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ABSTRAK
Limbah cair industri tahu dan eceng gondok yang cukup
banyak terdapat di
Indonesia belum dikelola dengan baik. Sehingga membawa dampak negatif terhadap
lingkungan. Dari penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa limbah cair tahu dan
eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas. Limbah cair tahu dan eceng
gondok mempunyai kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Bahan organik tersebut
dapat diuraikan secara anaerobik menjadi biogas. Pada umumnya proses penguraian
Iimbah tahu menjadi biogas berlangsung sangat lambat, hal ini disebabkan karena
karakteristik limbah tahu yang cukup kompleks. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan
dicoba menggunakan eceng gondok untuk mempercepat proses penguraian limbah cair
tahu tersebut. Penelitian ini diawali dengan membuat variasi komposisi antara limbah
tahu dan eceng gondok. Yaitu : 1 : 1 ; 1,25 : 0,75 ; 1,75 : 0,25 dan 0,75 : 1,25. Eceng
gondok yang digunakan sebelumnya dicincang terlebih dahulu. Dari penelitian ini dapat
diketahui bahwa biogas keempat reaktor mulai terbentuk pada hari kedua setelah
penambahan substrat. Dari keempat variasi tersebut yang memberikan hasil terbaik
adalah reaktor ke dua dengan komposisi antara limbah tahu dan eceng gondok 1,25 :
0,75. Volume biogas total yang dihasilkan adalah 4393 mL dan removal COD yang terjadi
adalah 92,65 %.
.
Kata kunci : Proses anaerobik, biodigester, limbah cair tahu, eceng gondok, biogas
ABSTRACT
Tofu industry wastewater and water hyacinth, commonly found in Indonesia, have
not been properly managed. This creates negative impacts on the environment. From
previous studies it has been revealed that tofu waste water and water hyacinth can be
utilized as sources of biogas: Tofu wastewater and water hyacinth have quite a high
organic content. The organic content can be anaerobically biodegraded into biogas. In
general the degradation process of tofu waste water into biogas occurs at a very slow rate
because of its complex characteristics. This is why this research uses water hyacinth to
accelerate the degradation process of the tofu wastewater. The research began with the
determination of the composition variation between tofu wastewater and water hyacinth.
The composition ratios used were: 1 : 1 ; 1.25 : 0.75; 1.75 : 0.25 and 0.75 : 1.25. Prior to
usage, the water hyacinth was minced. The research showed that biogas in all four
reactors started to form on the second day after substrate addition. The composition
variation which gave the best result was 1.25 : 0.75, in the second reactor. The total
biogas volume produced was 4393 mL and the Chemical Oxygen Demand (COD)
removal was 92.65%.
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PENDAHULUAN
Tahu
merupakan
tradisional dengan kandungan
Berita Litbang Industri

