu dilakukan pretreatment terhadap
lembaran titanium sebelum dilakukan anodizing.
Caranya adalah lempengan Ti ukuran 1 x 10 cm
diamplas dengan kertas amplas halus hingga
bersih dan mengkilat, kemudian dicuci dengan
larutan deterjen dan dibilas dengan akuades.
Lempengan Ti di “etching”, (direndam dalam
larutan asam (campuran HNO3: HF: H2O = 3: 1: 6)
selama 2 menit, kemudian dibilas kembali dengan

yang besar dan waktu anodising yang relatif

akuades dan dibiarkan kering.

sudah dipasang pada holder kedalam bejana

Proses Anodizing dilakukan dengan
menempatkan lempeng Ti sebagai anoda (kutub
positif) dan lempeng Cu sebagai katoda (kutub
negatif) dengan variabel penelitian seperti
tampak pada tabel berikut:
Tabel 1. Parameter dan variable Penelitian

singkat yang dipilih sebagai proses anodisasi yang
optimum yang kelak digunakan untuk fabrikasi
katalis lebih lanjut.
Proses Preparasi Katalis
Proses Preparasi Katalis secara Anodising
dilakukan sebagai berikut: Bejana glas untuk
anodizing berisi elektrolit etilen glikol, yang
mengandung NH4F dan H2O dimasukkan kedalam
box pendingin berisi air es. Suhu dijaga < 200C.
Masukkan lembaran titanium dan tembaga yang
anodizing, Lembaran Titanium dihubungkan
dengan kutub posistif dan lembaran tembaga
dihubungkan dengan kutub negatif. Power supply
dinyalakan. Setelah selesai, benda kerja diangkat
dari elektrolit, dilepas dari rangkaian dari
hubungan dengan power supply, dicuci dengan
akuades beberapa kali sampai bersih dari larutan
elektrolit dan dikeringkan diudara. Lempeng Ti
yang sudah dianodizing dikalsinasi – dipanaskan
pada suhu 500oC selama 2 jam dalam furnace
Karakterisasi Katalis
Karakterisasi dilakukan terhadap individu
lempeng katalis TiO2 hasil preparasi secara
anodizing untuk melihat sifat karakteristiknya,

Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 1, No. 4, Desember 2011

254

Pembuatan Katalis TIO2 Nano Partikel Secara Anodising

antara lain besarnya Respon arus listrik yang
dihasilkan ketika lempeng TiO2 mendapat sinar
UV dengan cara LSV (Linear Sweep Voltametric).
Dengan cara ini Lempeng katalis TiO 2 /Ti
ditempatkan sebagai working electrode, Lempeng
Platina sebagai counter electrode dan standard
Ag/AgCl electrode sebagai reference. Elektrolit
yang digunakan adalah NaNO3 0,1M. Dihasilkan
kurve yang menunjukkan respon antara arus dan
potensial dari katalis. Arus yang terdeteksi
sebanding dengan elektron yang tereksitasi saat
katalis dikenai sinar UV. Semakin tinggi arus,
elektron yang tereksitasi semakin banyak, artinya
lapisan TiO2/Ti semakin aktif sebagai katalis Hal
ini bisa digunakan sebagai indikator terbentuknya
radikal •OH yang sangat berperan nanti dalam
degradasi air limbah. Pengukuran besar respon
arus listrik yang dihasilkan katalis TiO2 jika disinari
UV dengan Cara LSV menggunakan Alat Potentio
Stat merk Digi Ivy model DY 2100.
Mula mula lempeng TiO2, lempeng Platina
dan katode Ag/ AgCl standard dipasang pada
holder, lalu dimasukkkan kedalam piala gelas 100
ml yang berisi + 70 ml larutan NaNO 3 0.1 M.
Masukkan kedalam kompartemen lampu UV.

Gambar 1. Grafik Hasil Uji LSV Lempeng Katalis
Hasil Anodizing pada 20 V Dengan Elektrolit Etilen
Glikol mengandung 0,3% NH4F (gambar A) dan
yang mengandung 1% NH4F (Gambar B)

Hubungkan kutub positif pada lempeng
katalisTiO2, kutub negatif pada lempeng Platina
dan kutub netral pada katode Ag/AgCl standard.
Alat Potentio Stat diprogram sebagai berikut: Initial

Tabel 2. Hasil Uji LSV terhadap katalis hasil
Anodising pada voltase 20 V.

E (V): -1, End E (V): + 1, n Scan rate V/sec: 0.01
dan Senc (A/V): 1.0 e -3 . Nyalakan lampu UV.
Jalankan program LSV dan amati grafiknya dan
save file datanya.
HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji: LSV terhadap katalis hasil Anodising
(Elektrolit mengandung 0,3% NH 4F dan
1%NH4F tanpa etching
Uji LSV terhadap lempeng katalis hasil
anodizing pada voltase 20 V dengan Elektrolit
Etilen Glikol mengandung 0,3% NH4F dan 3% H2O
dan elektrolit sama yang mengandung 1% NH4F
dan 3% H2O seperti pada Gambar 1 dibawah:
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Dari kedua variabel kandungan flourida ini
terlihat bahwa penggunaan elektr olit yang
mengandung 1% NH 4F menghasilkan katalis
dengan kinerja lebih baik. Elektrolit ini yang
digunakan untuk anodizing selanjutnya.
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Respon arus listrik yang ditimbulkan oleh
katalis yang dicelupkan dalam suatu elektrolit
(larutan NaNO3 0,1 M) dan disinari dengan sinar
UV dapat digunakan untuk mengidentifikasikan
keaktifan katalis tersebut. Uji LSV ini
menghasilkan gr afik yang menunjuk kan
hubungan antar arus listrik potensial. Arus yang
terdeteksi sebanding dengan elektron yang
tereksitasi saat katalis mendapat sinar UV.
Semakin tinggi arus yang dihasilkan, berarti
semakin banyak elektron yang tereksitasi, maka
lapisan Ti/TiO2 tersebut semakin aktif berperan
sebagai k atalis. Hal ini paralel dengan
terbentuknya radikal .OH yang sangat berperan
dalam proses degradasi bahan cemaran dalam
air limbah.

Tabel 3.Hasil Uji LSV Terhadap Katalis Hasil
Anodising Pada Voltase 20 V tanpa dan
dengan etching.

Hasil LSV dari katalis hasil Anodising dengan
Elektrolit mengandung 1%NH 4F tanpa dan
dengan etching
Uji LSV terhadap lempeng katalis hasil
anodizing pada voltase 20 V dengan Elektrolit
Etilen Glikol mengandung 1% NH4F dan 3% H2O
tanpa dan dengan etching tampak seperti pada
Gambar 2 dibawah:

Dari kedua variabel perbedaan treatment
sebelum anodizing ini terlihat bahwa pretreatment
etching menghasilkan kinerja katalis yang lebih
baik. Pretreatment etching ini yang digunakan
untuk anodizing selanjutnya.

Hasil Uji LSV dari Lempeng Katalis Hasil
Anodising Pada Voltase 20 V, 30V, 40V dan 50V
dengan Elektrolit Mengan dung 1%NH 4 F
Dengan Pretreatment Etching
Hasil Uji LSV dari katalis hasil anodizing
pada voltase 20 V, 30V, 40V dan 50V dengan
Elektrolit mengandung 1%NH4F tampak seperti
Voltase

pada Gambar 3.

B

Voltase

Gambar 2. Grafik Hasil Uji LSV Lempeng Katalis
Hasil Anodizing (Dengan Elektrolit Etilen Glikol
mengandung dan 1% NH4F) pada 20 V Tanpa
Etching (A) dan Dengan Etching (B)
Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 1, No. 4, Desember 2011

256

Pembuatan Katalis TIO2 Nano Partikel Secara Anodising

tinggi juga ditunjukkan oleh hasil anodizing pada
voltase 30V selama 4 jam dan 50V selama 2 jam.
Meskipun hasil Anodising pada 50V selama
2 jam menghasilkan katalist dengan nilai uji LSV
yang tinggi, namun pengerjaan fabrikasi katalis
TiO2 dengan kondisi operasi ini sangat beresiko
gagal karena dalam prosesnya dapat timbul panas
yang tinggi yang akan melarutkan lempeng
Titanium dan merusak elektrolitnya.
Hasil uji LSV tertinggi dicapai pada lama
anodising 40V selama 8 jam, dan tertinggi kedua
pada lama anodizing 10 jam. tertinggi ketiga pada
40V selama 2 jam. Meskipun demikian yang
dianggap optimum adalah cara fabrikasi lapisan
TiO 2/Ti dengan proses anodizing pada
40Vdengan selama 2 jam dan 1 jam, dengan
pertimbangan beaya dan resiko yang lebih rendah.
Yaitu elektrolit masih mempunyai peluang untuk
digunakan berulang kali.

Voltase

B

KESIMPULAN
Voltase

Gambar 3. Grafik Uji LSV hasil anodizing pada 20V,
30V, 40V dan 50V (Gambar A untuk 20V, B untuk
30V, C untuk 40V dan D untuk 50V)

Tabel 4.Hasil Uji LSV Terhadap Lempeng
Katalis Hasil Anodizing Pada 20V, 30V,
40V dan 50V Dengan Treatment
Etching

Dari grafik dan tabel tersebut terlihat bahwa
anodizing dengan elek trolit Etilene Glikol
mengandung 1%NH 4F dengan pretreatment
etching diperoleh hasil uji LSV yang tinggi pada
voltase 40V pada hampir semua variable waktu.
Pada anodizing 40V, karena terlihat ada
kecenderungan hasil LSV selalu meningkat pada
setiap variable waktu maka dilakukan tambahan
variabel waktu 10 jam dan 12 jam. Hasil yang
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Dari hasil penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pembuatan katalis TiO 2
partikel ukuran nano secara anodizing
m enggunak an elektrolit Etilen Glikol yang
mengandung 1% NH4F dan 3% H2O pada 40V
pada semua variabel waktu dapat menghasilkan
katalis TiO2 dengan kinerja tinggi yang diukur dari
respond listrik menurut uji LSV. Anodising dengan
30 V selama 4 jam dan pada 50 V selama 1 jam 2
jam juga dapat menghasilkan katalis TiO2
berkinerja
baik.
Nam un
berdasarkan
pertimbangan aspek ekonomi dan faktor resiko
kegagalan, yang dianggap optimum adalah
anodizing pada 40V selama 1 jam dan 2 jam.
Anodising dengan 50V meskipun menghasilkan
katalis yang baik tetapi tidak dianjurkan digunakan
untuk fabrikasi katalis karena resiko kegagalan
tinggi. Anodising selama 4 jam atau lebih juga tidak
dianjurkan untuk dilakukan karean berisiko gagal
jika ada pemadaman listrik secara mendadak dan
penggunaan elektrolit secara berulang ulang lebih
kecil peluang.
Perlu dipertimbangkan agar penelitian ini
dapat dilanjutkan mengingat untuk fabrikasi katalis
TiO 2 nanopartikel guna diaplikasikan dalam
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reaktor fotoelektrokatalis dan fotokatalis
hendaknya menggunakan proses anodizing
dengan elektrolit Etilen Glikol yang mengandung
1% NH4F dan 3% H2O pada 40V selama 1 jam
atau maksimal 2 jam dengan menjaga suhu
elektrolit tersebut dibawah 20oC. Hal itu karena
kondisi operasi itu yang dinilai paling optimum
ditinjau dari aspek teknis maupun ekonomis.
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ABSTRAK
Senyawa galaktomanan dalam ilmu gizi merupakan serat makanan (dietary fiber) yang mampu
menurunkan kadar glukosa dan kolesetrol darah. Galaktomanan ini secara alami terkandung dalam
beberapa jenis tanaman seperti gum guar, psyllium, fenugreek, dan ampas kelapa. Untuk bisa
dimanfaatkan, galaktomanan perlu dilakukan suatu proses pemisahan dari senyawa lain yang juga
terkandung dalam tanaman tersebut. Proses pemisahan atau isolasinya ini menggunakan bahan kimia
natriumhidroksida, tetapi penggunaan bahan kimia ini selain mahal juga biasanya mempunyai risiko
pencemaran terhadap lingkungan. Di alam sebenarnya bahan kimia ini bisa terkandung dalam abu hasil
pembakaran kayu atau bambu. Karena itu percobaan ini dilakukan untuk memanfatkan air rendaman
dari beberapa jenis abu untuk mengisolasi galaktomanan dari ampas kelapa, dengan pertimbangan
keberlimpahan ampas kelapa, serta abu yang mudah diperoleh di masyarakat.
Kandungan galaktomanan dalam ampas kelapa cukup tinggi, tanpa air bisa mencapai 61%,
sementara ampas kelapa sendiri merupakan limbah yang pemanfaatannya masih sangat kurang. Limbah
ini di negara kita cukup berlimpah, karena negara kita termasuk sebagai salah satu negara penghasil
kelapa yang terbesar di dunia. Abu biasanya digunakan di rumah tangga, sebagai bahan pembersih
peralatan dapur, harganya murah, dan merupakan hasil pembakaran sisa bagian tanaman atau pohon
yang sengaja dibakar.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa tidak semua abu dapat dapat digunakan untuk mengisolasi
galaktomanan dari ampas kelapa, karena tidak semua abu memiliki kebasaan. Pada penelitian ini, air
abu dengan kebasaan tertinggi (0,135 ± 0,02) adalah tungku rumah tangga yang mampu mengisolasi
galaktomanan ampas kelapa dengan perolehan efisiensi sebesar 47,9%. Produk isolat galaktomanan
dihasilkan rata-rata mengandung 19,9% mannosa dan 15,6% galaktosa, serta monosakarida lainnya,
yaitu 23,7% raffinosa, 17,1% xylosa, 14,1% fruktosa, 3,0% multotriosa dan 0,9% glukosa. Efisiensi isolasi
bisa ditingkatkan melalui isolasi ulang terhadap residu sisa isolasi pertama. Hasilnya efisiensi bisa mencapai
99,0% pada isolasi ulangan ke-3. Jumlah ulangan isolasi untuk memperoleh efisiensi optimal tergantung
dari pada tingkat kebasaan air abu. Semakin tinggi maka isolasi ulangan semakin singkat.
Kata kunci: Galaktomanan, ampas kelapa, air abu kayu, abu bambu, isolasi.
ABSTRACT
The substance of galactomannan in nutrition is a dietary fibre which is important in reducing the
glucose and cholesterol levels in blood. Naturally, the galactomanancan is found in some kinds of plant
such as gum guar, psyllium, fenugreek, and the residue of coconut kernel. In order to be used, this
galactomannan need to be separated from the others substances in the plant.
The prosses of separation or isolation of galactomanan is using the sodiumhydroxide. However,
the uses of this chemical is expensive in addition to have risk to the environment condition. Naturally, this
chemical can be found in the ash as the result of fire burning of some of plant. Therefore this study was
performed to re-uses of water soaking of the ash to isolate the galactomannan from the coconut kernel
residue, by the consideration of the availability of the coconut kernel residue and the ash in the society.
The content of galactomannan in the coconut kernel residue is quite high reaching 61% in dry
basis, whereas the re-uses of this residue is quite low. This residue in our country is in a large quantity,
since our country is one the highest coconut production in the world. The ash is usually used as the
cleaner in household, cheaper, and as the residue of burning the part of the trees.
The result of study indicated that not all of the ash capable to isolate the galactomannan from the
coconut kernel residue, because the bases properties of ash are not belonging to all ash used in this
study. In this study the ash obtained from the household stove had the highest bases, it was 0,135 ± 0,02.
This ash was able to isolate galactomannan from the coconut kernel with 47,9 %efficiency. The product of
isolation contained 19.9% mannose and 15.6% galactose, in addition others monosaccharide such as
23.7% raffinose, 14.1% fructose, 17.1% xylose, 3.2% multotriose, and 0.9% glucose,. The efficiency of
the isolation could be increased by repeating isolation of the residue using the fresh of ash solution. In this
experiment, the gaining of efficiency could reach to 99,0% at the third of repeating isolation. The repeating
isolation needed to reach the optimal efficiency depended on the base of ash water. The repeating isolation
of ash water with more base was quicker than the ash water with low base.
Key words: Isolation, galactomannan, ash, coconut kernel residue.
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PENDAHULUAN
Galaktomanan adalah senyawa polimer
karbohidrat dari monomer manosa yang memiliki
gugus galaktosa. Molekul manosa terikat satu
sama lain dengan ikatan 1-4-b-D-manopiranosil,
sementara dengan galaktosa terikat melalui ikatan
1-6-a-D-galaktopiranosal (Braveman, 1978; Dey,
1978).
Polimer karbohidrat ini merupakan serat
makanan (dietary fiber), yang bersifat protektif
terhadap akibat metabolisme lemak dan
karbohidrat. Lemak berpengaruh terhadap kadar
kolesterol darah, yaitu salah satu faktor risiko
untuk terjadinya serangan penyakit jantung
koroner dan stroke. Sedangkan karbohidrat,
terutama glukosa berpengaruh terhadap kadar
gula darah, yaitu faktor risiko untuk terjadinya
penyakit diabet (PERSAGI, 2002). Jum lah
penderita penyakit ini cenderung meningkat dari
tahun ke tahun, disebabkan oleh perubahan pola
m akan dengan konsumsi tinggi lemak dan
karbohidrat, sementara konsumsi serat sangat
kurang (Dep, Kes, 2007).
Manfaat galaktomanan bagi kesehatan ini,
telah diuji pada hewan percobaan maupun pada
subjek manusia secara signifikan. Galaktomanan
alami yang telah teruji adalah gum guar (Blake, et
al., 1997, David et al., 1979), psyllium (Anderson
et al., 1999), fenugreek (Madar and Shomer, 1990)
dan ampas kelapa (Purawisastra dan Affandi,
2006; 2007).
Ampas kelapa adalah limbah yang
diperoleh pada pembuatan santan. Sisa kelapa
ini merupakan suatu limbah yang sudah tidak
mengandung santan lagi, walaupun ada tapi
sangat sedikit, dan biasanya limbah ini
dimanfaatkan untuk pakan ternak (Agroindustri
Online). Pernah dimanfaatkan sebagai bahan
baku pembuatan tempe, yang disebut tempe
bongkrek, namun tempe tersebut sering
menimbulkan keracunan. Hal ini disebabkan pada
proses pembuatannya mudah terkontaminasi oleh
bakteri Pseudomonas cocovenenans yang
menghasilkan senyawa asam bongkrek yang
bersifat racun. Pembuatan tempe bongkrek ini
kemudian dilarang oleh pemerintah daerah,
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karena senyawa racun ini bisa mengakibatkan
kematian bagi yang korbannya cukup banyak.
(Manik, 2003; Sabikis, 1976).
Dengan demikian pemanfaatan ampas
kelapa masih terbatas. Padahal jumlahnya pasti
berlimpah, karena penggunaan kelapa di
masyarakat cukup banyak. Sementara produksi
kelapa di negara kita, karena iklim tropis dari
negara kita yang cocok untuk pertumbuhan kelapa
menjadikan negara kita sebagai salah satu negara
penghasil kelapa yang terbesar di dunia, setelah
Filipina (BPS, 2009;Abdurachman dkk, 2003).
Ampas kelapa termasuk salah satu sumber
galaktomanan, karena menurut hasil analisis
serat ampas kelapa tanpa air mengandung 61%
galaktomanan, 26% mannan dan sisanya 13%
adalah karbohidrat lain(Batalon 2008,
Balasubramaniam1976). Namun galaktomanan
dari bahan alami tersebut terlebih dahulu perlu
diisolasi, dan proses isolasinya menggunakan
bahan kimia soda api (Purawisastra, 2009).
Penggunaan bahan kimia ini selain mahal juga
m em punyai risiko pencemaran terhadap
lingkungan. Abu mengandung bahan kimia seperti
natrium, kalium, kalsium, dan kalsiumoksida,
karena secara alami bahan kimia terkandung
dalam tanaman (Komaryati dan Hastuti, 1993; Pari
dan Lestari, 1993).
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Gambar 1. Struktur molekul galaktomanan
(Braveman, 1978)

