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ABSTRACT
Tofu industry is a small industry that widely scattered in cities and towns. As a result of the many

tofu industry, wastewatert effluent give an extremely unfavorable impact on the water environment. Liquid
wastewater from tofu processing has a BOD of 5000-10000 mg/L and COD levels of about 7000-12000
mg/L. This study is aimed to obtain sewage treatment model in order to meet the standard discharge of
environment as well as developing the concept of simple and economical waste treatment so that it can be
applied to the wider community. This research was carried out with a mixture of industrial wastewater and
bacterial decomposition Effective Microorganisms (EM4) in the loboratory scale of series of anaerobic-
aerobic reactor continuously. These results indicate that the best reduction in the residence time obtained in
the variable of residence time of 8 day with a effluent COD concentration of 243.85 mg/L, TSS of 87.15 mg/L
and pH of 7.09.

Keywords: tofu wastewater, Effective Microorganisms, Anaerobic, Aerobic.

ABSTRAK
Industri tahu merupakan industri kecil yang banyak tersebar di kota besar maupun kecil. Akibat dari

banyaknya industri tahu, maka limbah hasil proses pengolahan sangat membawa dampak kurang baik terhadap
lingkungan perariran. Limbah cair dari pengolahan industri tahu mempunyai kadar BOD sekitar 5.000 - 10.000
mg/l, dan kadar sekitar COD 7.000 - 12.000 mg/l. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pengolahan
limbah tahu agar memenuhi standart buangan ke lingkungan serta mengembangkan konsep pengolahan limbah
yang sederhana dan ekonomis sehingga dapat diterapkan kepada masyarakat luas. Penelitian ini dilakukan
dengan cara mengkombinasikan antara limbah cair industri tahu dengan bakteri pengurai Mikroorganisme
Efektif (EM4) ke dalam rancangan reaktor sederhana melalui proses anerobik-aerobik secara kontinyu. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan terbaik diperoleh pada variabel waktu tinggal ke-8 dengan kadar
COD effluent sebesar 243,85 mg/L,TSS sebesar 87,15 mg/L dan pH sebesar 7,09.

Kata kunci : Limbah cair tahu, Mikroorganisme Efektif, Anaerobik, Aerobik.

PENDAHULUAN
Saat ini industri tahu telah menjadi salah satu industri rumah tangga yang tersebar luas

baik di kota-kota  besar maupun kecil. Dalam proses produksinya, industri tahu menghasilkan
limbah cair dan padat. Limbah padat berupa ampas tahu telah dapat ditanggulangi dengan
memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan oncom dan bahan makanan ternak.

Limbah cair industri tahu dapat menimbulkan pencemaran yang cukup berat karena
mengandung kadar organik yang cukup tinggi. Beberapa hasil penelitian, konsentrasi COD
(Chemical Oxygen Demand) di dalam air limbah industri tahu cukup tinggi yakni berkisar
antara 7.000 - 10.000 mg/L, serta mempunyai keasaman yang rendah yakni pH 4-5. Jika ditinjau
dari Kep-03/MENKLH/11/1991 [1] tentang baku mutu limbah cair, maka industri tahu memerlukan
pengolahan limbah secara baik dan benar.

Sebagian besar industri tahu mengalirkan langsung air limbahnya ke saluran- saluran
pembuangan, sungai ataupun badan air penerima lainnya tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga
limbah cair yang dikeluarkan seringkali menjadi masalah bagi lingkungan sekitarnya. Kondisi ini
diduga akibat masih banyaknya perajin tahu yang belum mengerti akan kebersihan lingkungan
sehingga pengolahan limbah masih menjadi beban yang cukup berat.

Limbah cair industri tahu sangat dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, khususnya
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lingkungan perairan karena mengandung sisa air dari susu tahu yang tidak menggumpal dan limbah
ini masih mengandung bahan organik, seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Limbah cair tahu
mengandung  bahan organik tinggi dan kadar BOD (Biological Oxygen Demand) yang cukup
tinggi pula, apabila langsung dibuang pada badan air berakibat menurunnya kualitas lingkungan
tersebut. Sehingga industri tahu sangat memerlukan suatu  pengolahan  limbah yang bertujuan
untuk mengurangi resiko beban pencemaran yang ada [2].