makanan
gizi yang

baik, berbahan dasar kedelai (Glysine
spp) dan sang at digemari oleh seluruh
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lapisan masyarakat Indonesia. Saat ini
pembuatan tahu di Indonesia masih
menggunakan
teknologi
yang
sederhana, sehingga tingkat efisiensi
penggunaan sumber daya (air dan
bahan baku) masih sangat rendah dan
tingkat produksi limbahnya sangat tinggi.
oalam proses pembuatan tahu, setiap
tahapannya menggunakan air sebagai
bahan pembantu dalam jumlah yang
banyak. Menurut Nuraida (1985) untuk
setiap 1 kg bahan baku kedelai
dibutuhkan rata-rata 45 liter air dan akan
dihasilkan limbah cair berupa whey tahu
rata-rata 43,5 liter. Whey mengandung
bahan-bahan organik berupa protein,
karbohidrat dan lemak tinggi (Nurhasan
dan
Pramudyanto,
1987). Limbah
tersebut
dapat segera terurai di
lingkungan menjadi senyawa-senyawa
organik
yang
dapat
mencemari
lingkungan. Menurut Tay (1990) dan
Husin (2003) limbah cair industri tahu
mengandung BOO, COD, TSS, Nitrogen
dan Fosfor tinggi. Jumlah industri tahu di
Indonesia pada tahun 2011 mencapai
84.000 unit usaha. oengan 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 CO2 ekivalen ( http : 11
portal. ristek.go.id I news.php? id
=1900). Dart data tersebut dapat
diketahui betapa besar pencemaran
yang bisa ditimbulkan oleh limbah cair
industri tahu jika tidak dikelola dengan
baik. Salah satu cara mengelola limbah
cair industri tahu adalah dengan
memanfaatkannya
menjadi
biogas.
Biogas mempunyai sifat mudah terbakar
sehingga
bisa digunakan
sebagai
sumber energi altematif. Biogas dapat
dihasilkan dari proses penguraian bahan
organik oleh bakteri secara anaerobik.
Penelitian mengenai pengolahan
limbah tahu secara anaerobik telah
dilakukan oleh Rizkiyah oewi, Sakinah
(2006), Amir Husin (2008) dan Amaliyah
Rohsari
(2010).
oalam
penelitian
tersebut didapatkan hasil bahwa limbah
cair tahu memerlukan waktu yang cukup
lama untuk menghasilkan biogas, yaitu
sekitar 11 hari. Hal ini disebabkan
karena
limbah
tahu
mempunyai
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karakteristik yang cukup kompleks. Oleh
karena itu dalam penelitian ini akan
dicoba memanfaatkan eceng gondok
untuk mempercepat proses penguraian
limbah tahu secara anaerobik. Sehingga
dapat menghasilkan biogas dalam waktu
yang pendek. Hal-hal yang melatarbelakangi
digunakannya
eceng
gondok sebagai katalisator dalam proses
penguraian secara anaerobik adalah
karena eceng gondok memiliki banyak
kandungan
materi
yang
dapat
berfermentasi dan mampu menghasilkan
biogas
(Chanakya
et.al
dalam
Gunnarson dan Petersen 2007). Bahan
utama dalam eceng gondok yang paling
berperan dalam pembentukan biogas
tersebut adalah hemiselulosa (Gosh dan
Henry, 1985). Manurut Patel et.al (1993)
eceng
gondok
memiliki
43%
hemiselulosa
dan
17%
selulosa.
Pemanfaatan eceng gondok sebagai
campuran
limbah
tahu
untuk
menghasilkan biogas bisa mengurangi
kerusakan parairan yang diakibatkan
oleh eceng gondok. Eceng gondok bisa
menyebabkan pendangkalan perairan
dan penurunan oksigen terlarut di badan
air. Pemanfaatan eceng gondok sebagai
sumber energi' untuk biogas telah
dilakukan oleh Chrisnanda Anggradiar
(2010), Azay Ragsul Saputri (2010) dan
Rina Yani Lumban Gaol (2010).
Penelitian ini diawali dengan
melakukan variasi perlakuan awal eceng
gondok dan variasi komposisi antara
--'. limbah tahu dan ~ceng gondok. Variasi
ini
dilakukan . untuk
mengetahui
perlakuan awal eceng gondok dan
komposisi yang tepat sehingga bisa
memberikan hasil terbaik. Selain itu
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
karakteristik proses anaerobik yang
te~adi di dalam biodigester. Parameter
yang diamati adalah pH, suhu, COD
(Chemical Oxigen Demand) dan VSS
(Volatile Suspended Solid). Pemanfaatan
limbah cair tahu dan eceng gondok untuk
biogas
sangat
menguntungkan.
Terutama bagi industri itu sendiri dan
masyarakat di sekitamya, karena selain
dapat meminimalisasi pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang disebabkan
oleh limbah cair tahu dan eceng gondok,
biogas yang dihasilkan juga dapat
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dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan
aktifitas kehidupan mereka.

BAHAN DAN METODA
Bahan-bahan yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain : Limbah
cair tahu dan eceng gondok sebagai
sumber bahan organik untuk membuat
biogas, kotoran sapi untuk seeding,
kertas saring GFA untuk pengujian
volatile suspended solid (VSS) dan
bahan kimia untuk pengujian COD.
Sedangkan alat ukur yang digunakan
untuk mengambil data pH, suhu, COO
dan VSS antara lain : pH meter,
thermometer
digital,
COO reaktor,
spektrofotometer, furnace, oven dan
n~raca
analitik.
Biodigester
yang
dlgunakan untuk mengolah limbah cair
tahu dan eceng gondok didesain sebagai
berikut:

Tee untuk

sampling biogas

Pipa untuk mercaforlcan

biogas ke penarckap

Gambar 1 Oesain Biodigester
Anaerob
Parameter yang diamati dalam
penelitian ini adalah pH, suhu, volume
biogas yang dihasilkan, COO dan VSS.
Data pH, suhu dan volume biogas
diperlukan
untuk
mengetahui
karakteristik proses yang te~adi di dalam
Berita Utbang Industri