Abu biasanya digunakan di rumah tangga,
sebagai bahan pembersih peralatan dapur. Abu
ini dijual di pasar dengan harga yang murah, dan
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biasanya merupakan hasil pembakaran sisa
bagian tanaman atau pohon yang sengaja dibakar.
(Komarayati, Dadang dan Mahpudin, 2004)
Karena itu dilakukan suatu percobaan untuk
mengisolasi galaktomanan dari ampas kelapa
dengan menggunak an air rendaman dari
beberapa jenis abu, yaitu abu tungku rumah
tangga, abu pasar, abu bambu, dan abu sekam
padi. Dengan pertimbangan berdasarkan
informasi keberlimpahan ampas kelapa, serta abu
yang mudah diperoleh di masyarakat.
Percobaan ini masih merupakan suatu
percobaan pendahuluan, untuk menjawab apakah
abu bisa digunakan sebagai bahan untuk proses
isolasi galaktomanan ampas kelapa. Tentunya
perlu dilakukan penelitan selanjutnya, seperti
pengujian ketersediaan bahan baku serta
teknologi yang bisa diaplikasikan di masyarakat.
BAHAN DAN METODA
BAHAN
1. Persiapan air abu
Abu yang digunakan dalam penelitian ini
adalah abu yang diperoleh dari tungku rumah
tangga, abu dari pasar, serta abu bambu dan abu
sekam padi yang diperoleh dengan membakar
sendiri. Abu ini masing-masing direndam di dalam
air selama satu malam, lalu disaring. Air saringan
yang diperoleh,
kemudian ditentukan
kebasaannya dengan metoda asidimetri (AOAC,
2000).
2. Persiapan ampas kelapa
Ampas kelapa yang digunak an pada
penelitian ini adalah ampas kelapa dari rumah
tangga. Ampas kelapa terlebih dahulu dicuci
dengan air hangat untuk menghilangkan sisa
santan yang masih terkandung di dalam ampas.
Ampas kelapa yang telah bersih, dianalisis kadar
airnya dengan metoda pengeringan (AOAC,
2000).

ditambahkan etanol sehingga terjadi endapan.
Endapan kemudian disaring, lalu dikeringkan.
2. Pengulangan isolasi
Dilakukan sama seperti di atas, akan tetapi
residu ampas kelapa setelah diisolasi, kemudian
diisolasi kembali dengan menggunakan air abu
yang baru. Asumsinya adalah bahwa residu
ampas kelapa yang telah mengalami isolasi
pertama akan menjadi lunak, dan terjadi suatu
pembengkakan (sweeling) struktur m olekul
galaktomanan sehingga air abu bisa mudah
mengisolasinya. Dengan demikian isolasi bisa
menghasilkan hasil yang lebih banyak.
3. Analisis komposisi monosakarida
Kom posisi
monos akarida
isolate
galaktomanan yang dianalisis terutama meliputi
galaktosa dan manosa, serta monosakariida
lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan
alat HPLC, dengan fase diam µ-Bondapakcarbohydrate pada kolom 300 x 4 (id) mm pada
suhu 27 0 C, fase gerak larutan methanol-air
(60:40) pada kecepatan 1 ml/menit, dengan
detekor Index Refraction Detector 401 RID (Scoot,
1999)
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persiapan air abu
Tabel 1 m enyajikan hasil penentuan
kebasaan dari air abu yang digunakan pada
percobaan ini. Air abu diperoleh dengan
menambahkan 1 liter air ke dalam 10 g abu,
diaduk, dibiarkan satu malam, kemudian disaring.
Filtrat hasil saringan ditentukan kebasaannya
secara titrasi asidimetri. Volume filtrat diukur untuk
mengetahui rendemen air abu. Kadar air abu
ditentukan sebelum dan sesudah dilakukan
perendaman.
Tabel 1.Rata-rata kadar air abu, volume
rendaman, dan kebasaan air abu

METODA
1.

Isolasi galaktomanan ampas kelapa dengan air abu

Prinsip isolasi seperti yang dilakukan oleh
Purawisastra (2009)., yaitu ampas kelapa di dalam
erlenmeyer, ditambah air rendaman abu lalu
diaduk dengan magnetik stirer. Setelah itu
disaring, dan hasil saringan yang diperoleh
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Kebasaan tertinggi adalah pada abu tungku
rumah tangga, kemudian abu pasar, lalu abu
bambu, tetapi abu sekam padi tidak mengandung
kebasaan sama sekali.

akan digunakan untuk isolasi, dipilih air abu
dengan perbandingan 1 g dalam 100 ml air, yang
memiliki kebasaan tertinggi.
2. Isolasi galaktomanan ampas kelapa

Kebasaan air abu kayu yang diperoleh dari
pasar adalah rendah, perbedaan ini kemungkinan
bahwa abu kayu yang diperoleh dari pasar tidak
semua dari kayu, mungkin ada bahan bakar lain.
Berbeda dengan abu kayu yang berasal dari
tungku, karena tungku yang diambil abunya
adalah tungku rumah tangga yang jelas
menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya.
Kadar air abu bervariasi, tertinggi adalah
abu bambu, kemudian abu tungku rumah tangga,
abu sekam padi lalu abu bambu. Tampaknya
kadar air ini berpengaruh terhadap jumlah air
rendaman yang diperoleh. Semakin tinggi kadar
air abu, semakin banyak volume rendemen yang
diperoleh.

a. Komposisi monosakarida
Hasil isolasi galaktomanan dari ampas kelapa
untuk masing-masing jenis abu terlihat pada
Tabel 2. Komposisi isolat galaktomanan yang
diperoleh memiliki komposisi yang hampir
sama, walaupun ada perbedaan pada
kebasaan dari jenis abu.
Tabel 2. Komposisi isolat galaktomanan untuk
setiap jenis air abu

Untuk memperoleh hasil rendaman yang
optimal, maka dilakukan pengujian kebasaan
terhadap air abu yang direndam dengan volume
air yang bervariasi, rata-rata hasilnya disajikan
pada Gambar 2.

Perbedaan abu hanya berdampak pada
jumlah isolat galaktomanan yang dihasilkan.
Seperti terlihat pada Tabel 2, effisiensi tertinggi
diperoleh pada isolasi yang dihasilkan dari abu
kayu tungku rumah tangga, kemudian abu pasar.
Tampak bahwa semakin tinggi sifat kebasaan air
abu, maka semakin banyak galaktomanan yang
dapat diisolasi.
Gambar 2. Kebasaan air rendaman pada
perbandingan bervariasi

Terlihat pada gambar bahwa abu sekam
padi memang tidak memiliki kebasaan sama
sekali. Sementara kebasaan tertinggi masih
diperoleh dari air abu tungku rumah tangga.
Sem akin banyak air rendaman yang
digunakan maka kebasaan air rendaman semakin
berkurang, karena terjadi pengenceran. Pada
percobaan ini untuk memperoleh air abu yang
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b. Effisiensi isolasi
Efisiensi isolasi adalah persentase berat isolat
galaktomanan yang dihasilkan terhadap
kandungan galaktomanan di dalam ampas
kelapa. Efisiensi tertinggi yang tercapai hanya
47,9%, yang menggunakan air abu tungku
rumah tangga. Akan tetapi dengan cara isolasi
berlanjut, efisiensi ini dapat ditingkatkan, di
mana residu ampas kelapa hasil dari isolasi
pertama diisolasi kembali dengan air abu yang
baru.
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KESIMPULAN
Abu dapat dimanfaatkan untuk mengisolasi
galaktomanan yang terkandung dalam ampas
kelapa. Akan tetapi tidak semua abu dapat dapat
digunakan, karena tidak semua abu memiliki
kebasaan seperti abu sekam padi.
Pada penelitian ini, air abu dengan
kebasaan tertinggi (0,135 ± 0,02) adalah tungku
Gambar 3. Efisiensi isolasi dengan cara isolasi
berlanjut

Hasilnya seperti terlihat pada Gambar 3.

rum ah tangga yang mampu mengisolasi
galaktomanan ampas kelapa dengan perolehan
efisiensi sebesar 47,9%.

Pada awalnya isolasi dengan air abu tungku

Efisiensi isolasi dapat ditingkatkan dengan

rumah tangga hanya diperoleh effisiensi sebesar

cara isolasi pengulangan berlanjut. Jumlah

47,9%, dan pada isolasi ke-3 m eningkat

ulangan isolasi untuk mencapai efisiensi optimal

effisiensinya mencapai 99,0%. Demikian juga

ini tergantung dari tingkat kebasaan air abu. Bagi

dengan isolasi dengan menggunakan air abu

air abu tungku rumah tangga dengan kebasaan

pasar, pada awalnya efisiensi adalah 23,6%, dan

tertingi pada penelitian ini, efisiensi isolasi optimal

pada isolasi ke-4 dapat mencapai effisiensi

(99,0%) tercapai pada isolasi ulangan ke-3.

sebesar 95,3%. Pada air abu bambu, efisiensi

Sedangkan bagi air abu pasar dengan kebasaan

isolasi awal adalah 20,3%, dan pada isolasi ke-5

yang lebih rendah, efisiensi isolasi optimal (95,3%)

dapat mencapai effisiensi sebesar 92,5%.

yang tercapai pada isolasi ulangan ke-4. Bagi air

Ternyata tingkat kebasaan air abu
berpengaruh terhadap jumlah ulangan isolasi
lanjutan untuk memperoleh efisiensi isolasi
optimal. Bagi air abu tungku rumah tangga dengan
kebasaan 0,135 ± 0,02, efisiensi isolasi optimal
(99,0%) tercapai pada isolasi ulangan ke-3.
Sedangakan bagi air abu pasar dengan kebasaan
yang lebih rendah, yaitu 0,050 ± 0,04, efisiensi
isolasi optimal (95,3%) yang tercapai pada isolasi

abu abu dengan tingkat kebasaan lebih rendah
lagi, efisiensi isolasi optimal (92,5%) yang tercapai
pada isolasi ulangan ke-5.
SARAN
Walaupun pada percobaan ini abu bisa
dimanfaatkan untuk mengisolasi galaktomanan
ampas kelapa, namun masih perlu dilakukan
penelitian selanjutnya.

ulangan ke-4. Bagi air abu abu dengan tingkat

Penelitian di tingkat laboratorium, seperti uji

kebasaan lebih rendah lagi, yaitu 0,030 ± 0,02,

optimalisasi perbandingan berat abu dengan

efisiensi isolasi optimal (92,5%) yang tercapai

volume air yang digunakan untuk memperoleh air

pada isolasi ulangan ke-5.

abu yang lebih basa.