Teknologi pengolahan limbah dapat dilakukan dengan proses biologis sistem anaerob,
aerob dan kombinasi anaerob-aerob. Dalam pengolahan limbah secara anaerob mikroorganisme
menguraikan beberapa senyawa organik seperti protein, karbohidrat, serta lemak yang terdapat
dalam limbah cair dan kemudian akan menghasilkan hasil samping berupa biogas dengan
kandungan gas metana sekitar 50% -70%, gas CO2 sekitar 25% - 45% dan sejumlah kecil nitrogen,
hidrogen dan hidrogen sulfida. Melalui cara tersebut mikrooganisme mampu mengurangi kadar
organik limbah yang cukup tinggi pada kondisi limbah sebelumnya. Berbeda dengan cara proses
aerob, dimana pada kondisi ini mikroorganisme sangat bergantung pada penambahan gas Oksigen
pada proses penguraian bahan organik pada limbah (aerasi) [2].

Teknologi pengolahan limbah yang ada saat ini pada umumnya berupa pengolahan limbah
dengan sistem anaerob, hal ini disebabkan karena biaya operasionalnya  lebih  murah. Dalam
penelitian proses biologis anaerob sebelumnya, efisiensi pengolahan hanya sekitar 70%-80%,
sehingga airnya masih mengandung kadar pencemar organik cukup tinggi, serta bau yang masih
ditimbulkan sehingga hal ini menyebabkan masalah tersendiri (Herlambang [3]). Sehingga
dilakukannya penelitian proses pengolahan limbah secara gabungan antara anerob-aerob agar
didapatkan nilai kadar organik yang serendah-rendahnya dan memenuhi standart lingkungan
sebelum limbah tersebut dibuang.

METODE

A. Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya rancangan alat reaktor

anaerobik-aerobik, terbuat dari PVC berbentuk silinder berdiameter 8 inch tinggi 3 meter.
Reaktor pertama adalah reaktor anaerobik dan terangkai seri dengan reaktor yang kedua yang
merupakan reaktor aerobik. Bagian atas reaktor dihubungkan pipa menuju gas holder untuk
menampung biogas yang terbentuk. Reaktor juga dilengkapi alat ukur laju aliran, alat ukur pH,
termometer, kompresor udara untuk aerasi. Bagian dalam reaktor dilengkapi dengan sponge
kasa sebagai tempat hidup mikroorganisme.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah industry tahu dan efektif
mikroorganisme (EM4).

B. Prosedur Penelitian
Prosedur kerja pada penelitian ini meliputi penyiapan peralatan percobaan, pencampuran

limbah tahu dengan efektif mikroorganisme, pemasukkan limbah tahu ke dalam reaktor anaerob,
pengaliran limbah ke dalam reaktor aerob dan pengujian hasil pengolahan limbah.

Pengujian hasil pengolahan limbah dilakukan dengan metode pengujian SNI 06-6989.15-
2004 [4], untuk analisa kadar COD dan analisa kadar TSS [5].. Sedangkan untuk analisa kadar pH
menggunakan alat pH meter yang telah dikalibrasi sebelumnya sehingga mendapatkan hasil yang
lebih akurat

Adapun prosedur kerja dari masing-masing tahapan tersebut dapat diterangkan sebagai
berikut :
1. Pencampuran Limbah Tahu Dengan Efektif Mikroorganisme

Pada proses ini limbah dari industry tahu dicampur pada bak pencampur dengan bakteri
pengurai yaitu efektif mikroorganisme (EM4). Perbandingan yang digunakan 1:1. Setelah
tercampur dan homogen kemudian cairan tersebut dipompa menuju tangki penampung.

2. Pemasukkan Limbah Tahu Ke Dalam Reaktor Anaerob
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Limbah yang telah tercampur dan ditampung pada tangki penampung kemudian di alirkan
perlahan reaktor anaerobik dan difermentasikan dengan variabel waktu tinggal selama 4, 6 dan 8
hari. Selama proses fermentasi berlangsung dimana bakteri akan menguraikan zat organik yang
terkandung dalam limbah tahu. Hasil samping dari proses penguraian ini adalah biogas dan pada
proses ini biogas ditampung dalam gas holder yang didesain menjadi satu pada rangkaian alat.