~iodigester. Sedangkan data COO pada
Influen dan efluen biodigester digunakan
untuk mengetahui ketersediaan nutrisi
dan keberhasilan proses penguraian
bahan organik pada limbah cair tahu dan
eceng gondok. Sedangkan data VSS
diperl~kan untuk mengetahui populasi
bakten yang ada di delam biodigester.
Variasi yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah variasi perbandingan
komposisi antara limbah cair tahu dan
eceng gondok. Yaitu : 1 : 1 ; 1,25: 0,75 ;
1,75 : 0,25 dan 0,75 : 1,25. Perbandingan
tersebut dirancang sedemikian rupa
untuk mengetahui dominasi antara kedua
bahan tersebut dalam memproduksi
biogas.
Percobaan ini diawali dengan
pembuatan seeding. Seeding adalah
p~oses penanaman bakteri yang akan
dlgunakan sebagai pengurai bahan
organik yang ada di dalam limbah. Bibit
bakteri anaerobik yang akan digunakan
dala,:" penelitian ini adalah kotoran sapi.
Ambll 1 ember <.:t. 25 Uter) kotoran sapi
yang masih segar, kemudian diencerkan
dengan air perbandingan 1:1. Setelah itu
di saring untuk memisahkan padatan
yang ada di kotoran sapi tersebut.
Kotoran sapi yang sudah disaring
kemudian dicampur dengan limbah cair
tahu dan eceng gondok <.:t. 1/3 dari
volume kotoran sapi).
Pencampuran
kotoran
sapi
dengan limbah tahu dan eceng gondok
ini dimaksudkan agar bakteri anaerob
yang ada di dalam kotoran sapi bisa
"beradaptasi dengan limbah tahu dan
eceng gondok sebagai bahan nutrisinya.
Kemudian campuran tersebut diinkubasi
didalam biodigester. Volume biostarter
yang dimasukkan ke dalam masingmasing bioreaktor adalah 1/3 dari volume
total. Karena volume total reaktor adalah
1~ Uter, maka volume biostarter yang
dimasukkan ke dalam biodigester adalah
6 Utero Inkubasi dilakukan sampai proses
tersebut bisa menghasilkan gas CH4•
Produksi gas tersebut menunjukkan
bahwa mikroba yang ditanam di dalam
biodigester sudah dapat beradaptasi.
Percobaan ini dilakukan secara
batch, yaitu penambahan substrat
(limbah cair tahu dan eceng gondok)
hanya dilakukan sekcali saja dan
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menuggu proses penguraian anaerobik
te~adi
secara
sempurna.
Proses
anaerobik
mencapai
kesempurnaan
ketika
telah terbentuk
gas CH4.
Parameter yang diamati selama proses
tersebut adalah pH, suhu, COO, VSS
dan volume biogas yang dihasilkan.
Pengambilan data pH, suhu dan volume
biogas dilakukan setiap hari. pH diukur
dengan
menggunakan
pH
meter
sedangkan
suhu
diukur
dengan
menggunakan
sensor
suhu
yang
dimasukkan ke dalam lubang khusus
yang disediakan di permukaan tutup
reaktor. Lubang ini ditutup dengan karet
dan end pipe, dan hanya dibuka ketika
kita melakukan pengambilan data pH
dan
suhu.
Volume
biogas yang
dihasilkan bisa diamati di skala gelas
ukur yang ada pada gas kolektor.
Sedangkan
data COD dan VSS
dilakukan 1 minggu sekali. Sampel
diambil dari kran yang ada di samping
biodigester. Metode pengujian COD
(Chemical Oxygen Demand) mengacu
pada SNI 6989.2 : 2009. Sedangkan
metode
pengujian
VSS
(Volatile
Suspended
Solid)
mengacu
pada
Standard Methods edisi 20, 1998.
ANALlSA DATA DAN PEMBAHASAN
Karakteristik

Limbah Cair Tahu

Limbah cair yang dihasilkan dari
pembuatan
tahu
sebagian
besar
bersumber dari cairan kental yang
terpisah dari gumpalan tahu pada tahap
penggumpalan dan penyaringan. Sumber
limbah cair lainnya berasal dari proses
perendaman dan pencucian kedelai.
Limbah cair tahu mengandung bahan
organik kompleks yang tinggi, terutama
protein dan asam amino. Baik dalam
bentuk padatan tersuspensi ataupun
terlarut.
Adanya
senyawa-senyawa
organik tersebut menyebabkan limbah
cair tahu mengandung COD, BOO dan
TSS yang tinggi. Sehingga apabila
dibuang kelingkungan tanpa diolah
terlebih dahulu akan menyebabkan
te~adinya pencemaran. Berikut ini adalah
hasil uji karakteristik Iimbah cair tahu
yang digunakan dalam penelitian :
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Tabel1 Karakteristik Limbah Tahu
PAItAMETEII

5ATUAN

8101ot11al ()xygen Dellllnd (BOO)

mg/l

ChemIcal OMen Demand (COO)

mill

DIal Susuended Solid (!SS)

mill.