Hasil akhir isolasi pada ulangan ke-3 untuk

Penelitian tingkat lapangan, seperti

semua jenis air abu adalah tidak banyak berbeda

penelitian peningkatan skala (scale up) proses

dibandingkan dengan saat isolasi awal. Hal ini

isolasi yang bisa diterapkan di masyarakat.

kemungkinan disebabkan sifat fisik dari residu
ampas kelapa yang telah mengalami isolasi
pertama menjadi lebih lunak, dan terjadi suatu

Penelitian mengenai pengadaan bahan
baku, yaitu ampas kelapa dan abu di lapngan.

pembengkakan (sweeling) struktur m olekul
galaktomanan sehingga air abu yang baru bisa
lebih mudah mengisolasinya.
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ABSTRAK
Permasalahan utama di Industri garam beryodium adalah rendahnya mutu garam rakyat yang
digunakan sebagai bahan baku. Kondisi ini menyebabkan konversi bahan baku menjadi produk akhir
hanya mencapai 60% , dan air limbah mengandung NaCl, MgCl2 , MgSO4 , dan KCl tinggi Selain itu
rendahnya mutu garam rakyat mengurangi kestabilan Kalium yodat dalam produk akhir.. Pada umumnya
kandungan NaCl (basis kering) dalam garam rakyat di Indonesia masih kurang dari 94,7%, berarti masih
banyak kandungan, MgCl2 , MgSO4 dan KCl dalam garam tersebut.
Untuk memperoleh garam dengan kadar NaCl tinggi harus diterapkan prinsip kristalisasi bertingkat
yaitu diawali dengan pengkristalan garam Fe pada kepekatan 110 Be, dilanjutkan dengan pengkristalan
CaCl 2 pada 160 Be, pengkristalan sebagian besar CaSO4 pada 250 Be, kemudian pengkristalan NaCl di
meja kristalisasi sampai kepekatan larutan induk 290 Be dan diakhiri dengan pemisahan larutan induk
(bittern) yang banyak mengandung senyawa Mg, K dan Na. Disebabkan karena terbatasnya lahan yang
dimiliki, keinginan untuk memperoleh garam dengan jumlah banyak dalam waktu singkat, dan ketidak
tahuan mereka tentang bittern berikut pemanfaatannya, maka para petani garam tidak mau menerapkan
kaidah-kaidah peladangan garam yang baik dan benar.
Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah diterapkannya pola
peladangan garam terintegrasi berdasarkan prinsip kristalisasi bertingkat dan pemanfaatan bittern menjadi
produk-produk bernilai ekonomi tinggi. Dalam pola ini ada 3 segmen, segmen pertama dikelola oleh
non petani, menghasilkan brine bermutu tinggi yang siap kristal. Segmen kedua dikelola petani garam
menghasilkan NaCl kemurnian minimal 94,7% . Segmen ketiga menghasilkan produk-produk hasil
pemanfaatan bittern, dikelola oleh pihak non petani.
Kata Kunci : Ladang garam , terintegrasi, Bittern, Petani garam
ABSTRACT
The main problem of iodized salt industry is due to low quality salt used as raw material. The low
quality salt make the low conversion of the salt to be an end product, i.e. iodized salt, only 60% as well as
low stability of KIO3 in the iodized product. On the other hand, the waste has high contain of NaCl, MgCl,
MgSO4 and KCl.
To obtain high quality salt with hight content of NaCl must implement fractional crystallization
techniques. Firstly, Ferrous salt must be crystallized on brine concentration of 11o Be, then CaCl salt on
16o Be. CaSO4 salt on 25o Be and NaCl crystallization take place on 26.5 – 29o Be. The mother liquor, i.e.
bittern, containing NaCl, MgCl, MgSO4 and KCl must be separated.
Since the land owned by farmers are not enough wide, they want to crops big yield in short time
and lack of knowhow to bittern worth and its advantages. Therefore, they are reluctant to implement the
good fractional crystallization techniques. To solve the problem, the integrated salt field scheme must be
implemented base on fractional crystallization principles the usage the bittern to be higher economic
value product. The scheme consists of three segments. The first is managed by the party other salt
farmers to yield high quality brines ready to crystallization. The second is managed by the farmers to
yield NaCL with purity more than 94.7%. The third is managed by the other farmer party to produce
product yielded from bittern usage.
Keywords: Field of salt, integrated, Bittern, Farmers salt
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persayaratan sebagai bahan bakunya. Dari data

PENDAHULUAN
Garam adalah komoditas strategis dimana
kebutuhannya akan terus meningkat dari tahun
ketahun. Berdasarkan data survey PT Hexindo
disebutkan bahwa total kebutuhan garam se
Indonesia tahun 2001 adalah 2.145.000 ton
dengan rincian, garam industri 1.150.000 ton,

Departemen Perindustrian dan Perdagangan
(2000) diketahui bahwa sebagian besar garam
beryodium produksi Jawa Tengah tidak memenuhi
persyaratan SNI 01-3556-2000, hal ini terutama
disebabkan oleh rendahnya kandungan NaCl
dalam garam rakyat.

pertumbuhan 7,4%/ th dan garam konsumsi

Untuk mencapai kemurnian NaCl minimum

termasuk untuk rumah tangga 995.000 ton dengan

94,7% perlu dilakukan proses kristalisasi

pertumbuhan 2.74%/th. Produksi garam rakyat se

bertingkat, sedangkan sistem peladangan garam

Indonesia tahun 2001 sebesar 1.100.000 ton

rakyat masih bersifat individual dengan proses

dengan pertumbuhan 2,53%, sehingga terjadi

kristalisasi total. Beberapa tahun yang lalu pernah

kekurangan produksi 1.145.000 ton/ th

dilakukan model pembinaan petani garam berupa

Hasil penelitian UNICEF (2006) tentang
kualitas garam rakyat di 3tiga propinsi penghasil
garam terbesar di Indonesia, menyebutkan bahwa
kandungan NaCl garam diderah Jawa Timur

proyek percontohan untuk menerapkan proses
kristalisasi bertingkat, namun pembinaan ini
belum menunjukkan perbaikan dikarenakan
beberapa hal yaitu :

(Sampang), Sulawesi Selatan (Jeneponto), dan

- Kepemilikan lahan untuk setiap petani sangat

Jawa Tengah (pati) berkisar antara 90% - 97% .

terbatas, sedangkan sistem kristalisasi

Dari 70 contoh garam,

bertingkat membutuhkan areal luas (Bambang

hanya 54,7% yang

memenuhi persyaratan SNI 01-4435-2000 yaitu
m inimum kandungan NaCl 94,7% . Hal ini
mengindikasikan belum adanya garam rakyat
dengan kandungan NaCl lebih dari 97% atau
dengan perkataan lain Indonesia m asih
menggantungkan impor garam dalam pemenuhan
produk garam untuk industri.

Hernanto, 1991)
- Belum ada sosialisasi tentang adanya nilai
tambah dari larutan bittern (larutan induk yang
harus dipisahkan dari kristal garam) yang bisa
dimanfaatk an

untuk

berbagai m acam

keperluan karena banyak m engandung
senyawa Magnesium dan bakteri halofilik (

Apabila garam dengan kandungan NaCl
kurang dari 97% akan digunakan sebagai bahan
baku industri garam beryodium maka garam
tersebut harus dicuci terlebih dulu. Diosady LL
and Venkantesh Mannar MG ( 2000 ) menjelaskan
bahwa apabila kandungan zat pengotor garam itu
tinggi akan mengurangi kestabilan yodat dalam
garam tersebut. Menurut Marihati (2007)

Marihati, Muryati 2008).
Bittern bisa dimanfaatkan antara lain
sebagai alternatip pengganti formalin pada produk
bak so daging sapi (Marihati, Endang Tri
Hastuti,2007)

dan sebagai bahan bak u

pem buatan

Magnesium

Hidroksida

(Marihati,2006).

kandungan yodat dalam garam bahan baku yang

Kedua hal itu sangat berpengaruh terhadap

di iodisasi tanpa melalui proses pencucian dan

hasil pembinaan petani garam yang sampai saat

pengeringan mengalami penurunan antara 10%

belum menunjukkan perbaikan. Berdasarkan hal-

sampai 30% . Sedangkan pada proses pencucian

hal tersebut diatas perlu dicari alternatif model

akan terjadi pengurangan berat garam sekitar 20%

peningkatan m utu garam rakyat sekaligus

, hal ini akan menambah beban pada limbah cair

peningkatan pendapatan petani garam yang bisa

yang dihasilkan.

diterapkan di lokasi peladangan garam di Jawa

Jawa tengah terdapat sekitar 60 industri
garam beryodium berskala menengah kebawah
yang membutuhkan garam rakyat yang memenuhi
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Tengah.
Tujuan dari tinjauan ini adalah memberi
masukan pemegang kebijakan yang berkaitan
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dengan pembinaan petani garam untuk merubah
pola pembinaan ladang garam melalui pola
peladangan garam terintegrasi dengan hasil
garam yang memenuhi persyaratan mutu garam
bahan baku untuk industry sesuai SNI 01-44352000 (NaCl minimum 94,7%), sehingga bisa
meminimalkan beban limbah cair di industri garam

2. Keadaan iklim
Ditinjau dari kecepatan penguapan netto
rata-rata sebesar 550 mm/ hari maka bisa
dikatakan keadaan iklim di Jawa Tengah cukup
baik untuk peladangan garam, walaupun
adanya hujan akan berpengaruh pada
kapasitas produksi. Secara pasti sangat sulit

beryodium

untuk menentukan besarnya pengaruh adanya
KONDISI GARAM RAKYAT DI JAWA TENGAH

hujan dalam pembuatan garam, namun dengan
anggapan bahwa dari jumlah penguapan netto

A. Potensi pegaraman rakyat

maka yang dapat digunakan untuk produksi air

Menurut PN Garam (1976) potensi

tua tidak lebih dari 80%. Berdasarkan

pegaraman rakyat adalah besarnya produksi

perhitungan diketahui bahwa keadaan iklim di

garam yang dapat dicapai oleh suatu areal

Jawa Tengah cukup bagus untuk produksi air

pegaraman rakyat berdasarkan atas keadaan

tua dengan potensi rata-rata 320 m3/ ha/ musim

alam setempat

(PN Garam 1976).

Faktor keadaan alam yaitu air laut, iklim dan
tanah dipakai sebagai dasar penentuan potensi
mengingat kenyataan bahwa faktor inilah yang
paling menentukan banyaknya produksi yang
dapat dicapai.Sedangkan bagian dari potensi yang
dapat dilaksanakan disebut kapasitas produksi
dan besarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor
pelaksanaan seperti sarana fisik, peralatan, tata
cara kerja dan lain-lain.

3. Keadaan tanah
Menurut Edy Sudarsono (2003), nilai
serapan tanah memberikan pengaruh negatif
pada produksi air tua karena serapan
merupakan hilangnya air yang mengandung
garam kedalam tanah dimana makin besar
serapan, m akin berkurang air tua yang
diperoleh. Disamping itu konsentrasi air tua
yang dapat dicapai pada suatu bidang tanah

Potensi pegaraman rakyat, meliputi

ditentukan juga oleh adanya serapan. Makin
besar serapan yang terjadi, makin rendah

1. Potensi produksi air tua di peminihan

konsentrasi air tua yang diperoleh.

Tahap pertama dalam proses pembuatan
garam adalah penguapan air laut dengan
bantuan sinar matahari sehingga terjadi
peningkatan konsentrasi air laut yang semula
rata-rata 2,50 Be menjadi air tua 250 Be , di areal
yang biasa disebut peminihan.

Efek serapan ini akan makin terasa pada
daerah-daerah yang angka penguapannya
rendah, karena apabila pengaruh serapan
diperhitungkan maka kapasitas produksi air tua
akan berkurang. Untuk Jawa Tengah apabila
efek serapan diperhitungkan maka produksi air

PN Garam (1976) menyebutkan bahwa

tua yang semula rata-rata 320 m 3 turun

kualitas air laut yang digunakan dipegaraman

menjadai 244 m3 (serapan 0,2 mm/ hari), PN

Jawa Tengah cukup baik dengan khlorinity

Garam 1976

0

1,7% - 1,9% atau ekivalen dengan 2,5 Be.
Sedangkan untuk kuantitas, biasanya petani

B. Kualitas Garam rakyat

garam telah mempersiapkan terlebih dulu

Kualitas garam selain dipengaruhi oleh

dengan menyediakan air laut dalam jumlah

kebersihan dan terikutnya senyawa-senyawa lain

cukup sehingga kontinyuitas pembuatan garam

yang tak dikehendaki yaitu terutama CaSO 4,

tidak terganggu.

MgCl2, dan MgSO4 dalam kristal garam.

Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 1, No. 4, Desember 2011

270

Minimalisasi Beban Cemaran Industri Garam Beryodium Dengan Pemenuhan Mutu Garam Rakyat Melalui Pola Sentralisasi Air Tua dan Air Lewat Tua

Faktor-faktor yang

dianggap sebagai

yang biasa dilakukan oleh petani garam

penyebab utama adanya ketidak murnian
(impurity) yaitu :
-

rakyat.(Bambang Hernanto,1991)
2. Pengaruh lindi induk

Kopresipitasi (pengendapan kristal pada saat

Dalam pelaksanaan tidaklah dapat

yang bersamaan) dengan timbulnya kristal-

dihindari adanya penempelan lindi induk yang

kristal garam NaCl.

banyak mengandung senyawa magnesium

- Penempelan lindi induk (mother liquor) pada
kristal-kristal garam

pada kristal garam sewaktu dipungut.

- Pengaruh dasar meja, (Edy Sudarsono, 2001)

adanya lindi induk ini ditentukan oleh

1. Kopresipitasi

- Ukuran kristal garam NaCl, semakin kecil

Tingkat penurunan kualitas garam akibat

ukuran kristal, semakin besar kontaminasinya.