Gambar 1. Skema peralatan percobaan

3. Pengaliran Limbah Ke Dalam Reaktor Aerob
Proses selanjutnya setelah di fermentasikan ke dalam reaktor anaerob limbah kemudian di

masukkan ke dalam reaktor aerobik, dimana pada proses fermentasi ini membutuhkan bantuan
suplai udara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bakteri pengurainya. Udara dipompa ke
reaktor aerobik dengan laju 4 L/menit melewati sparger yang dipasang pada bagian bawah reaktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian pengolahan limbah tahu metode secara anaerob dan aerob kontinyu dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Limbah Tahu

No HRT
(hari)

Anaerobik Aerobik
COD (mg/L) TSS (mg/L) pH COD (mg/L) TSS (mg/L) pH

1 0 7152.64 657.52 4.25 7152.64 657.52 4.25
2 4 4632.96 472.453 6,62 4307.84 457.702 6,52
3 6 2194.56 208.925 6,68 1625.6 154.902 7,05
4 8 975.36 126.669 6,72 243.84 87.15 7,09
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a. COD (Chemical Oxygen Demand)
Analisa Chemical Oxygen Demand ini dilakukan untuk mengetahui jumlah oksigen yang

dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik menjadi CO2 dan H2O yang ada dalam sampel air.
Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah
dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis  dan mengakibatkan berkurangnya oksigen
terlarut dalam air. Uji analisa COD ini dilakukan dengan menggunakan metode SNI 06-6989.15-
2004 yaitu dengan reflux terbuka secara titrimetri. Prinsip analisanya zat organik yang  dioksidasi
dengan campuran mendidih asam sulfat dan kalium dikromat yang diketahui normalitasnya dalam
suatu reflux selama 2 jam. Kelebihan kalium kromat yang tidak tereduksi, dititrasi dengan
menggunakan larutan FAS (Ferro Ammonium Sulfat). Hasil analisa Chemical Oxygen Demand
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan antara Kadar COD dengan Waktu Tinggal

Gambar 2 menunjukkan bahwa adanya grafik hubungan antara kadar COD dengan waktu
tinggal terhadap limbah yang diolah mengalami penurunan cukup baik. Terlihat bahwa hasil
pengolahan limbah terendah sebesar 4307,84 mg/L terdapat pada perlakuan proses anaerob dan
aerob secara kontinyu pada waktu tinggal 4 hari dan hasil pengolahan limbah terbaik yaitu pada
waktu tinggal 8 hari sebesar 243,84 mg/L. Hal ini disebabkan oleh penguraian mikroorganisme
terhadap zat organik pada limbah dalam  kondisi anaerob melalui beberapa tahapan-tahapan
dimana zat organik dirubah dari bentuk zat organik sederhana menjadi senyawa asam asetat dan
menghasilkan gas metana. Kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya melalui proses aerob
dimana terjadi penambahan suplai oksigen terhadap aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan
zat organik yang tersisa dari proses sebelumnya. Hasil COD dari pengolahan limbah industri tahu
ini mempunyai nilai yang baik bila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh
Linda Noviana [6] dan Anggraeni [7] dengan hasil penurunan COD  terbaik sebesar 664,40 mg/L.
Semakin lama proses penguraian  limbah secara anaerob dan aerob kontinyu maka hasil
penurunan kadar Chemical Oxygen Demand semakin menurun.

Gambar 3 Hubungan antara Kadar TSS dengan Waktu Tinggal
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b. TSS (Total Suspended Solid)
Analisa Total Suspended Solid ini bertujuan untuk mendapatkan hasil residu dari padatan  total

yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel 2 nanometer atau lebih besar dari ukuran
partikel koloidnya. Metode Analisa yang digunakan dalam contoh uji sampel air limbah ini secara
gravimetri. Pada prinsipnya analisa TSS ini yaitu contoh uji yang telah homogen disaring dengan
kertas saring yang telah ditimbang terlebih dahulu. Residu yang tertahan pada saringan
dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada suhu 103o C sampai dengan 105o C. Kenaikan
berat saringan mewakili padatan tersuspensi total (TSS). Untuk memperoleh estimasi TSS
dihitung perbedaan antara padatan terlarut total dan padatan total. Hasil penelitian untuk parameter
TSS disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan adanya grafik hubungan antara kadar TSS dengan waktu tinggal
terhadap limbah yang diolah semakin menurun. Hasil penurunan TSS terbesar terletak pada hari
ke-8 setelah melalui proses anaerob-aerob kontinyu sedangkan  penurunan  terendah  terletak pada
hari ke-4  dengan proses yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh reaksi pengendapan bakteri dengan
limbah dimana terjadi proses koagulasi secara perlahan-lahan dan partikel partikel terkecil dalam
limbah tersebut turun ke bawah  menjadi endapan. Hasil kadar TSS dari penelitian ini mempunyai
nilai yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Darsono [8] dan
Nur Hidayat [9] yang meneliti tentang efektifitas system wastewater double treatment dengan
kombinasi biofilter anaerob aerob pada proses pengolahan limbah cair tahu dengan hasil kadar
TSS terbaik sebesar 936 mg/L. Maka semakin lama proses pengolahannya hasil yang didapat
semakin besar nilai penurunannya.