Nitrogen Total
Comnik

rJN Ratio

ME'IOOE

4015
82175
760

Standard Methods 20· edition, 1998
SNI~.02:m
Standard Methods 20· edition. 1998

3.54

pH
BahMOrganH<

IWILWf

"

"
"

84.53

Standard Methods 2ff' edllion, 1998

0.168

Standard Methods 20'" edition, 1998

75

tltrasl de"."

bikrornJt

44.6

Oari Tabel 1 dapat diketahui
kandungan BOO Iimbah tahu mencapai
4015 mglL, COD 8218 mg/L, TSS 760
mg/L dan pH 3,54. Nilai-nilai terse but
sangat jauh diatas ambang batas baku
mutu air limbah industri tahu yang
ditetapkan oleh Kep-51 MENLH/10/1995
tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan 'ndustn. Oan Tabel 1 tersebut
juga dapat diketahui bahwa limbah cair
tahu mempunyai kandungan bahan
organik yang tinggi, yaitu sebesar
84,53%. Tingginya kandungan bahan
organik tersebut berasal dart kandungan
COD, BOO dan TSS yang tinggi. Dengan
demikian maka limbah cair tahu tersebut
dapat diolah secara biologis dengan
menggunakan mikroorganisme. Rasio
CIN yang didapatkan adalah 44,4
menunjukkan bahwa limbah cair tahu
tersebut mempunyai kandungan karbon
yang tinggi. Rasio CIN yang ideal dalam
proses anaerob adalah 20-30. Rasio CIN
yang terlalu tinggi mengindikasikan
adanya konsumsi nitrogen yang cepat
oleh bakteri methanogen sehingga gas
methan yang dihasilkan rendah.
-..
pH limbah ~ir tahu sangat asam,
yaitu 3,54. Asamnya pH Iimbah tahu
tersebut disebabkan karena di dalam
proses
pembuatan
tahu
banyak
menggunakan
asam
cuka
untuk
menggumpalkan sari kedelai menjadi
tahu. pH asam ini dapat mengganggu
pertumbuhan bakteri anaerob, khususnya
bakteri
methanogen.
Jika
bakteri
methanogen tidak dapat tumbuh dan
berkembang biak dengan baik, maka
proses
penguraian
bahan
organik
menjadi
gas
methan juga
akan
terhambat. Bakteri methanogen hanya
dapat hidup dan berkembang biak
dengan baik pada kondisi pH netral, yaitu
antara 6,6 sampai dengan 7,6 (Rittmann
dan McCarty, 2001). Oleh karena itu
19
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glukosa.
Setelah
melalui
proses
fermentasi, keduanya berubah menjadi
etanol .dan kemudian dengan melewati
proses dehidrasi, akan berubah menjadi
metana yang dapat dijadikan bahan
bakar altematit.

pada awal proses pengolahan limbah
tahu harus dikondisikan pada pH netral
dengan menambahkan alkalinitas. Hal ini
untuk menjaga agar tidak terjadi
penurunan pH akibat berlangsunya tahap
hidrolisa dan asidifikasi. Pada Tahap
hidrolisa dan asidifikas" bakteri akan
menguraikan bahan organik menjadi
asam, sehingga asam tersebut juga akan
mempengaruhi pH limbah.

Karakterlstik pH dl Dalam Biodlgester
Pada awal proses seeding pH
campuran substrat sudah netral, yaitu
7,2. Sedangkan pada saat penambahan
substrat berikutnya terjadi penurunan pH
yang sangat tajam, hal ini disebabkan
karena komposisi limbah cair tahu yang
lebih dominan. Berikut ini adalah gambar
karakteristik
pH
selama
proses
penguraian
anaerobik
berlangsung
didalam biodigester.