Kopresipitasi ini tidak dapat dielakkan
karena garam dapur (NaCl) dikristalkan dari

- Konsentrasi lindi induk

semakin tinggi

lindi induk yang terdiri dari bermacam-macam

konsentrasi lindi induk, sem akin besar

zat (CaSO4, MgCl2, dan MgSO4 dan NaCL itu

kontaminasi terutama senyawa magnesium.

sendiri). Pengaruh kopresipitasi terhadap

- Ketebalan penempelan lapisan induk,

kandungan impurities dapat dikurangi dengan

semakin

pembatasan jarak terjadinya kristalisasi, yaitu
pada beberapa derajad Baume sesudah salt
point (sekitar 250 Be). Kristalisasi yang dimulai

tebal

penempelan

lapisan

induk,semakin besar kontaminasi.
3. Pengaruh dasar meja

sebelum salt point akan banyak mengadung
garam CaSO4, sedang kristalisasi yang diakhiri

Dasar meja terdiri dari tanah yang

jauh sesudah salt point (> 300 Be) akan banyak

dikeraskan, memungkinkan terikutnya tanah-

mengandung garam-garam MgCl2, dan MgSO4.

tanah sebagai insoluble matter dan menyebabkan

Penelitian Usiglio (1984) menyebutkan

keputihan garam berkurang.(Edy Sudarsono,
2003)

bahwa garam dengan kualitas tertinggi (basis
kering) dapat dicapai pada jarak kristalisasi

C. Perkiraan potensi dan kualitas garam rakyat di
Jawa tengah

25 – 30 0 Be dengan komposisi : NaCl =
97,691%, CaSO4 hidrat = 1,179%, MgCl2 =

Dengan keterbatasan kepemilikan lahan,

0,424%, MgSO4= 0,253%, lain-lain = 0,453%.

peralatan kerja serta cara kerja petani-petani

Komposisi ini praktis tidak dapat diubah,

garam rakyat hingga k ini belum dapat

kecuali dengan menambahkan zat-zat kimia

menghasilkan garam berkualitas dan potensi

tertentu untuk mengendapkan garam-garam

yang memadai

magnesium dan kalsium sebelum salt point,
sehingga pada saat pesipitasi garam NaCl tidak

Beberapa penyebab rendahnya potensi dan
kualitas garam rakyat di Jawa Tengah adalah :

ada lagi senyawa lain yang mengkristal.
-

Perbandingan areal peminihan / m eja

Penerapan prinsip kristalisasi bertingkat

kristalisasi, kecil. Ini menyebabkan tidak

ladang garam yang memiliki luas lahan

terjaminnya kontinyuitas penyediaan air tua 250

peminihan : meja kristalisasi minimal sebesar

Be bagi meja-meja kristalisasi,

8 : 1 dan dilengkapi dengan fasilitas

kristalisasi hampir selalu dimulai dengan air tua

pembuangan air lewat tua (bittern) dapat

yang

menghasilkan garam dengan kualitas yang

m engendapnya

lebih tinggi dibanding prinsip kristalisasi total

dengan NaCl tak dapat dihindari.
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konsentrasinya

<

25 0

sehingga
Be

dan

CaSO 4 yang tercam pur
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- Ketebalan air tua dimeja-meja yang relatif tipis,

secara ekonomis masih dapat diletakkan

sehingga sering terjadi kandasan (kristal garam

dibagian areal agak porous karena hanya

yang tak terendam air tua) dan peningkatan

menempati sebagian kecil areal sehingga

0

memungkinkan dilakukannya pengerasan

konsentrasi yang tak terkontrol (> 30 Be).
- Tidak tersedianya fasilitas pembuangan air lewat
tua, menyebabkan garam yang dihasilkan
banyak mengandung senyawa magnesium

tanah guna memperkecil resapan Dilakukannya
pekerjaan kesap guluk yakni pengerasan tanah
juga pembersihan dasar peminihan dan meja-

karena akhir kristalisasi jauh diatas 300 Be.

meja dari endapan CaCO 3; CaSO4 sehingga
diperoleh dasar meja yang datar, licin, keras

- Pendeknya umur garam akan menghasilkan

dan serapan rendah. Faktor-faktor yang dapat

dan

mengurangi manfaat sinar matahari bagi

kemungkinan kontaminasi garam magnesium

penguapan, misalnya rumput, ganggang dan

semakin besar.

lainnya diusahakan tidak ada diar eal

kristal garam

yang relatif

k ecil,

pegaraman (Edy Sudarsono, 2003)
- Tidak dilakukannya pengerasan dasar meja
ulangan setelah pungut, mem ungkinkan
tercampurnya tanah dengan kristal garam.

4. Cara kerja
Penerapan fractional crystallization pada

KEM UNGKINAN

konsentrasi 25 – 290 Be perlu dilakukan, maka

PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS

untuk itu dibutuhkan pembagian antara bagian

PEGARAMAN RAKYAT

yang memproduksi air tua

TINJAUAN

T EKNIS

Secara umum dapat dilakukan usaha-

250 Be (peminihan), bagian tempat kristalisasi

usaha untuk memperoleh garam dengan kualitas

(meja-meja) dan fasilitas pembuangan air lewat

baik dan jumlah memadai, meliputi

tua (> 30 0 Be) keluar unit pegaraman

hal-hal

(H.Aral,,BD Hill,CJ Sparrow)l,.Tebal air dimeja

sebagai berikut :

kristalisasi dijaga tetap minimum 3 cm dengan
1. Air laut.

cara setiap hari ditambahkan air tua untuk
pegaraman

mengganti air yang telah menguap dan

memperoleh air laut konsentrasi tinggi dan

diusahakan semua kristal garam terendam air

dalam jumlah cukup, sehingga memungkinkan

tua. Apabila k onsentrasi air tua dim eja

pegaraman tersebut bekerja tanpa terputus

kristalisasi > 290 Be, dilakukan pembuangan

sepanjang musim pembuatan (H.Aral,BD Hill

melalui saluran air lewat tua, dan diganti dengan

and CJ Sparrow). Tebal air laut di peminihan

air tua 250 Be yang baru. Pungutan dilakukan

cukup, sehingga aman terhadap gangguan air

setelah um ur kristal garam cukup lama

hujan .

(minimum 7 hari), dan kristal-kristal tersebut

Diusahakan

setiap

unit

dalam kondisi terendam air tua. Produk garam
2. Iklim
Untuk dapat memanfaatkan iklim sebaik
mungkin, pekerjaan-pekerjaan persiapan harus
dilakukan sebelumnya, sehingga pembuatan
garam dapat segera dim ulai tepat pada

yang diperoleh, dijemur sekitar 3 – 5 hari agar
impuritas berupa lindi induk bisa diminimalkan
(PN Garam, 1976).
5.Sarana f isik dan peralatan,m enurut Edy
Sudarsono, 2003) meliputi

waktunya.(Edy Sdarsono, 2003)
- Fasilitas pemasukan dan penyimpanan air laut.
3. Keadaan tanah
Saluran ini harus mampu memasukkan air laut
Peminihan, merupakan bagian terbesar dari

keareal pegaraman, setidak-tidaknya pada air

areal pegaraman, harus diletakkan pada areal
serapan sekecil mungkin; sedang meja-meja

laut sedang, dan akan lebih baik lagi bila
masih dapat memasukkan air laut pada waktu
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surut. Selain itu saluran ini hendaknya bisa

maksimum 10 ton/hari. Jawa Tengah memiliki ±

berfungsi juga sebagai reservoir paling tidak

60 industri garam beryodium yang sebagian besar

cukup untuk pemenuhan kebutuhan air laut

terdiri dari

hingga pasang berikutnya.

Perindustrian dan Perdagangan RI, 2000)

- Fasilitas pembuatan air tua (peminihan)
Peminihan terdiri dari petak-petak yang

industri kecil (Departem en

A. Kondisi pemenuhannya terhadap SNI garam
beryodium

luasnya masing-masing petak ditentukan oleh
faktor-fak tor
yang
m em pengaruhi

Ditinjau dari persyaratan SNI untuk produk
garam beryodium , yang bisa memenuhi

pembentukan air tua. Air harus bisa mengalir

persyaratan untuk semua parameter adalah

secara kontinyu, dari petak yang satu ke petak

industri-industri besar, sedangkan industri

yang lain, baik oleh karena perbedaan tinggi

menengah kebanyakan tidak bisa memenuhi

dasar peminihan maupun oleh perbedaan

persyaratan untuk kandungan NaCl nya, dan

tebal airnya.

industri-industri kecil parameter-parameter yang

Dianjurkan adanya saluran pembuangan air
hujan, guna membuang air dipeminihan yang
turun dibawah konsentrasi air laut, agar
dengan cepat dapat diganti dengan air laut.

tidak terpenuhi biasanya adalah kandungan air,
NaCl, yodium, padatan total.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
tersebut diatas adalah :
1. Jenis garam bahan baku yang digunakan

- Fasilitas meja kristalisasi
Meja kristalisasi harus datar dan dilengkapi
dengan saluran-saluran pengatur pemasukan
yang disebut “lentelen”. Dalam setiap unit,
meja-meja dibagi dalam beberapa petak, guna
mem percepat saat mulainya kristalisasi
dengan mengatur saluran secara seri.
- Fasilitas pembuangan air lewat tua.

Industri besar : Garam bahan baku yang
digunakan kandungan NaClnya > 94,7%
Industri menengah : Garam bahan baku
yang digunakan adalah campuran dari garam
yang kandungan NaCl > 94,7% dengan garam
yang kandungan NaClnya <4,7%
Industri kecil : garam bahan baku yang

Saluran ini mutlak diperlukan untuk

digunakan adalah garam dengan kandungan

memungkinkan pembatasan akhir kristalisasi

NaCl < 94,7%

0

pada 29 Be, guna memperoleh kualitas yang
baik.

Kandungan

NaCl

rendah

sangat

m em pengaruhi k ualitas produk garam
beryodium karena dalam proses pencucian

- Fasilitas penjemuran
Fasilitas ini berupa sepetak tanah didekat
meja dan ditepi saluran pembuangan dengan
dialasi anyaman bambu. Luas dari petak ini
disesuaikan dengan jumlah garam yang
sementara akan ditimbun

garam bahan baku, hanya mampu menaikkan
kandungan NaCl maksimum 3% (BBTPPI,
2011) Banyaknya impuritas dalam garam
beryodium (terdiri dari senyawa Magnesium)
bisa mempengaruhi kestabilan yodium yang
telah ditambahkan, selain itu juga kandungan

KONDISI INDUSTRI GARAM BERYODIUM

padatan total masih diatas ambang batas yang
diijinkan.

Ditinjau dari kapasitas produksi, ada 3 kelas
industri garam beryodium di Indonesia yakni
industri besar dengan kapasitas diatas 30 ton /
hari, industri menengah dengan kapasitas 25 - 30
ton/ hari, dan industri kecil dengan kapasitas
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2. Cara-cara berproduksi garam beryodium
Untuk Industri besar pada umumnya
memiliki sumber daya yang memadai sehingga
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bisa menerapkan cara-cara berproduksi yang

down). Senyawa-senyawa yang terkandung dalam

baik dan benar. Tidak demikian halnya dengan

limbah cair ini sebagian besar terdiri dari : MgCl2 ,

industri menengah apalagi industri kecil yang

MgSO4 , NaCl, KCl dan padatan tak terlarut.

sumber dayanya kurang memadai, maka dalam

Semakin rendah kualitas garam bahan baku,

proses produksinya juga kurang memenuhi

semakin tinggi polutan yang terikut dan juga

cara-cara berproduksi yang baik dan benar.

semakin sering blow down dilakukan atau dengan

Pada umum nya baik industri m enengah

perkataan lain semakin rendah kualitas garam

maupun industri kecil belum melakukan proses
pencucian garam bahan baku dengan kondisi

bahan baku yang digunakan maka semakin tinggi
beban cemaran yang ada dalam limbah cairnya.

operasi yang sesuai, proses yodisasi masih
sec ara manual sehingga produk yang
dihasilkan tidak memenuhi persyaratan SNI 013556-2000
(Departem en

Perindustrian

dan

Perdagangan, RI,2000)

Sampai saat ini belum ada industri garam
yang melakukan pengolahan air buangannya
tersebut.
Dengan kondisi industri garam beryodium
yang notabene tidak bagus ditinjau dari aspek
pemenuhan terhadap SNI garam beryodium dan
aspek beban cemaran yang ditimbulkan, maka

D. Beban cemaran yang ditimbulkan
Beban cemaran dari industri garam
beryodium terutam a berasal dari proses
pencucian garam, berupa limbah padat (biasa
disebut blotong yaitu campuran lumpur dan garam

mau tidak mau diperlukan garam rakyat yang
memenuhi persyaratan SNI untuk garam bahan
baku agar 2 aspek tersebut bisa tertangani dengan
baik dan benar.

halus) dan limbah cair. Bila garam bahan baku

POLA PELADANGAN

yang digunakan adalah garam kualitas rendah

TERINTEGRASI

maka garam yang hilang/terlarut minimum 20%
dari

berat

garam

2011).Kehilangan

ini

semula
jauh

(BBT PPI,

lebih

tinggi

dibandingkan dengan apabila dalam proses

G ARAM

RAKYAT

Pola peladangan garam rakyat terintegrasi
ini diusulkan berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :

produksinya menggunakan garam bahan baku

- Sangat terbatasnya lahan yang dimiliki petani

kualitas tinggi karena prosentase kehilangan

garam sehingga tidak memungkinkan untuk

garam maksimum hanya 10%, atau bahkan bila

penerapan sistem pengkristalan bertingkat.

mem ungkinkan

tidak

diperluk an

proses

pencucian. Bisa dikatakan bahwa semakin rendah

- Petani tidak melakukan pemisahan bittern

kualitas garam bahan baku semakin banyak

dengan harapan berat garam yang dihasilkan

limbah padat yang dihasilkan. Untuk limbah padat

bisa maksimal walau kualitasnya rendah.

sampai saat ini belum merupakan masalah karena
bisa dipakai oleh industri penyamakan kulit untuk

- Ketidaktahuan petani garam mengenai
karakteristik dan manfaat dari bittern.

pengawetan kulit sebelum diproses.
- Bittern bisa diolah menjadi produk-produk yang
Pada proses pencucian garam digunakan

bernilai ekonomi tinggi.

larutan garam 20 0 Be sebanyak 10 kali berat
garam yang dicuci. Larutan pencuci ini dipakai
berulang-ulang sampai kepekatannya mencapai
0

28 Be, baru dibuang sebagian dan sebagai
pengganti maka dalam

larutan pencuci

ditambahkan larutan garam 20 0 Be. Demikian
seterusnya sampai larutan pencuci betul-betul
jenuh, baru dibuang secara keseluruhan (blow

Ditinjau

dari

segi

teknis

dan

pengelolaan,pada prinsipnya pola ini terdiri dari 3
segmen yaitu :
1. Segmen I : Segmen evaporasi , lazim disebut
peminihan
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Lahan terluas ada pada segmen ini kira-

Pengurangan beban cemaran limbah

kira 80% dari total lahan yang diperlukan karena

industry garam beryodium dengan pemenuhan

air yang diuapkan dalam proses pemekatan air

mutu garam rakyat dapat tercapai melalui pola

0

0

laut dari 3 Be menjadi 24 Be ,sebesar 85%

peladangan garam terintegrasi, karena sistem

dari total air laut yang digunakan. Keluaran dari

kristalisasi bertingkat secara total bisa diterapkan

segmen ini adalah Brine atau biasa disebut air

sehingga menghasilkan garam bahan baku yang

tua yang siap dialirkan ke meja kristalisasi.

tidak memerlukan proses pencucian (tidak

Ditinjau dari tingkat kesulitan teknis,
permodalan dan luas lahan yang diperlukan,

mengeluarkan limbah cair). Disamping itu dengan
sumber daya terbatas, petani garam memperoleh

maka pengelolaan segmen ini dilakukan oleh

hasil yang memadai karena selain menjual garam

pihak non petani garam.

bahan baku bermutu tinggi juga bisa menjual/
memanfaatkan

2. Segmen II : Segmen pengkristalan NaCl

bittern untuk menghasilkan

produk yang bernilai ekonomi tinggi

Menurut Bambang Hernanto (1991) ,
pada segmen ini hanya diperlukan luas lahan
sekitar 7-12% dari total lahan yang dibutuhkan
. Lahan ini lazim disebut meja kristalisasi yaitu
tempat mengkristalnya garam NaCl yang ada
dalam brine dimana pengkristalan terbanyak
terjadi pada kepekatan larutan 250 Be sampai
290 Be.