c. Derajat Keasaman (pH)
Analisa derajat keasaaman digunakan untuk menyatakan nilai tingkat keasaman atau kebasaan

yang dimiliki oleh suatu larutan. Nilai pH sangat bervariasi mulai dari skala 1 hingga skala 14.
Sebuah larutan yang nilai pHnya 7 disebut netral. Apabila nilai pH kurang dari 7 disebut asam dan
jika nilai pH melebihi 7 maka disebut basa. Analisa pH ini dilakukan dengan menggunakan alat
pH meter digital. Hasil analisis derajat keasaman dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Hubungan antara Kadar pH dengan Waktu Tinggal

Gambar 4. menunjukan adanya grafik hubungan antara nilai kadar derajat keasaman (pH)
dengan waktu tinggal terhadap limbah yang diolah cukup baik. Hal ini dikarenakan  pH daerah
aktifitas kehidupan mikroorganisme ini berkisar antara pH 6,5-7,5 dan tergolong jenis
mikroorganisme alkalifilik dimana jasad yang dapat tumbuh diantara pH 5,5-8,0 (Lee [2]).Pada
proses anaerob kondisi perubahan pH lingkungan sangat sensitif,maka agar proses berjalan dengan
baik kondisi pH harus mendekati angka pH netral yaitu 6,6-7,6. Apabila nilai pH kurang dari 6,6
aktifitas bakteri metanogenik dapat terhambat (Rittmann & Mc Carthy [10]) dan diperlukan
alkalinitas yang tinggi untuk memastikan kondisi pH netral. Bahan alkalinitas yang umum
digunakan dalam pengolahan limbah antara lain Natrium Bikarbonat (NaHCO3), Natrium
Hidroksida (NaOH) dan Amoniak (NH3). Hasil analisis derajat keasaman pada pengolahan limbah



Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015 ISBN 978-602-98569-1-0
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

- 190 -

secara anaerob aerob kontinyu ini sudah memenuhi standar kriteria layak buang sesuai dengan
Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 Tahun 2013 dengan nilai pH antara 6-9.

d. Biogas
Hasil samping penelitian dari proses anaerob ini diperoleh hasil berupa biogas. Biogas

merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerob atau fermentasi dari bahan bahan organik
termasuk di antaranya kotoran manusia atau  hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah
biodegradabel atau setiap limbah organik yang biodegradabel dalam kondisi anaerob. Kandungan
utama dalam biogas adalah gas metana (CH4)  dan gas karbon dioksida (CO2). Biogas ini memiliki
sifat yang mudah terbakar dan bau yang sangat menyengat. Hasil biogas dalam pengolahan limbah
tahu ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Hasil Biogas yang diperoleh dari Pengolahan Limbah Anaerob

Gambar 4 menunjukan laju volume biogas yang dihasilkan dari pengolahan limbah
industri tahu melalui proses anaerob. Volume biogas secara kumulatif bertambah dalam jumlah
besar sampai waktu tinggal ke-enam kemudian laju produksi biogas turun pada waktu tinggal ke-
tujuh. Penurunan produksi biogas disebabkan oleh kandungan bahan organik tinggal sedikit yang
ditandai dengan nilai kadar COD yang rendah.

KESIMPULAN
1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan nilai kadar organik pada limbah cair

industri tahu sangat dipengaruhi oleh lama waktu tinggal pada setiap prosesnya, maka semakin
lama waktu tinggal efisiensi yang di hasilkan semakin tinggi pula.

2. Hasil penelitian ini sesuai dengan standart buang lingkungan dengan hasil COD dibawah 300
mg/L.

3. Waktu tinggal berpengaruh terhadap kadar bahan organik, dimana penurunan nilai kadar COD
dalam limbah paling tinggi terjadi pada proses anaerob dalam waktu tinggal selama 8 hari
sebesar 86,3 %.
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