'Karakterlstik Eceng Gondok
Menurut Malik (2006) eceng
gondok mengandung 95% air dan terdiri
dari jaringan berongga. Eceng gondok
juga terdiri dari bahan-bahan yang dapat
difermentasi dan berpotensi sangat besar
dalam menghasilkan biogas (Chanakya
et.al dalam Gunnarson dan Petersen,
2007). Berikut ini adalah karakteristik
eceng gondok 'yang digunakan dalam
penelitian :

GRAfII( Pau.AHAN

pH DIDAlAM

BIOIWUCTOR

Tabel 2 Karakteristik Eceng.Gondok
PARAMETII

SAlIWI fIAglWl

--.,

M£m

-+-R2

Bahan Orgaru\

.l
!NimnTotal
ijNRaIio

"
"
"

84,7
49.126
l6!
29.m

StDdMethods20~ e<iOOn,l99lI
metOOe_

pH

6,5

StmnI MetOOds'1-.1991

R4

S,5

Dari Tabel 2 di atas dapat
diketahui
bahwa
eceng
gondok
mempunyai kandungan bahan organik
yang cukup tinggi, yaitu 84,7 % dan rasio
C/N mencapai 29,07 %. Bahan organik
yang ada di dalam eceng gondok
tersebut sebagian besar berupa amilum,
selulosa dan hemiselulosa. Kandungan
hemiselulosa yang ada didalam eceng
gondok lebih besar bila dibandingkan
dengan komponen organik tunggal
lainnya.
Hemiselulosa
adalah
polisakarida kompleks yang merupakan
campuran polimer yang jika dihidrolisis
akan menghasilkan produk campuran
turunan yang dapat diolah dengan
metode
anaerobic
digestion untuk
menghasilkan dua senyawa sederhana
berupa metan dan karbondioksida, yang
biasa disebut biogas (Ghosh, Henry dan
Christopher, 1984). Sedangkan selulosa
setelah melalui tahap hidrolisis akan
berubah
menjadi
beta
glukosa.
Sementara amilum berubah menjadi alfa
Berita Litbang Industri
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Gambar 2 pH di dalam Bioreaktor

·

Dari Gambar 2 terlihat pada hari
pertama seeding pH substrat netral,
kemudian terjadi penurunan pH di hari
berikutnya. Hal ini disebabkan karena
telah terjadi proses hidrolisa dan
asidifikasi di dalam biodigester tersebut,
sehingga asam-asam yang dihasilkan
akan mempengaruhi pH substrat. Setelah
mulai terbentuk gas pada hari ke 5, maka
dilakukan penambahan substrat sesuai
dengan variasi komposisi limbah tahu
dan eceng gondok pada hari ke 7. pH
limbah tahu segar barada pada range 3 4, oleh karena itu sebelum dimasukkan
ke
dalam
bioreaktor
dilakukan
penambahan NaOH. Penambahan NaOH
dilakukan sampai pH substrat mencapai
20 .
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6,5 - 6,9. Dari Gambar 2 juga terlihat
bahwa pada hari ke 8 terjadi penurunan
pH yang tajam. Penurunan pH ini terjadi
karena tidak homogennya pencampuran
NaOH di dalam biodigester. Pada hari ke
9 dan seterusnya trend pH semua reaktor
(R1 s/d R4) cenderung turun kemudian
naik kembali sampai akhimya pH menjadi
netral dan mulai konstan (tidak terjadi
fluktuasi yang tajam). Trend pH tersebut
menunjukkan bahwa didalam biodigester
terjadi tahap-tahap penguraian bahan
organik. Dimana pada saat pH asam,
maka yang terjadi adalah proses hidrolisa
dan asidifikasi. Dan ketika pH mulai naik
dan diikuti dengan produksi biogas yang
meningkat, maka yang terjadi adalah
tahap methanogenesis. Kenaikan pH
tersebut terjadi karena naiknya alkalinitas
dalam substrat secara alami. Alkalinitas
tersebut berasal dari penguraian protein
dan asam amino menjadi NH3, CO2 dan
H20 yang bersama-sama membentuk
alkalinitas sebagai NH4(C03) (Metcalf
dan Eddy, 2003).
Karakteristlk
Biodigester

Suhu

01

Dalam

Pengukuran
suhu di dalam
biodigester dilakukan pada pagi hari dan
sore hari. Pengambilan data di pagi hari
dan
sore
hari
dilakukan
untuk
mengetahui rentangan suhu yang ada di
dalam biodigester. Berikut ini adalah data
suhu biodigester di sore hari dan di pagi
hari:
DataStllu Biorealrtcr Paila Miam Hari
l'i,------

Z6;

-----.-----------

_ __ •...•.... _ ...•...•....••.. _

_...............................................................