Agar pola terintegrasi ini bisa diterapkan
dengan baik sesuai kondisi dan situasi yang ada
, diperlukan pengkajian lebih dalam dari segi
teknis maupun non teknis. Selain itu juga perlu
dilakukan penelitian terapan tentang pemanfaatan
bittern untuk berbagai keperluan
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Badan Standardisasi Nasional (2000) :”Bahan
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ABSTRAK
Banyak Industri tahu yang membuang limbah cair yang cukup banyak dan beban cemaraannya
tinggi. Jika limbah cair tahu tersebut tidak diolah maka akan mencemari lingkungan. Pengolahan limbah
cair tahu kebanyakan menggunakan cara fisis, kemis, biologis dan kombinasinya.Cara tersebut
teknologinya tidak sederhana dan biayanya mahal maka susah bagi industri kecil untuk melaksanaakannya.
Daur ulang limbah cair tahu juga sudah dilakukan misalnya untuk biogas dan nata de soya. Akan tetapi
daur ulang tersebut, masih menghasilkan beban cemarannya tinggi. Penulis telah melakukan penelitian
daur ulang dengan cara mendaur ulangkan sebagian limbah cair tahu untuk air proses dan air umpan
boiler serta kondensatnya untuk air pencuci setelah ekstraksi. Setelah daur ulang ke tujuh sisa limbah
cair yang tidak didaur ulang dimasukkan ke boiler lalu diuapkan sampai habis.. Berdasarkan uraian tersebut
diatas dirasa perlu untuk dibuat prototipe daur ulang limbah cair industri tahu yang sekaligus dapat
menanggulangi pencmaran industri tahu. Prototipe yang dibuat hanya ekstraktor (jacketed vessel) dan
boiler sedangkan peralatan proses lainnya menggunakan peralataan proses pembuatan tahu seperti
pada umumnya. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sampai dengan daur ulang ke tujuh, tahu yang
dihasilkan masih sesuai SNI 01-3142-1998 dan air yang dihemat 73,5% serta energi yang dihemat 88,8
%.. Berdasarkan evaluasi ekonomi penggunaan bahan bakar LPG pada proses ini tidak layak sedangkan
penggunaan bahan bakar kayu pada proses ini layak.
Kata kunci: Limbah cair tahu, daur ulang, ekstraktor, boiler dan kondensat.

ABSTRACT
There were many of tofu small scale industries dump their waste water to environment. The waste
contain high load of pollutive substance. If the waste was not treated, it would poise the environment. In
general,the waste treatment use physical, chemical or biological method or their combination. The methods
are not easy and expensive. Therefore, it it is hard for them to do. Some of them recycled the waste for
biogas and nata de soya. However, with the recycle the waste still yield high pollution. The researchers
did researc by recycling mainly of the waste as feeder of processing water and by recycling the condensate
for washing extract. After the seventh recycles, the rest of waste water was filled to boiler then vaporised.
Based on the recycling process, a prototype of processing equipment for reducing pollution. The prototype
equipment consisted of extraktor (jacketed vessel) and boiler, whereas the processing equipment used
as what the the tofu industry use. The tofu yielded in the experiment complyed to SNI 01-3142-1998 and
water and energy saving ware 73.5% and 88.8% consecutively. Based on economic evaluation, using
fuel of LPG in the experimental process was not feasible, but using cord wood was feasible .
Key words: Tofu industry’s Waste water, recycle, extraktor, boiler and condensate.
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PENDAHULUAN
Tahu umunya dibuat dari kedelai. Menurut
W isnu Cahyadi, 2007, kedelai mengandung
protein 34,9 %, lemak 18,1 %, karbohidrat 34,8
%, kalsium 0,23 %, fosfor 0,59 %, besi 0,01 %
dan air 7,5 %. Proses pembuatan tahu melalui
tahapan sortasi, pencucian dan perendaman ,
penggilingan,
ek straksi,
penyaringan,
penggumpalan, pencetakan dan pengepresan.
Ekstraksi pada proses pembuatan tahu dengan
panas langsung sekarang sudah banyak
ditinggalkan karena kadang-kadang tahu yang
dihasilkan sangit (bahasa Jawa) dan beralih ke
penggunaan uap secara langsung ke dalam bubur
kedelai yang diekstrak. Penggunaan uap langsung
ini memang bagus bagi efisiensi energi akan
tetapi mem punyai kelemahan yaitu terjadi
penambahan volume limbah cair karena distilat
yang dihasilkan dari uap pemanas terikut dalam
bubur kedelai.
Menurut Eddy Prihantoro, 2010, di
Indonesia terdapat 84.000 unit pengusaha tahu
dengan kapasitas 2,56 juta ton kedelai per tahun.
Pengusaha tahu membuang imbah cair 15 – 20
l/kg kedelai, dengan beban TSS 30 g/kg, BOD 65
g/kg dan COD 130 g/kg kedelai (Oliver Mangara
Tua B, 2010). Sedangkan menurut Krus Harianto,
1999/2000, limbah cair industri tahu mempunyai
suhu 40 – 60 oC, zat padat tersuspensi 1.000 –
3.000 mg/L, zat padat terlarut 2.000 – 5.000 mg/
L, BOD5 2.000 – 7.000 mg/L, COD 4.000 – 13.000
mg/L, amoniak 0,0 – 30 mg/L, sulfide 0,0 – 10
mg/L dan pH 4 – 5.
Buangan limbah cair tahu merupakan
buangan yang bersifat biodegradabel. Apabila
limbah cair tahu dibuang ke perairan maka pada
awalnya terjadi degradasi secara aerob dengan
mengambil oksigen dari air. Setelah oksigen
diperairan habis maka terjadi degradasi an-aerob.
Pada saat oksigen habis maka biota aerob yang
ada diperairan mati, misalnya ikan. Degradasi anaerob mengahsilkan amoniak dan hidrogen sulfida
yang berbau busuk sehingga m encem ari
lingkungan (Krus Harianto, 1999/2000).
Sedangkan menurut Eddy Prihantoro, 2010
apabila limbah cair tahu digunakan untuk mengairi
tanaman padi mak a produk sinya menurun
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menjadi 60 %. Industri harus mengolah limbah
cairnya sampai mencapai BOD 50 – 150 ppm dan
COD 100 – 300 ppm (Kep-51/MENLH/10/1995 )
supaya tidak mencemari lingkungan.
Thomas E. Higgins, 1995, menyatakan
bahwa ada delapan cara untuk menanggulangi
pencemaran industri yaitu: penggantian cara –
cara pembelian dan pengendalian bahan,
pengembangan house keeping, pengubahan cara
produksi, penggantian bahan beracun dengan
bahan yang kurang beracun, mengurangi limbah,
memisah-misahkan limbah, daur ulang limbah dan
pengolahan limbah.
Pengolahan limbah cair tahu kebanyakan
menggunakan cara fisik, kemis, biologis serta
kombinasinya. Pengolahan terdsebut merupakan
pengolahan yang tidak sederhana dan biayanya
cukup mahal sehinga industri kecil dan menengah
kebanyakan tidak mam pu melaksanakan
pengolahan limbah cairnya ( Arie Herlambang,
2002).
Menurut Djarwanti, Sartamtomo dan Sukani
(1993/1994), penggunaan ulang limbah cair untuk
biogas dapat menurun COD sebanyak 78 – 84%
akan tetapi mempunyai sedikit kelemahan yaitu
masih memberikan limbah cair yang berbau busuk
karena terbentuknya gas amoniak dan H 2S.
Limbah cair industri tahu juga didaur ulang untuk
nata de soya Penggunaan limbah cair tahu untuk
nata de soya juga mempunyai kelemahan yaitu
menaikkan gas amoniak 99,81% dan H2S 48,37%
serta menurunkan pHnya dari 5 menjadi 3,5 dalam
limbah cair nata de soya (Krus Haryanto, Anwar
Haryono dan Misbachul Moenir, 1998).
Peneliti telah melakukan beberapa
penelitian tentang limbah cair industri tahu :
Pertama, pengaruh suhu uap panas 100 0C dan
110 0C. Hasilnya menunjukkan bahwa proses
ekstraksi pada pembuatan tahu dapat dilakukan
dengan suhu uap pemanas 100 0C selama 15
menit. Penelitian kedua mengkaji tentang daur
ulang kondensat dari proses ekstraksi untuk air
pencuci penyaringan setelah ekstraksi, kemudian
sebagian limbah cairnya untuk umpan boiler dan
air proses dan setelah daur ulang yang ke tujuh
(terakhir) sisa limbah cair yang tidak didaur ulang
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dimasukkan ke dalam boiler lalu diuapkan sampai
habis. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan
menggunakan kedelai 0,5 kg dan penggunaan air
proses 5 l maka distilat yang dihasilkan 1,5 l
sehingga limbah cair yang digunakan untuk
umpan boiler adalah 1,5 l, limbah untuk campuran
maksimum air proses 20 % yaitu 1 l dan sisa
limbah cairnya yaitu 1,3 l dikumpulkan lalu
dimasukkan boiler bersamaan dengan limbah cair
daur ulang ke 7 (terakhir). LPG yang diperlukan
uantuk proses saja, tanpa penguapan limbah
cairnya adalah 1,384 kg sedangkan jika limbah
cainya diuapkan maka LPG yang diperlukan
adalah 1,848 kg.

alat, uji coba alat, evaluasi, revisi dan pembuatan
laporan. Di dalam uji coba ini limbah cair tahu
didaur ulang sebanyak 7 kali. Proses daur ulang
limbah cair tahu dapat dilihat pada gambar 1.

Dari kedua penelitian tersebut di atas
muncul permasalahan tentang bagaimana disain
yang ekstraktor dan boiler untuk mendaur ulang
limbah cair industri tahu, sehingga produknya
tetap sesuai SNI 01-3142-1998, dapat menghemat
energi, dan mengurangi limbah cairnya bakan
limbah cairnya habis diuapkan sehingga tidak
mencemari lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk menangani
limbah cair industri tahu, dengan cara daur ulang
sehingga tidak mencemari lingkungan, dengan
menggunakan peralatan yang ada di industri tanpa
menambah peralatan khusus untuk mengolah
limbah cairnya, sehingga biayanya murah. Adapun
sasarannya adalah disain jacketed vessel sebagai
ekstraktor dan boiler bertekanan satu atmosfer
absolute untuk proses industri tahu.

Data didapatkan dari studi pustaka,
browsing internet dan konsultasi ke instansi terkait
sebagai data sekunder. Sedangkan data primer
didapatkan dari uji coba. Data yang dihasilkan
dievaluasi dengan membandingkan antara proses
daur ulang dan pembuatan tahu secara normal.

BAHAN, PERALATAN DAN METODE

Hasil dan Pembahasan.

Peralatan yang didisain sendiri dalam
penelitian ini adalah ekstraktor (jacketed vessel)
dan boiler. Peralatan lain utuk proses pembuatan
tahu dibeli dari pasaran. Bahan yang digunakan
untuk pembuatan ekstraktor dan boiler dalam
penelitian ini yaitu plat baja stainless steel, pipa
baja, sam bungan dan kran stainless steel.
Sedangkan bahan untuk uji cobanya adalah
kedelai, air, NaOH, asam asetat, silicon antifoaming agent dan LPG.

Ekstraktor (jacketed vessel)

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi
pustaka, konsultasi ke instansi terkait, browsing
internet, perhitungan perencanaan boiler dan
ekstraktor, membuat gambar teknik, konstruksi

Gambar 1. Proses daur ulang limbah air tahu

Data untuk perencanaan Ekstraktor sebagai
berikut : Kapasitas 5 kg per proses. Perbandingan
kedelai dan air proses 1 : 10. Panas jenis bubur
kedelai dianggap sama dengan air (cp): 1 Kkal/
kg 0C. Suhu air dan udara luar 25 0C. Suhu uap
pemanas 100 0C. Suhu ekstraksi : 90 0C. Lama
ekstraksi 15 menit. Tebal stainless steel 1,5 mm.
Panas konduksi stainless steel (k) 26 Btu/
(h)(ft 2)( 0 F/ft). Panas konduksi kayu 0,10 Btu/
(h)(ft2)(0F/ft). Tebal lapisan kayu 2 cm. Diameter
dalam 40 cm. Diameter luar 50 cm. Tinggi 60 cm.
Emissivity (T) kayu 0,9.
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Energi yang diperlukan dalam ekstraktor
terdiri dari energi untuk menaikkan suhu bubur
kedelai dan energi yang hilang secara konduksi,
konveksi dan radiasi. Energi untuk menaikkan
suhu bubur kedelai dihitung dengan persamaan
nomor 16.1 dari Bueche Federick, 1969 dan
hasilnya adalah 14.000 Btu. Jika energi 14.000
Btu itu direncanakan dicapai dalam waktu tiga
perempat jam maka energi yang harus diberikan
adalah 19.000 Btu per jam. Ekstraktor (jacketed
vessel) yaitu dibuat dari pelat baja setebal 1,5 mm
dan bagian luar dilapisi dinding kayu dengan
ketebalan 2 cm dengan volume 50 liter dan uap
pemanasnya adalah 100 0C. Panas yang hilang
dari ekstraktor dihitung dengan persamaan nomor
11, 12 Bab 14 dari Peters Max S, 1981, dan.
persamaan nomor 2.5.4 dari Anonim A, 2010, serta
persamaan nomor 7-19b dari Kreith Frank, 1973,
Gambar 2. Ekstraktor

tentang perpindahan konveksi alami. Hasilnya
adalah 1.500 Btu per jam. Dengan demikian maka

Boiler

energi yang dibutuhkan adalah 20.500 Btu per
jam.
Luas bidang pemanas ekstraktor dihitung
dengan

persamaan yang sama dengan

persamaan pada perhitungan energi hilang hanya
saja berbeda kondisinya yaitu bagian dalam tanpa
dinding kayu dan suhu bubur kedelai yang
dikehendaki mencapai 90 0C. Hasil perhitungan
menunjukkan bahwa kebutuhan luas bidang
pemanasnya adalah 4 ft. Jika efisiensi ekstraktor
diperkirakan 75% maka bidang pemanas yang
diperlukan adalah 5,33 ft.
Ekstraktor ini direncanakan pada ukuran
diameter tabung dalam

mencapai 5,33 ft. Akan tetapi karena dengan
mempertimbangkan ukuran plat dan efisiensi
pelat baja serta keamanan agar

buih yang terbentuk

tidak tumpah pada saat

ekstraktor digunakan, maka bentuk dan ukuran
tingginya disesuaikan
pada gambar 2.
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Tebal dinding boiler dihitung dengan
persamaan No. 8 dari Suratno, 2009. Hasil
perhitungan menghasilkan bahwa ketebalan plat
baja yang diperlukan yaitu 1,4 mm. Ketebalan plat
baja yang ada di pasaran yaitu 1,5 mm, maka
disain boiler ini menggunakan plat baja setebal
1,5 mm.