·..H3

..-14

- - -,- - -~- - -

;-

- ----- .. - -~--.----., - .- -. - -

--:

Gambar 3 Suhu di dalam Bioreaktor
Pada Sore Hari
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Data SuIlu Bi•• eatt •• Pada PaBi Hari
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Gambar 4 Suhu di dalam Bioreaktor
Pada Pagi Hari
Dari Gambar 3 dan Gambar 4
dapat diketahui bahwa suhu di dalam
biodigester berada pada rentang 24°C
sampai dengan 33°C. Suhu di dalam
biodigester sangat dipengaruhi oleh suhu
lingkungan di sekitamya. Misalnya di pagi
hari ketika suhu lingkungan rendah, maka
suhu di dalam biodigester juga rendah.
Tetapi ketika sore hari, dimana suhu
lingkungan tinggi, maka suhu di dalam
biodigester juga tinggi. Gabungan bakteri
anarob bekerja dibawah tiga kelompok
temperatur utama. Yaitu temperatur
kriofilik kurang· dari 20°C, temperatur
mesofilik, antara 20°C - 45°C (optimum
pada 300e - 45°C) dan temperatur
termofilik, antara 400e - 800e (optimum
pada 55°e - 75°C). Pada umumnya
sistem anaerobik dirancang beroperasi
dalam range temperatur
mesofilik.
Kondisi optimum adalah kondisi dimana
laju pertumbuhan bakteri mencapai
maksimum sehingga laju penguraian
senyawa organik juga akan mencapai
maksimum.
Produksi Biogas
akan
menurun secara cepat akibat perubahan
temperatur yarig mendadak di dalam
biodigester (Simamora dkk, 2006).
Dalam penelitian ini, reaktor yang
memberikan hasil yang terbaik dalam
penurunan senyawa organik adalah
reaktor
2,
dengan
perbandingan
komposisi antara limbah tahu dan eceng
gondok 1,5 : 0,5. Jika dilihat dari faktor
suhu didalam biodigester, maka suhu di
reaktor 1, 2, 3 dan 4 berada pada suhu
optimum mesofilik, yaitu antara 30oC45°C.
Produksi Biogas
Biogas adalah gas hasil akhir
proses penguraian bahan organik oleh
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balderi-balderi anaerob pada kondisi
bebas oksigen. Komponen gas terbesar
didalam biogas ini adalah gas metan
yang mempunyai sifat mudah terbakar.
Berikut ini adalah hasil pengukuran
volume biogas yang diproduksi oleh
masing-masing biorealdor :

i!\J~_
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•..
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..•.."
-13

__

lOO

Gambar 5 Volume Biogas
Pada saat tahap penanaman
balderi (seeding) gas mulai terbentuk
pada hari ke lima. Volume gas yang
terbaca pada gelal ukur tidak terlalu
banyak. Hal ini disebabkan karena gas
yang terbentuk mengisi ruang kosong
yang ada didalam biorealdor. Peristiwa ini
terbuldi pada saat penambahan substrat
pada hari ke 8, gas yang menempati
ruang kosong di dalam biorealdor
langsung terdorong keluar melalui selang
penangkap
gas
dan
mendorong
permukaan air yang ada di dalam gelas
ukur. Pada awal penambahan substrat
volume gas yang terbaca di gelas ukur
sangatlah sedikit, bahkan tidak terbaca.
Hal ini disebabkan karena adanya air
yang menyumbat aelang penangkap gas,
sehingga gas tidak dapat keluar melalui
selang tersebut. Namun, setelah air
penyumbat tersebut dibuang, maka gas
yang terbentuk mampu mendorong muka
air di dalam gelas ukur, sehingga volume
gas dapat terbaca.
Dari Gambar 5 terlihat bahwa
semua realdor menunjukkan trend yang
hampir sama, yaitu berbentuk parabola.
Dari keempat realdor, yang berhasil
menghasilkan volume gas maksimum
tercepat dan volume gas terbanyak
adalah
realdor
2.
Realdor
2
menghasilkan gas sebanyak 4393 mL
pada hari ke 50 setelah penambahan
substrat. Sedangkan realdor lainnya
volume gas maksimum terbentuk pada
sekitar hari ke 60. Realdor 1, 3 dan 4,
Berita Litbang Industri