40 cm dan tabung luar

50 cm serta tingi 40 cm agar luas bidang pemanas

penggunaan

Data untuk perhitungan boiler sebagai
berikut : Tekanan 1 atmosfer atau 14,7 psi. Suhu
operasi 100 0C atau 212 0F. Kapasitas 20500 Btu/
jam. Bahan pelat baja SA 240 tipe 304. Tebal
pelat baja 1,5 mm. Stress value of material
20740,434 psi. E ( joint efficiency) 1. Corrosion
allowable 0,05 inchi.

menjadi

60 cm seperti

Energi yang diperlukan yaitu 20.500 Btu per
jam. Energi yang diberikan ke dalam ekstraktor
berupa uap dengan suhu 212 0F sehingga uap
yang diperlukan yaitu 21 lb per jam. Menurut
Anonim B, 2010, Boiler Horse Power (BoHP) yang
diperlukan yaitu sejumlah energi yang digunakan
untuk menguapkan 34,5 lb air dan ini
membutuhkan luas bidang pemanas 17 ft. Dengan
demikian maka luas bidang pemanas yang
diperlukan dalam disain boiler ini adalah (21/
34,5)(17) = 10 ft. Efisiensi boiler menurut Hugot
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E , 1972, adalah 80 %. Dengan demikian maka
luas bidang pemanas yang diperlukan di dalam
disain ini adalah 12,5 ft akan tetapi karena ukuran
plat baja yang tersedia adalah 120 cm X 240 cm
maka ukuran panjang boiler yang dibuat adalah
100 cm dan diameternya 70 cm, sehingga luas
bidang pemanasnya hanya 10 ft.
Boiler dibuat dengan sambungan
mur-baut, tipe tutup boiler direncanakan berbentuk
ellipsoidal dan tebalnya ditentukan dengan
persamaan No. 4 dari Suratno, 2009. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa tebal penutup
boiler adalah 0,25 mm akan tetapi karena
kebutuhan bahan untuk tutup ini sedikit
sedangkan ketebalan plat baja untuk peralatan
yang
lain itu 1,5 mm, maka demi ekonomisnya
tebal penutup dalam perencanaan ini
menggunak an ketebalan 1,5 mm . Dari
perhitungan perencanaan, boiler tersebut
kemudian digambar seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Boiler

Kom por gas LPG yang digunakan
berkapasitas 9,78 Kwatt atau 33.400 Btu/jam.
Efisiensi kompor gas LPG 40 – 50 % ( Anonim C,
2011). Dengan dem ikian maka dalam
perencanaan ini jumlah kompor yang digunakan
adalah 2 buah.
Rangkaian
Hasil konstruksi peralatan kemudian
dirangkai untuk uji coba sdeperti pada gambar 4.

Gambar 4. Rangkaian Boiler – Ekstraktor

Hasil uji coba
Pertama kali uji coba dilakukan dengan cara
membuat tahu secara normal dengan air biasa
sebagai kontrol dan boiler diisi air dua per tiga
dari air proses (30 L) serta diberi 10 ppm silicon
anti – foaming agent (Perry R. H, 1973). Proses
selanjutnya dilakukan daur ulang limbah cair. Uji
coba dilakukan dengan cara mendaur ulangkan
limbah cair industri tahu sebanyak tujuh kali.
Proses daur ulang dapat dilihat pada gambar 1.
Daur ulang dilakukan dengan cara memanfaatkan
distilat yang dihasilkan dari ekstraktor sekitar 15
liter sebagai air pencuci pada saat penyaringan
hasil ekstraksi, 10 liter limbah cair yang telah
dinetralkan untuk air proses dan 15 liter limbah
cair yang pH-nya telah diatur menjadi 8 untuk
umpan boiler. Sedangkan sisa limbah cair setiap
kali daur ulang adalah 5 liter kecuali daur ulang
ke tujuh (terakhir) yaitu 30 L karena tidak didaur
ulang. Semua sisa limbah cair tersebut pHnya
menjadi 8 lalu dimasukkan ke dalam boiler dan
diuapkan sampai habis. Bahan bakar untuk proses
pembuatan tahu dengan daur ulang saja tanpa
menguapkan limbah cairnya dengan penguapan
m embutuhkan 12 kg LPG. Sedangkan jik a
limbahnya ikut diolah dengan cara penguapan
maka kebutuhan bahan bakarnya menjadi 19 kg
LPG.
Jumlah limbah cair setelah daur ulang ke7 adalah : (5 x 7) l + 30 l = 65 l. Jumlah ini akan
kelihatan sangat kecil bila dibandingkan
pembuatan tahu secara normal yang buangannya
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perencanaan, dapat m engham bat laju
perpindahan panas sehingga waktu pencapaian
suhu 90 0C tidak dapat tercapai sesuai dengan
waktu yang direncanakan. Keempat, penggunaan
tabung gas LPG yang terlalu lama menyebabkan
bagian luar tabung diselubungi air embun
sehingga menurunkan suhu dan tekanan di dalam
tabung gas serta kecepatan aliran gas menurun
akibatnya energi yang dihasilkan kompor menurun
pula.

mencapai 17,5 l per kg kedelai sehingga jika
memproses 8 kali maka akan dihasilkan limbah
cair (40 x 17,5) l = 700 l. Dengan demikian maka
daur ulang limbah cair tahu seperti proses ini dapat
mengurangi limbah cair industri tahu sebanyak
(700-65) = 635 l , yang berarti pula menghemat
air proses.
W aktu ekstraksi yang direncanakan
mencapai suhu 90 0C itu selama 45 menit ternyata
mundur menjadi 1 jam sehingga waktu ekstraksi
menjadi 1 jam 15 menit. Hal ini kemungkinan
disebabkan k arena: Pertama, di dalam
perhitungan
kenaikan
suhu
sensibel
menggunakan panas jenis sama dengan air
padahal bubur kedelai dimungkinkan panas
jenisnya mengalami kenaikan sehingga panas
sensibelnya lebih tinggi dari perhitungan,
akibatnya untuk mencapai suhu 90 0C diperlukan
waktu sek itar 60 menit. Kedua, di dalam
perhitungan perencanaan boiler luas bidang
pemanas yang diperlukan yaitu 12,5 ft akan tetapi
di dalam konstruksi hanya 10 ft, dengan demikian
maka produksi uap lebih rendah, sehingga di
dalam uji coba ekstraksinya memerlukan waktu
yang lebih lama daripada waktu ekstraksi dalam
perhitungan. Ketiga, timbulnya kerak pada dinding
ekstraktor yang sulit diperkirakan dalam

Daur ulang limbah cair industri tahu sampai
dengan tujuh kali masih memberikan hasil dengan
mutu yang sesuai dengan SNI 01-3142-1998 (lihat
Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
limbah cair tahu didaur ulangkan tujuh kali sebagai
umpan boiler, distilat yang dihasilkan tidak ada
zat terikut (carry over) yang berasal dari buih
akibat dari penggunaan limbah cair sebagai
umpan boiler, sehingga air distilat masih layak
digunakan untuk air pencuci. Begitu pula
penggunaan limbah cair yang dinetralkan dengan
NaOH dan didaur ulangkan untuk campuran air
proses sebanyak 20% dari air proses sampai tujuh
kali masih dapat diterima, yang ditandai dengan
mutu tahu yang masih sesuai dengan SNI.

Tabel 1. Mutu Tahu Hasil Uji Coba Daur Ulang
Rata-rata Hasil Uji Mutu Tahu Daur Ulang KeNo.
1.

Parameter

0

1

2

3

-

Normal

Normal

Normal

1.2 Rasa

-

Normal

Normal

1.3 Warna

-

1.4 Penampakan

-

Putih
normal
Normal

Putih
normal
Normal

Keadaan :
1.1 Bau

Standar Mutu
SNI 01-3142-1998

Satuan
4

5

6

7

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Putih
normal
Normal

Putih
normal
Normal

Putih
normal
Normal

Putih
normal
Normal

Putih
normal
Normal

Putih
normal
Normal

Putih normal atau kuning normal
Normal tidak berlendir dan tidak
berjamur
Maks. 1,0

2.

Abu

% (b/b)

0,73

0,75

0,65

0,67

0,67

0,72

0,63

0,50

3.

Protein (Nx6,25)

% (b/b)

13.261

12,865

12,960

12,621

12,314

12,625

13,546

12,173

Min. 9,0

4.

Lemak

% (b/b)

8,139

7,782

7,422

6,938

6,994

7,554

8,047

7,602

Min 0,5

5.

Serat Kasar

% (b/b)

0.016

0.025

0.038

0.057

0.073

0.082

0.084

0.094

6.

Bahan Tambahan
Makanan

% (b/b)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Cemaran logam:
7.1 Timbal (Pb)
7.2 Tembaga (Cu)

mg/kg
mg/kg

0,53
1,69

0,65
1,66

0,50
1,76

0,60
1,75

0,55
1,78

0,62
1,84

0,51
2,13

0,46
1,57

8.
9.

Maks.0,1
Sesuai SNI 01-0222-1995 dan
peraturan
MenKes
No.
722/Men.Kes/Per/IX/1988
Maks. 2,0
Maks. 30,0

7.3 Seng (Zn)

mg/kg

14,10

13,57

12.93

13,25

12,03

12,55

12,73

9,12

Maks. 40,0

7.4 Raksa (Hg)

mg/kg

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Maks. 0,03

Cemaran Arsen (As)
Cemaran mikroba:

mg/kg

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

Maks. 1,0

9.1 Escherichia coli

APM/g

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Maks. 10

/25 g

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

9.2 Salmonella
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Negatif
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Semakin tinggi tingkatan daur ulang limbah
cair tahu, terjadi kecenderungan menurunnya
mutu tahu. Hal ini disebabkan karena semakin
menurunnya mutu air proses karena 20% air
proses merupakan daur ulang limbah cair dan
penambahan NaOH sebagai penetral.
Peningkatan daur ulang lebih tinggi dimungkinkan
limbah cair tahu tidak bisa digunakan sebagai
campuran air proses karena kenaikan mineral di
dalam air proses akan mengakibatkan salting out
pada protein sehingga protein kedelai tidak bisa
diekstrak pada saat ekstraksi.

- Penghematan energi penggunaan air
= 515X1X(100-25) = 38.625 Kcal
- Prosentase penghematan energi pada proses
normal = 88,8 %
- Penghematan energi daur ulang
= (25X7)X1X(55,5-25)=5.338 Kcal
- Penghematan energi dari kondensat
= 15X7X(70-25)= 4.725 Kcal
- Jumlah penghematan energi = 48.688 Kcal
b. Kebutuhan energi penguapan sisa limbah

Penghematan energi
Penghematan energi diperhitungkan
berdasarkan data: Pada pembuatan tahu secara
normal menghasilkan limbah cair 17 liter/kg
kedelai. Limbah cair berasal dari air proses dan
air pencucian pada saat penyaringan setelah
proses pemasakan. Air proses dan air pencucian
telah mengalami pendidihan. Suhu awal air yang
digunakan 25 0C. Suhu limbah cair 55,5 0C.
Perhitungan penghematan energi:
a. Penghematan energi
Penghematan energi diperhitungkan
berdasarkan data: Pada pembuatan tahu
secara normal menghasilkan limbah cair 17,5
liter/kg kedelai. Limbah cair berasal dari air
perendaman dan pencucian kedelai yang
jumlahnya 3 l per kg kedelai serta dan air keluar
dari proses pencetakan dan pengepresa. Suhu
awal air yang digunakan 25 0C sedangkan suhu
limbah cair 55,5 0C.
Perhitungan penghematan energi:
- Limbah cair normal

= 5X8X17,5

- Limbah cair sisa daur ulang

= 700 l

= (5X7)+30
= 65 l

- Limbah cair dari pencetakan dan pengepresan
= 700-(3X5X8) = 580 l
- Penghematan air atau pengurangan limbah cair
= 580-65
= 515 l
- Prosentase pPenghematan air pada proses
normal = 73,5 %

- Energi sensible limbah cair sisa daur ulang
= 30X1X( 100-55,5)= 1.335 Kcal
- Energi sensibel limbah cair sisa daur ulang
= 35X1X(100-25) = 2.625 Kcal
- Energi latent limbah cair daur ulang
= 65X540
= 35.100 Kcal
- Jumlah energi penguapan limbah cair sisa daur
ulang
= 39.060 Kcal
- Penghematan energi kalau proses pembuatan
tahu secara normal (48.688 Kcal) > energi
penguapan limbah cair sisa daur ulang (39060
Kcal). Hal ini berarti bahwa pengolahan dengan
daur ulang tidak menambah bahan bakar untuk
menguapkan sisa limbah cair yang tak didaur
ulang.
Evaluasi Ekonomi.
Pada evaluasi ini dibandingkan antara
penggunaan bahan bakar LPG dan kayu bakar
karena pada um um nya pengusaha tahu
m enggunakan kayu sebagai bahan bak ar.
Evaluasi ekonomi ini didasarkan pada data
sebagai berikut:
Hari kerja 250 hari per tahun. Harga kedelai
Rp. 6.500.00 per kg. Kapasitas 80 kg per hari.
Harga alat 1 unit pabrik tahu Rp. 30.000.000.00.
Tanah 20 m2 Rp. 5.000.000.00. Bangunan 20 m2
Rp. 20.000.000.00. Modal kerja Rp.
10.000.000.00. Bunga Bank untuk UMKM 16 %.
Tenaga kerja Rp. 40.000.00 per orang per hari
(UMR kota Semarang 2011 Rp. 37.500.00 per
orang per hari). Harga asam cuka Rp. 15.000.00
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per liter. Harga NaOH Rp. 22.500.00 per liter.
Harga LPG Rp. 4.50000 per kg. Panas bakar LPG
46,1 MJ per kg (Anonim D, 2011 ). Harga kayu
bakar Rp. 200.00 per kg ( hasil observasi). Panas
bakar kayu 4.500 Btu per lb kg (Hugot E, 1972).
Harga jual Rp. 500.00 per buah tahu. Harga ampas
tahu Rp. 5.000.00 per 5 kg kedelai.Kebutuhan
LPG tanpa penguapan limbah cair 11,94 kg per
proses. Kebutuhan LPG kalau limbah cair
diuapkan 18,77 kg per proses. Kain saring 50 m
per tahun. Harga kain saring Rp. 15.000.00
per m.
Hasil perhitungan evaluasi ekonomi dapat
dilihat pada Tabel 2:
Tabel 2. Hasil evaluasi ekonomi

ulang.Penghematan energi pada proses normal
dan daur ulang cukup untuk menguapkan sisa
limbah cair yang tidak didaur ulang dengan boiler
setelah daur ulang ketujuh. Evaluasi ekonomi
menunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar
LPG pada proses daur ulang yang diikuti dengan
penguapan sisa limbah cair pada akhir proses
tidak layak sedangkan kalau menggunakan bahan
bakar kayu, proses tersebut layak.
Disarankan dilakukan scale up peralatan
daur ulang ini untuk lebih meyakinkan kelayakan
proses dan peralatan ini.
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ABSTRAK
Limbah cair industri tahu mengandung senyawa organik cukup tinggi (BOD sekitar 5.000-6.000
mg/lt) dan bersifat biodegradable, Hal ini menjadi sumber penghasil biogas. Biogas dihasilkan dari proses
pengolahan air limbah tahu yang diproses secara an-aerob. Energi biogas dapat menjadi sumber energi
alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk industri tahu itu sendiri.
Penerapan Teknologi ramah lingkungan dalam upaya meningkatkan nilai tambah IKM tahu ,
dilakukan melalui proses purifikasi biogas. Teknologi Purifikasi Biogas dimaksudkan untuk menghilangkan
gas-gas yang mengganggu proses pembakaran dan bahaya terhadap lingkungan seperti : uap air, Amonia
(NH3) dan Hidrogen Sulfida (H2S). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemurnian methane (CH4)
dalam biogas.
Pada awal penelitian dilakukan karakterisasi biogas, kemudian pembuatan prototype alat pemurnian.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode adsorpsi bertingkat. Adsorben yang digunakan
adalah karbon aktif, baik pada tanki I maupun pada tanki II. Variabel yang diamati adalah waktu kontak
dan jenis adsorben.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik awal kandungan methane dalam biogas sebesar 56,89
% dari 25.920 liter biogas yang terbentuk dan mengalami peningkatan kemurnian sebesar 17,16% setelah
melalui proses purifikasi. Penggunaan adsorben terbaik adalah karbon aktif – karbon aktif dengan berat
total 6 kg, kecepatan alir biogas 25 lt/menit dan waktu kontak 170 menit. Kondisi ini belum mencapai
batas titik jenuh (isotherm adsorpsi Freundlich). Peningkatan kemurnian methane (CH4) 17,16% sebagai
bentuk penerapan teknologi ramah lingkungan, yang memberikan manfaat secara ekonomi, mempunyai
nilai tambah pada pengusaha tahu. Apabila dikonversi ke dalam harga elpiji, akan menghasilkan
pendapatan bersih perbulan sebesar. Rp. 349.362,45 yang artinya IKM tahu mendapat manfaat
penghematan biaya produksi tahu.
Kata kunci : purifikasi biogas, teknologi ramah lingkungan, nilai tambah IKM tahu
ABSTRACT
Tofu industries produce liquid wastes containing organic compounds is high (BOD of about 50006000 mg / litres) and are biodegradable, which has the potential to be a source of biogas. Biogas produced
from waste water treatment process of tofu that processed an-aerobic. Biogas as a renewable energy
sources that can be used to this industry themselves or household.
The application of environmentally friendly technologies in an effort to increase the value of tofu
industries is done through biogas purification process. Biogas Purification technology is intended to remove
the gases which disturb the combustion process and has danger effect to the environment such as water
vapor, ammonia (NH3), and hydrogen sulfide (H2S). This is expected to increase the purity of methane
(CH4) in the biogas.
At the beginning of the research study carried out the biogas characterization, then continue by
fabricate the purification prototype.
This research is carried out by using multilevel adsorption method. Adsorbent used is active carbon,
either tank I or tank II. The observed variables are contact time and the type of adsorbent.
The results of this research showed that primary characteristics, content of methane in the biogas is
56.89% from 25,920 litres of biogas that is formed and increase of 17.16% after through purifier. Where
is the best use of the adsorbent is activated carbon - activated carbon with total weight is 6 kgs, flow rate
of biogas is 25 liters per minute and the contact time of 170 minutes. This condition has not reached the
saturation point (isotherm adsorption Freundlich).
The increase of methane purities is 17.16% as a form of the use of environmentally friendly
technologies and also provides economic benefits by increasing prosperity of tofu industrial workers. This
increase when converted into the LPG price per month will generate revenue equal to the IDR. 349,362,45.
So, they can be save of the cost of tofu production.
Keywords : purification of biogas , environment friendly technology , added value tofu industries
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PENDAHULUAN
Biogas merupakan salah satu sumber
energi alternatif terbarukan yang bersumber dari
proses penguraian biomasa. Biogas sudah mulai
dikenal di Indonesia sekitar tahun 1980-an, tetapi
pemanfaatannya baru mulai digunakan di awal
tahun 1990 dalam skala kecil yang hanya untuk
keperluan memasak. Biogas adalah gas yang
sifatnya mudah terbakar dan berasal dari proses
penguraian bahan organik secara anaerobic
(tanpa udara) oleh bakteri/mikroorganisme
dengan melalui beberapa tahapan proses.
(Arsana,2005). jjKandungan gas impuritis pada
biogas cukup beragam (CO2, H2S, NH3, CO, H2
dan uap air).Gas-gas im purities ini akan
mengganggu didalam proses pembakaran, selain
menurunkan nilai kalori juga akan dihasilkan gasgas beracun, korosif serta berbau. Berawal dari
hal tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa
sebelum dimanfatkan / digunakan sebagai bahan
bakar, maka gas yang bersumber atau dihasilkan
dari biogas ini perlu di murnikan terlebih dahulu
(dihilangkan impuritiesnya), dengan tujuan supaya
gas hasil pembakaran tidak berbahaya bagi
lingkungan sekitarnya.
Kom posisi dari biogas berbeda-beda
tergantung dari komposisi bahan mentahnya,
beban organik yang diterapkan pada digester,
waktu dan temperatur dekomposisi anaerobik.
Hasil biogas per unit berat dari limbah organik
dapat bervariasi secara luas tergantung pada
karakteristik dari masukan influent dan kondisi
lingkungan pada digester. Berdasarkan pada nilai
kalori yang dihasilkan oleh biogas (4.500 – 6.300
kcal/m 3) pada tekanan sekitar 100 cmH2O,
m engasum sikan bahwa pada pembakaran
sempurna 1 m3 biogas sebanding dengan :
·

Menjalankan 1 mesin tenaga kuda (hp) selama
2 jam

·

Menyediakan 1,25 KWH untuk listrik

·

Menyediakan panas untuk memasak tiga
makanan setiap hari untuk 5 orang

·

Menjalankan refrigerator dengan kapasitas 1m 3
selama 1 jam

·

Menjalankan inkubator dengan kapasitas 1m3
selama 0,5 jam
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Dalam 1 m3 biogas ekuivalen dengan 0,4
kg minyak diesel, 0,6 kg bensin atau 0,8 kg
batubara. Sekitar 200 liter biogas dapat diperoleh
dari pengurangan 1 kg COD (Chemical Oxyegen
Demand). (Polprasert, 2007)
Jenis bahan baku yang prospektif untuk
dikembangkan sebagai bahan baku biogas di
Indonesia, antara lain : kotoran hewan, kotoran
manusia, sampah organik dan limbah cair organik.
Limbah tersebut antara lain : urine hewan ternak,
limbah cair rumah tangga, limbah cair industri
seperti : industri tahu, tempe, tapioka brem dan
rumah potong hewan, (Hambali dkk, 2008).
Menurut Asisten Deputi Analisis Kebutuhan
IPTEK, Eddy Prihantoro, jumlah industri tahu di
Indonesia pada tahun 2010 mencapai 84.000 unit
usaha. Dengan kapasitas produksi lebih dari 2,56
juta ton per tahun, industri tahu ini memproduksi
limbah cair sebanyak 20 juta meter kubik per tahun
dan menghasilkan emisi sekitar 1 juta ton CO 2
ekivalen. Sebanyak 80 % industri tahu berada di
Pulau Jawa. Dengan dem ikian emisi yang
dikeluarkan pabrik tahu di Jawa mencapai 0,8 juta
ton CO2 ekivalen.
Upaya pengembangan industri tahu yang
ramah lingkungan sangat diperlukan yaitu dengan
minimisasi dampak negatif terhadap lingkungan.
Salah satu bentuk berupa pemanfaatan limbah
cair yang diolah secara anaerobik untuk
m enghasilkan biogas. Selain hal tersebut,
pengembangan biogas yang ramah lingkungan
juga diperlukan karena dalam biogas sendiri
masih terdapat banyak kandungan gas-gas
impurities yang masih berbahaya terhadap
lingkungan, seperti: uap air, Hidrogen Sulfida
(H2S), Amonia (NH3), dan Karbon Dioksida (CO2).
Gas-gas impurities ini akan mengganggu didalam
proses pembakaran, selain menurunkan nilai
kalori juga akan dihasilkan gas-gas beracun,
korosif serta berbau.
Pemurnian gas (gas purification), adalah
proses penghilangan impuritis pada fase uap dari
aliran gas. Proses permurnian gas bervariasi dari
yang cara sederhana melewati operasional
pencucian sampai yang sistem multi kompleks
dengan tahap daur ulang. Pada beberapa kasus,
kompleksitas proses timbul dari kebutuhan
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recovery dari impurities atau reuse dari material
yang digunakan,(Kohl and Richard, 1997). Proses
pemurnian gas pada umumnya terbagi menjadi 5
(lima) kategori , yaitu :
1.

Absorpsi ke dalam cairan

2.

Adsorpsi pada padatan

gas maupun larutan atau cairan, atau dalam
proses recovery suatu logam dari biji logamnya,
dan juga dapat dipakai sebagai support katalis,
(Toufan, 2008). Karbon aktif mempunyai sifat
antara lain: berwarna hitam, berbentuk: granule,
bulat, pellet ataupun bubuk halus. Karakter
Isoterm adsorpsi, sesuai dengan formula:
Y = X/M = K C1/n

3.

........... (1)

Permeabel melalui membrane
Dimana :

4.

Konversi kimia ke senyawa kimia lain

Y

= Jumlah zat yang teradsorbsi per berat
adsorben

5.

Kondensasi

X

= Massa zat teradsorpsi

M

= Masa Adsorben

C

= Konsentrasi ; K, n

Adsorpsi diterapkan dalam pemurnian gas,
merupakan selektif konsentrasi dari satu atau lebih
komponen gas pada permukaan mikrosporus
padat. Campuran komponen teradsorpsi disebut
adsorbat, padatan mikrosporus disebut dengan
adsorben (Kohl and Richard,1997). Adsorpsi
adalah penumpukan materi pada interface antara
dua fasa. Pada umumnya zat teradsorp terkumpul
pada interface. Proses adsorpsi memanfaatkan
fenomena ini untuk menghilangkan materi dari
campuran. Banyak jenis adsorben yang dapat
digunakan, namun karbon aktif merupakan bahan
yang sering digunakan karena harganya murah
dan sifatnya non polar. Adsorben polar akan
menarik air sehingga kerjanya kurang efektif. Poripori pada karbon dapat mencapai ukuran 10
angstrom. Total luas permukaan umumnya antara
500-1500 m 2/gr. Berat jenis kering lebih kurang
500 kg/m3. Proses adsorpsi dengan karbon aktif,
dilakukan untuk menyisihkan senyawa gas-gas
dalam campuran yang tidak dikehendaki (gas-gas
impurities) . Beberapa pengertian di dalam
teknologi adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan
senyawa (cair atau gas) pada permukaan partikel
padat karena sifat pori-pori makro dan mikro.
Adsorban adalah bahan yang diserap dan
adsorben adalah bahan penyerap. Kegunaan lain
proses adsorpsi adalah untuk menyerap cemaran
bau. Adsorben mempunyai molekul besar, molekul
kecil dan sebagai pelarut. Formula dasar yang
terkait dengan proses adsorpsi adalah Hukum
Henry dan Hukum Freundlich. (Fadli, 2004)
Karbon aktif merupakan adsorben yang
biasanya dipakai dalam proses pemurnian udara,

= Konstanta

Makna Isoterm Adsorpsi :
1.

Membandingkan tipe/mutu karbon aktif

2.

Kemampuan penyerapan mutu efluen

3.

Penentuan dosis karbon

4.

Studi pengaruh waktu alir gas masuk
reaktor yang berbeda-beda.

5.

Salah satu contoh mutu standar karbon
aktif yang murah dan efisien.

Teknologi pemurnian gas methane (CH4)
yang akan dipakai pada penelitian ini adalah
dengan menggunakan metode adsorpsi kering.
Sedangkan untuk adsorben yang akan digunakan
adalah karbon aktif bentuk granule. Hasil
pemurnian biogas ini diharapkan selain dapat
mengurangi kandungan gas-gas impurities juga
dapat meningkatkan kemurnian methane yang
dapat meningkatkan jumlah energi dan secara
tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan
para pengusaha tahu industri dari energi alternatif
pengganti bahan bakar minyak tanah atau LPG,
oleh para pengusaha tahu itu sendiri. Minimal
untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga atau
untuk memasak kedelai pada pabrik tahu tersebut.
METODOLOGI
Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan berupa
bahan kimia untuk analisa dasar /karakteristik
hasil keluaran biogas sebelum dan sesudah

Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 1, No. 4, Desember 2011

290

Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Pada Pemanfaatan Hasil Purifikasi Biogas Memberikan Nilai Tambah Pada IKM Tahu

pemurnian, bahan adsorben karbon aktif bentuk
granule dengan ukuran mess. 6 x 12.

Analisa ini dilakukan sebelum dilakukan uji coba.
Hasil

analisa dasar karakteristik awal pada

tabel 1.

Peralatan Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain: flow rate indikator, thermokontrol,

Tabel 1. Karakteristik Awal Kandungan
gas –gas dalam Biogas

pressure indikator, satu unit peralatan purifier
methane,

peralatan untuk pengambilan sampel

biogas, peralatan gelas untuk analisa biogas,
peralatan instrumen untuk analisa biogas : alat
gas analyzer, gastec tube detector , bag sampler,
vacum pump, neraca balance, wet gas meter,
spektrofotometer, gas chromatographi (GC),
weather station, selang teflon dan stop wacth.
Cara / Tahapan Penelitian
Tahapan/ langkah-langkah yang dilakukan
pada penelitian sebagai berikut :
-

Pengambilan sampel untuk analisa dasar

Sumber : Data Analisis Penelitian BBTPPI, 2010

kandungan gas hasil keluaran digester biogas,
persiapan alat dan bahan penelitian, rancang
bangun alat percobaan purifikasi dengan
metode adsorpsi bertingkat, ujicoba proses
pemurnian dan analisis gas-gas impurities
-

Hasil Uji Coba Proses Purifikasi dgn Adsorben
Karbon Aktif
Uji coba ini dilakukan dengan variabel
bebas (independent variables), sebagai berikut :

(H2S, CO2, NH3, Uap air), uji kandungan gas
methane sebelum dan setelah proses adsorpsi
melalui purifier dengan variasi penggunaan
adsorben karbon aktif serta variasi waktu alir
biogas masuk purifier serta analisa tekno

· Sumber biogas : dari pengolahan anaerob air
buangan tahu, dengan debit air buangan tahu
60 m 3/hari.
· Flow rate biogas masuk sistem : 25 liter/ menit

ekonomi terhadap kelayakan purifier.
· Tekanan gas dalam digester : 100 cmH2O
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Awal Kandungan Biogas

· Unit peralatan untuk proses purifikasi biogas
dengan sistem adsorpsi bertingkat.

gas – gas yang terdapat dalam biogas dilakukan

· Berat adsorben : untuk setiap unit adsorber
masing – masing 3 kg

untuk melihat gas-gas tersebut secara kuantitatif.