pembentukan gas maksimumnya lebih
lambat dari pada realdor 2. Jika
diperhatikan pH di dalam masing-masing
reaktor, seperti yang terlihat pada
Gambar 2, maka terlihat bahwa reaktor
1 dan 4 laju pencapaian pH netralnya
lebih lambat bila dibandingkan dengan
reaktor 2 dan 3. Perubahan pH dari asam
menjadi netral di' dalam biodigester
menunjukkan bahwa proses hidrolisis
dan acedogenesis telah berjalan dengan
sempuma. Dan kondisi pH netral ini juga
akan mendukung balderi methanogenesis
untuk dapat
hidup
dan
berkembang biak dengan baik. sehingga
proses penguraian bahan
organik
sederhana hasil dari acedogenesis
menjadi gas methan juga akan berjalan
dengan optimal. Selain ditlnjau dari faldor
pH didalam biodigester, produksi biogas
juga dipengaruhi oleh kondisi suhu di
dalam biodigester. Suhu realdor 1. 2. 3
dan 4 berada dalam kondisi optimal.
Produksi biogas dalam penelitian ini, baik
reaktor 1. 2, 3 dan 4 terjadi pada hari ke
dua setelah penambahan substrat.
Realdor 2 menghasilkan volume gas
maksimum lebih cepat dari reaktor
lainnya, hal ini disebabkan karena
komposisi substrat didalamnya tidak
terlalu
banyak
fraks;
padatannya,
sehingga lebih mudah dicema oleh
mikroorganisme. Dari penelitian yang
pemah dilakukan sebelumnya dapat
diketahui bahwa waldu yang diperlukan
untuk menghasilkan biogas dari eceng
gondok adalah 10 han (Anggradiar,
2010). Sedangkan waldu yang diperlukan
...... untuk menghasilkan biogas dari limbah
tahu adalah 14 hari. Jika diperhatikan
dari komposisi antar Iimbah tahu dan
eceng gondok, maka yang memberikan
hasil terbaik adalah perbandingan antara
Iimbah tahu dan eceng gondok 1,5 : 0,5.
Tetapi jika komposisi limbah tahu
diperbanyak, yaitu 1,75 : 0,25 maka
terjadi penurunan prosentase removal
bahan organik dan penurunan volume
biogas. Sedangkan jika komposisi eceng
gondok dinaikkan, yaitu perbandingan
antara Iimbah tahu dan eceng gondok
menjadi 1:1 dan 0,75 : 1,25, maka hasil
yang diberikan juga kurang optimal.
Semakin banyak eceng gondok, maka
fraksi padatan di dalam limbah semakin
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tinggi, sehingga semakin susah untuk
diuraikan.
Penurunan Bahan Organik
Pengukuran bahan organik dalam
penelitian ini diwakili dengan nilai COD.
Semakin tinggi COD, maka semakin
besar pula kandungan bahan organlknya.
Kadar COD substrat pada awal proses
dan pada saat sampling adalah sebagai
berikut:
Tabel 3 Prosentase Penurunan COR
sampling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Removal (%)

R1

R2

R3

6530
6155
5280
4815
4265
3678
2555
2105
1380
540
91,73

8030
7730
6680
5028
4378
4265
2955
2405
1655
590
92,65

7980
7405
6780
5253
4915
4890
3980
2530
1755
640
91,98

R4
7305
5780
5680
4965
4740
4628
3155
2680
1980
828
88,67

Dari Tabel 3 terlihat adanya
penurunan konsentrasi COD secara
bertahap pada masing-masing reaktor.
Pada sampling pertama sampai sampling
ke 6, penurunan COD di masing-masing
reaktor tidak terlalu banyak. Hal ini
disebabkan karena pada saat itu proses
yang terjadi didalam reaktor belum
sempurna. Sedangkan pada sampling ke
7, 8, 9 dan 10, penurunan COD secara
tajam mulai terlihat. Semakin lama waktu
tinggal limbah di dalam reaktor, maka
semakin sempurna proses penguraian
bahan organik. Karena kontak antara
bakteri dengan limbah juga semakin
lama. Berikut ini adalah kurva penurunan"
konsentrasi COD:
............................................................
Kurva
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COD
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Reduksi COD yang terjadi, baik di
reaktor 1, 2, 3 dan 4 cenderung tidak jauh
berbeda. Yaitu berkisar antara 88,67%
sampai dengan 92,65%. Reaktor yang
memberikan reduksi COD terbaik adalah
reaktor 2, dengan komposisi perbanding
an antara limbah cair tahu dan eceng
gondok 1,5 : 0,5. Kemudian diikuti
dengan reaktor 3, yaitu 91,97%, reaktor 1
yaitu 91,73% dan reaktor 4 yaitu 88,67%.
Dari data tersebut terlihat bahwa substrat
dengan komposisl lebih banyak limbah
cair tahu memberikan hasil yang lebih
baik dibandingkan dengan substrat yang
lebih
banyak
mengandung
eceng
gondok. Hal ini disebabkan karena
semakin besar fraksi cairan yang ada
pada substrat, maka semakin besar pula
reduksi kandungan organik yang terjadi.
Substrat cair lebih mudah diuraikan oleh
bakteri daripada substrat yang padat.
Selain itu kondisi lingkungan di dalam
bioreaktor juga berpengaruh terhadap
proses penguraian bahan organik. Dari
Gambar 2 dan Gambar 3, dapat diketahui
bahwa kondisi suhu dan pH di dalam
reaktor 2 cukup optimal, sehingga
mendukung pertumbuhan bakteri.
Reduksi COD yang tajam mulai
terjadi pada sampling hari ke 50, dan
pada saat itu juga diikuti dengan
meningkatnya produksi gas, seperti yang
terlihat pada Gambar 2. Semakin tinggi
reduksi COD yang terjadi, maka semakin
tinggi pula gas yang dihasilkan Hal ini
menunjukkan bahwa pada saat itu materi
organik yang ada pada substrat terurai
dengan sempuma menjadi biogas dan
sludge.
Karalderistik Pertumbuhan Balderi
Pertumbuhan bakteri di dalam
biodigester diamati dengan melakukan uji
volatile suspended solid (VSS). Populasi
bakteri sebenamya sangat sulit untuk
diidentifikasi, tetapi selama ini populasi
mikroorganisme yang ada di dalam
instalasi pengolahan air limbah bisa
didekati dengan konsentrasi VSS yang
ada didalam limbah. Berikut ini adalah
gambar kurva pertumbuhan bakteri yang
ada di masing-masing bioreaktor:

Gambar 6 Kurva Penurunan COD
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COD juga meningkat. Sedangkan pada
akhir proses terlihat perbedaan, dimana
-1-----...--------...••....
prosentase penurunan COD meningkat,
-!--:~~yr__------ __
.2
sedangkan populasi bakteri menurun
::t
li1!
tajam. Hal ini menunjukkan bahwa bahan
>
organik yang ada di dalam biodigester
telah terurai semua. Jika bahan organik
sudah terurai semua maka bakteri akan
kekurangan nutrisi, sehingga populasi
bakteri akan menurun karena banyak
yang mati.
Gambar 7 Kurva Pertumbuhan Bakteri
Kurva Kanclunpn VSS Dalam Bloreaktor
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Pada
umumnya
kurva
pertumbuhan bakteri berbentuk parabola.
seperti yang terlihat pada Gambar 7 di
atas. Pada awal penambahan substrat,
bakteri yang ada didalam biodigester
sudah cukup banyak. Bakteri tersebut
berasal dari proses penanaman bakteri
(seeding).
Pada reaktor 1 te~adi
penurunan VSS ketika sampling ke 2 dan
ke 3. Hal ini dimungkinkan te~adi shock
loading. Beban organik yang terkandung
dalam substrat terlalu tinggi, sehingga
bakteri yang ada menjadi shock dan
banyak yang mati. Akan tetapi bakteri
yang tersisa akan beradaptasi kembali
terhadap lingkungan yang ada, sehingga
populasinya akan meningkat kembali.
Gambar
7
menunjukkan
f1uktuasi
populasi di dalam biodigester. Populasi
bakteri tersebut berhubungan dengan
reduksi COD yang te~adi, seperti yang
terlihat pada Gambar 8 berikut ini :
Kurva" penuruman COD
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KESIMPULAN

Kesimpulan yang biss diambil dari
penelitian ini antara lain :
1. Eceng gondok bisa mempercepat
proses penguraian bahan organik
yang ada di dalam limbah tahu
menjadi biogas. Biogas terbentuk
pada hari kedua setelah penambahan
substrat ke dalam bioreaktor.
2. Perbandingan
komposisi
antara
limbah tahu dan eceng gondok yang
memberikan hasit terbaik adalah 1,5 :
0,5. Volume gas total yang dihasitkan
adaJah 4393 mL dan penurunan COD
yang terjadi adalah 92,65%.
3. Reaktor
dengan
perbandingan
komposisi antara limbah tahu dan
eceng gondok 1 : 1 menghasitkan
volume total biogas 4010 mL dan
penurunan COD 91,73 %. Reaktor
dengan perbandingan 1,75 : 0,25
menghasilkan volume total biogas
4175 mL dan penurunan COD
91,98%. Sedangkan reaktor dengan
perbandingan
0,75
1,25
menghasilkan volume total biogas
-... 3430 mL dan : penurunan COD

88,67%.
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Gambar 8 Prosentase Penurunan COD
Trend kurva pada Gambar 7 dan
Gambar 8 hampir sama. Jika te~adi
penurunan
populasi mikroorganisme,
maka prosentase reduksi COD juga
menurun, tetapi jika populasi bakteri
meningkat, maka prosentase penurunan
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