Variabel terikat (dependent variables), adalah :

Uji karakteristik dasar terhadap kandungan

· Jenis adsorben : Karbon Aktif
· Waktu kontak/waktu alir gas masuk
purifier:10,30,50, 70, 90, 110, 130, 150, 170
menit
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· Parameter yang dianalisis : H2S, NH3, CO2,
Methane (CH4) dan H2O (uap air)

Tabel 4. Hasil reduksi CO2 dengan adsorben
Karbon aktif –Karbon Aktif

Pada ujicoba proses purifikasi biogas,
karbon aktif dimasukkan pada setiap unit adsorber
@ 3kg, biogas dialirkan masuk pada sistem
dengan kecepatan 25 liter/menit, tekanan 100
cmH2O. Hasil reduksi impurities gas Hidrogen
Sulfida (H2S), Amonia (NH3) dan Karbon Dioksida
(CO2) pada berbagai variasi waktu disajikan pada
tabel 2, 3 dan 4 serta hasil kenaikan konsentrasi
CH4 setelah proses purifikasi pada tabel 5.
Tabel 2. Hasil reduksi H2S dengan Adsorben
Karbon aktif –Karbon Aktif

Sumber : Data Analisis Penelitian BBTPPI, 2010

Tabel 5. Kenaikan konsentrasi CH4 setelah
proses purifikasi dengan

Tabel 3. Hasil reduksi NH3 dengan Adsorben
Karbon aktif –Karbon Aktif

Sumber : Data Analisis Penelitian BBTPPI, 2010

Pada tabel 2, 3 dan 4 m enunjuk kan
besarnya effisiensi reduksi gas-gas impurities dari
H2S, NH3 dan CO2. Untuk gas H2S effisiensi
reduksi tertinggi pada waktu kontak 130 menit,
dicapai effisiensi reduksi 99,98%, untuk gas NH3
effisiensi reduksi tertinggi pada waktu kontak 10
m enit, dicapai effisiensi reduksi 86,54%
sedangkan untuk gas CO2 effisiensi reduksi
tertinggi pada waktu kontak 170 menit, dicapai
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effisiensi 53,24%. Untuk efisiensi reduksi CO2
kemungkinan masih dapat naik seiring dengan
lamanya waktu kontak.

- Biogas yang terbentuk/hari = 129, 6 kg COD x
200 liter biogas /kg COD = 25.920 liter
(termasuk impurities)

Pada tabel 5 menunjukkan kisaran
kenaikan methane makin lama makin meningkat
sesuai dengan lama waktu kontak. Dengan waktu
alir hanya sampai 0 sampai 170 menit, hal ini
menunjukkan bahwa titik jenuh karbon aktif belum
tercapai (Breakthrough point pada isoterm
adsorpsi Freundlich belum tercapai). Dengan
berkurangnya kadar gas impurities yang
terk andung dalam biogas, hal ini akan
m eningkatkan kadar methane (CH 4 ) dalam
komponen gas hasil pemurnian yang dikeluarkan
dari sistem prototype alat, seperti disajikan pada
tabel 2. Efisiensi peningkatan kemurnian methane
meningkat berkisar 22 ppm – 3431 ppm atau
0,11% - 17,16%, sesuai dengan berubahnya
variabel waktu alir biogas masuk sistem. Hal ini
akan meningkatkan nilai kalori dari biogas.
(Harihastuti.et.al,2010) .

Pada analisis karakteristik awal biogas,
pada digester, kandungan gas CH4 adalah 56,89
%. Kondisi terbaik pada proses pemurnian
diperoleh pada pemakaian adsorben karbon aktifkarbon aktif.

Konsentrasi COD air limbah tahu 6000mg/l,
efisiensi pengolahan pada digester proses
anaerob berkisar 90%, konsentrasi efluen
berkisar
600mg/ l.

i 1 unit peralatan prototype pemurnian biogas
Rp.

15.250.000,-

i Biaya Operasional : Basis 1 bulan operasi 6 kg
karbon aktif @ 16.500,- = Rp. 99.000,-

i Biaya perawatan ( komponen ) per bulan =
Rp. 25.000,-

i Biaya Penyusutan Alat : 10% pertahun
i0,1 x 15.250.000,- : 12 = 127.100,-/bulan

Total Biaya Operasional / bulan = Rp. 251.100 ,Biaya Manfaat Per Bulan :

iProduksi Methane per hari :
Produksi methane awal sebelum pemurnian :

BIOGAS

56,89 % x 25.920 liter = 14.745, 89 liter

IPAL
ANAEROB

Biaya Investasi Alat :

(Dengan m emperkirakan umur ek onomis
prototype alat 5 tahun)

ANALISA TEKNO EKONOMI

COD Inlet = 6000 mg/l

ANALISIS BIAYA

COD Outlet = 600 mg/l

COD yang terdegradasi = 5.400mg/lt x 24.000lt x
1kg/1.000.000mg = 129,6 kg COD.

(Dimana karakteristik awal methane 56,89% +
17,16 % hasil dari peningkatan kemurnian
methane)
Produksi methane setelah pemurnian :
74,05 % x 25.920 liter = 19.193, 76 liter

Jumlah methane (CH4) yang terbentuk dari 1 kg
COD setara dengan 200 liter biogas.
- Penggunaan bahan baku :

Penambahan volume methane sesudah
pemurnian :

Setiap 1 kg kedelai membuang air limbah 40
liter (data lapangan).

19.193, 76 – 14.745,89 = 4.447, 87 liter =
4,44787 m 3 /hari

- Penggunaan bahan baku kedelai 6 kuintal per
hari, menghasilkan air limbah :

Dengan mengasumsi 1 ltr CH4 (pd tekanan 100
cmH2O)sama dengan harga 1 kg LPG =
Rp.4.500,-

600 kg x 40 liter /kg = 24.000 liter air limbah =
24 m 3 air limbah
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Jumlah methane yang dihasilkan bila dikonversi
ke LPG per bulan (dalam rupiah): = 4,44787
m3 /hari x 30 hari x 4.500,- = Rp. 600.462,45

i Keuntungan bersih per bulan : (apabila di
asumsi dioperasikan dalam waktu 5 jam/hari)

i Perhari terbuang (yang tidak masuk sistem) :
= 25.920 liter – 7.500 lt =18.420 liter

iVolume akumulator prototype purifikasi : 55,88
liter

i Asumsi dalam sehari alat dapat beroperasi

Rp. 600.462,45 - Rp. 251.100,00
= Rp. 349.362,45

selama 5 jam, jadi gas yang bisa tertampung :
(dengan debit keluaran 18 liter/menit)

Ini merupakan perolehan nilai tam bah
pendapatan bagi pengrajin tahu per bulannya.

Waktu yang diperlukan untuk mengosongkan
akumulator :

Waktu Pengembalian Modal (Payback Period)

55,88 liter : 18 liter/menit = 3,1 menit

= (Total biaya investasi / keuntungan bersih per bulan)

Jadi selama 5 jam, dibutuhkan gas methane :

= (15.250.000 / 349.362, 45) = 43, 65 bulan
= 44 bulan =3,6 tahun

(5 x 60) : 3, 1 x 55,88 = 5.407,74 liter

Catatan :
Sehubungan alat hanya merupakan prototype,
jadi masih banyak gas yang belum tertampung
(sekarang:masih terbuang).
Perkiraan Volume Gas Yang Belum Masuk
Sistem (Terbuang)
Biogas yang digunakan setiap hari dialirkan
selama 5 jam, dengan asumsi untuk pemasakan
tahu 3 jam (continue) dan 2 jam untuk rumah
tangga (tidak continue). IKM tahu berproduksi 1
shift per hari (selama 8 jam). Dengan laju alir
biogas (input sebelum masuk sistem) = 25 liter/
menit. Total waktu penggunaan pemakaian biogas
perhari 5 jam :
Jadi total volume penggunaan biogas perhari :
(yang dapat terolah oleh sistem) = 25 lt/mnt x 60
mnt/j x 5 j/hr = 7500 lt/hr
Volume akumulator total : 3,14 x 192 x 58 = 65,745 liter
Kapasitas volume (efektif) akumulator di asumsi
85 % = 0,85 x 65,745 = 55,88 liter
Dengan melihat kapasitas volume efekif
akumulator pada prototype alat ini, maka sudah
jelas daya tampung biogas yang dihasilkan dari
digester ini masih tidak cukup/ tidak sesuai
dengan biogas yang dihasilkan (karena skala
prototype). Jadi masih banyak yang terbuang ke
udara lingkungan.

Jadi akum ulator dapat menampung gas
methane yang dibutuhk an untuk proses
memasak selama 5 jam secara kontinu

iGas yang masih terbuang akibat keterbatasan
volume akumulator : = 7.500 – 5.407,74
= 2.092,26 liter
Jadi total biogas yang tidak tertampung dalam
pengolahan :
= 18.420 + 2.092,26 = 20.512,26 liter
(masih terbuang lepas ke udara)
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Karakteristik awal kandungan gas – gas dalam
biogas adalah methane (CH4) : 53,45 – 56,89%
; Karbon Dioksida (CO 2) : 31,48 – 34,10%,
Hidrogen Sulfida (H2S) : 6,04 – 10,69%; Amonia
(NH3) : 0,001 – 0,003%; Karbon Monoksida
(CO) : 0,0027 – 0,0030 %; Kadar air : 2,17 –
3,37% ; gas-gas impurities lain : 0,80 – 1,00%.
2.Hasil penelitian purifikasi methane dengan
menggunakan metode adsorpsi bertingkat dan
adsorben k arbon aktif, dapat mereduksi
kandungan gas impurities dalam biogas (H2S:
99,98%, NH 3: 86,54%, CO 2: 53,24%) , dan
menaikkan kemurnian methane mencapai
17,16%.
3.Hasil analisa tekno ekonomi dalam
pengoperasian prototype alat pemurnian biogas
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didapat keuntungan bersih per bulan Rp. Rp.
349.362,45 untuk memproses biogas 4.447,87
liter/hari. Waktu pengembalian modal (payback
period) selama 44 bulan operasi = 3,6 tahun.
Kondisi ini masih terdapat gas yang belum
masuk dalam sistem karena keterbatasan
volume akumulator. Jadi total biogas yang tidak
tertampung dalam pengolahan (masih terbuang
lepas ke udara) sebesar 20.512,26 liter.

Toufan, A., Pengujian Alat Pendingin Sistem
Adsorpsi, Tesis Fakultas Teknis Universitas
Indonesia, 2008.

Saran
Perlu segera ditindaklanjuti untuk membuat
sistem purifikasi methane skala pilot plan untuk
memaksimalkan proses purifikasi dengan skala
lebih besar, sehingga dapat memberikan nilai
tambah bagi pengrajin tahu yang lebih besar.
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Konsep yang menyeluruh tentang Keberlanjutan Lingkungan merupakan hal yang sangat penting
pada saat ini. Keberlanjutan merupakan suatu tema sentral dari Buku ini dan dijelaskan secara terintegrasi
melibatkan berbagai komponen pembangun lingkungan tersebut. Semakin kita mempelajari lingkungan,
semakin kita menyadari interaksi yang terjadi diantara berbagai komponen dari lingkungan merupakan
interaksi yang sangat kompleks, sehingga poin penting lainnya yang dikemukakan dalam buku ini adalah
Sistem Lingkungan. Konsep Sistem lingkungan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana perubahan
suatu komponen akan berimbas pada komponen lainnya. Hal ini penting bagi usaha kita untuk mengatasi
masalah yang ada, mencegah masalah berkembang dimasa depan dan meningkatkan kualitas bumi tempat
kita tinggal sekarang.
Environment edisi ketujuh ini merupakan suatu buku pengantar ilmu lingkungan bagi mahasiswa
dari bidang MIPA maupun nonMIPA. Buku ini sangat bermanfaat bagi pihakpihak yang berkecimpung
didunia pendidikan, jurnalisme, politik dan pemerintahan, dan bisnis karena buku ini dilengkapi dengan
datadata mutakhir, dan telah direview oleh 18 ilmuwan yang ahli diberbagai bidang.
Buku ini mampu menjelaskan informasi dasar yang berhubungan dengan ilmu dan manajemen
tanah pada Bab 15. Ringkasan permasalahan pada polusi udara memberikan gambaran yang luas mencakup
teori dan contoh masalah, walaupun pada permasalahan perkotaan dan air bersih pembahasannya masih
terbatas. Permasalahan mineralogi juga dibahas dengan detail dalam buku ini lengkap dengan berbagai
permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh ekstraksi dan pengolahan mineral. Cerita sejarah munculnya
Hukum Pertambangan di Amerika pada tahun 1872 hingga berkembang menjadi Hukum Pertambangan
yang berlaku sekarang memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan berkaitan dengan
pertambangan.
Bab Sumber Makanan memberikan penjelasan yang sangat bagus mengenai ilmu pengetahuan
makanan lengkap dengan seperangkat referensinya. Diskusi mengenai diversitas germplasma disajikan
dengan baik. Penulis mendiskusikan penggunaan hormon pada makanan ternak tetapi sayangnya tidak
menyebutkan bahwa hormon juga digunakan di bidang pertanian untuk pertumbuhan.
Sumber energi alternatif disajikan dalam sudut pandang yang lebih positif pada prospek jangka
pendek dibanding dengan perkiraan kebanyakan para ahli. Saat ini pencarian teknologi terjangkau dan
bersih menjadi tujuan utama dengan banyaknya usaha penelitian dan pengembangan untuk mencapai
tujuan tersebut, namun keuntungan dan kerugian secara sosial, lingkungan dan ekonomis penerapan
teknologi tersebut harus tetap diperhitungkan. Pembangkit Listrik dengan memanfaatkan tenaga matahari
dan angin cukup menjanjikan, tetapi permasalahan kesinambungan sumber energi tersebut dan teknologi
penyimpanannya harus segera dipecahkan. Pembebasan lahan untuk lokasi pembangkit listrik tersebut
juga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri khususnya bagi Negara berkembang.
Secara umum, buku ini sangat bagus dalam memberikan gambaran awal tentang lingkungan dan
berbagai permasalahannya. Pada setiap bab, terdapat pertanyaanpertanyaan yang bersifat kritis,
merangsang pembacanya untuk berpikir kritis mencari solusi. Sebagai contoh, pada bagian populasi, penulis
memberikan pertanyaan tentang hubungan antara surplus penduduk berjenis kelamin lelaki dengan
peningkatan jumlah penderita AIDS. Arena debat juga disediakan, dengan mengunjungi www.wiley.com/
college/raven maka pembaca dapat berdebat dengan pembaca lainnya dengan fasilitas software studymate
yang dapat didownload secara gratis. (M. Syarif R.)
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LSSM BBTPPI Semarang (BISQA)
Lembaga sertifikasi sistem manajemen
mutu yang telah diakreditasi (diakui) oleh
Komite Akreditasi Nasional - Badan
Standardisasi Nasional (KAN-BSN) dalam
memberikan sertifikat ISO 9001
Dengan telah masuknya KAN-BSN ke
dalam keanggotaan Pacific Accreditation
Cooperation (PAC) dan International
Accreditation Forum, Inc. (IAF Inc.) maka
sertifikat yang dikeluarkan oleh LSSM

BBTPPI Semarang (BISQA) diakui oleh
negara-negara anggota PAC atau pun IAF.
LSSM BBTPPI Semarang (BISQA) juga
sebagai anggota dari Asosiasi Lembaga
Sertifikasi Indonesia (ALSI).
Dalam
kegiatan
sertifikasi
sistem
manajemen mutu, LSSM BBTPPI Semarang
(BISQA)
memiliki komitmen terhadap
ketidakberpihakan,
mengelola
konflik
kepentingan, dan menjamin objektivitas

LINGKUP AKREDITASI : Produk makanan, minuman dan tembakau (03), Tekstil
dan produk tekstil (04), Kayu dan produk kayu (06), Bahan kimia, produk kimia
dan serat (12), Obat-obatan (13), Produk karet dan produk plastik (14),
Konstruksi (28), Jasa Keuangan, Real Estate, Penyewaan (32), Kesehatan dan
Tugas Sosial (38)
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