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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Air Limbah 

Banyaknya jumlah industri dan peningkatan jumlah penduduk di 

kota-kota besar pada umumnya juga membawa dampak negatif 

bagi lingkungan sekitarnya, yaitu limbah yang dihasilkan dari 

aktivitas industri dan masyarakat setempat. Dengan demikian 

semakin banyak masalah-masalah pencemaran yang sulit 

ditanggulangi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah limbah 

cair yang masuk ke badan air tanpa pengolahan yang sesuai 

dengan standar lingkungan. 

Berdasarkan bentuknya, limbah dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu limbah cair, padat dan gas. Berdasarkan sumbernya, limbah 

dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain : limbah 

domestik (rumah tangga), limbah industri dan limbah dari bidang 

institusional (hotel, pasar, restaurant, Rumah Sakit dan 

perkantoran). Selama bertahun-tahun, berbagai metode 

pengolahan limbah cair telah banyak dikembangkan Pada 

umumnya menggunakan kombinasi atau urutan dari beberapa 

metode yang telah dikembangkan sebelumnya. Digunakannya 

suatu urutan metode tertentu sangat tergantung pada kualitas air 

limbah yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan serta baku 

mutu hasil pengolahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

pemerintah.  

Pada prinsipnya metode proses pengolahan limbah dapat 

diklasifikasi dalam 3 jenis proses, yaitu proses fisika, proses kimia 
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dan proses biologi. Walaupun seringkali dalam suatu pengolahan, 

ketiga proses ini dikombinasikan, namun umumnya dapat juga 

proses-proses ini dianggap terpisah. Meskipun PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul. Tbk sendiri menggunakan proses fisika 

dan biologis dalam proses pengolahan limbahnya, namun buku ini 

akan lebih fokus membahas tentang proses pengolahan limbah 

secara biologis. 

B. Proses Pengolahan Air Limbah Secara Biologis 

Masalah air limbah di Indonesia baik limbah domestik maupun air 

limbah industri sampai saat ini masih menjadi masalah yang 

serius. Di dalam proses pengolahan air limbah khususnya yang 

mengandung polutan senyawa organik, teknologi yang 

digunakan sebagian besar menggunakan aktifitas mikro-

organisme untuk menguraikan senyawa polutan organik tersebut. 

Proses pengolahan air limbah dengan aktifitas mikro-organisme 

biasa disebut dengan “Proses Biologis”. 

Proses pengolahan air limbah secara biologis tersebut dapat 

dilakukan pada kondisi aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik 

(tanpa udara) atau kombinasi anaerobik dan aerobik. Proses 

biologis aerobik biasanya digunakan untuk  pengolahan air limbah 

dengan beban BOD yang tidak terlalu besar, sedangkan  proses 

biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah 

dengan  beban  BOD yang cukup tinggi. 

Di dalam proses pengolahan air limbah secara biologis, pada 

hakekatnya adalah memanfaatkan mikro-organisme (bakteria) 

yang mempunyai kemampuan untuk menguraikan senyawa-
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senyawa polutan tertentu di dalam suatu reaktor biologis yang 

kondisinya dibuat agar sesuai untuk pertumbuhan mikro-

organisme (bakteria) yang digunakan.  

Pengolahan air limbah biologis secara garis besar dapat dibagi 

menjadi tiga, antara lain : 

1. Proses biologis dengan biakan tersuspensi (Suspended Growth 

Process) 

Pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif konvensional 

(standar)  secara umum terdiri dari bak pengendap awal, bak 

aerasi dan bak pengendap akhir, serta bak khlorinasi untuk 

membunuh bakteri patogen. Air limbah ditampung ke dalam bak 

penampung air limbah. Bak penampung ini berfungsi  sebagai  

bak  pengatur debit air limbah serta dilengkapi dengan saringan 

kasar untuk memisahkan kotoran yang besar. Kemudian, air 

limbah dalam bak penampung di pompa ke bak pengendap awal. 

Bak pengendap awal berfungsi untuk menurunkan padatan 

tersuspensi (Suspended Solids) sekitar 30 - 40 %, serta BOD 

sekitar 25 %. Air limpasan dari bak pengendap awal dialirkan ke 

bak aerasi secara gravitasi. Di dalam bak aerasi ini air limbah 

dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang ada 

akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah.  Energi 

yang  didapatkan dari hasil penguraian zat organik tersebut 

digunakan oleh mikrorganisme untuk proses pertumbuhannya. 

Dengan demikian didalam bak aerasi tersebut akan tumbuh dan 

berkembang biomasa dalam jumlah yang besar. Biomasa atau 

mikroorganisme inilah yang akan menguraikan senyawa polutan 

yang ada di dalam air limbah.  
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Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di dalam 

bak ini lumpur aktif yang mengandung massa mikro-organisme 

diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi 

dengan pompa sirkulasi lumpur. Air limpasan (over flow) dari bak 

pengendap akhir dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak 

kontaktor khlor ini air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor 

untuk membunuh  micro-organisme patogen. Air olahan, yakni air 

yang keluar setelah proses khlorinasi dapat langsung dibuang ke 

sungai atau saluran umum. Dengan proses ini air limbah dengan 

konsentrasi BOD 250 -300 mg/lt dapat di turunkan kadar BOD nya 

menjadi 20 -30 mg/lt. 

2. Proses biologis dengan biakan melekat (Attached Growth) 

Proses biologis dengan biakan melekat yakni proses pengolahan 

limbah dimana mikro-organisme yang digunakan dibiakkan pada 

suatu media sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada 

permukaan media. Proses ini disebut juga dengan proses film 

mikrobiologis atau proses biofilm. Beberapa contoh teknologi 

pengolahan air limbah dengan cara ini antara lain : trickling filter, 

biofilter tercelup, reaktor kontak biologis putar (rotating biological 

contactor, RBC), contact aeration/oxidation (aerasi kontak) dan 

lainnnya.  

Reaktor biologis putar (Rotating Biological Contactor) disingkat 

RBC adalah  salah satu teknologi pengolahan air limbah yang 

mengandung polutan organik yang tinggi secara biologis dengan 

sistem biakan melekat (Attached Growth). Prinsip kerja 

pengolahan air limbah dengan RBC yakni air limbah yang 

mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan mikro-
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organisme (microbial film) yang melekat pada permukaan media 

di dalam suatu reaktor. Media  tempat  melekatnya  film biologis 

ini berupa piringan (disk) dari bahan polimer atau plastik yang 

ringan dan disusun dari berjajar-jajar pada suatu poros sehingga 

membentuk suatu modul atau paket, selanjutnya modul tersebut 

diputar secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam 

air limbah yang mengalir secara kontinyu ke dalam reaktor. 

Dengan cara seperti ini mikro-organisme misalnya bakteri, alga, 

protozoa, fungi, dan lainnya tumbuh melekat pada permukaan 

media yang berputar tersebut membentuk suatu lapisan yang 

terdiri dari mikro-organisme yang disebut biofilm (lapisan biologis). 

Mikro-organisme akan menguraikan atau mengambil senyawa 

organik yang ada dalam air serta mengambil oksigen yang larut 

dalam air atau dari udara untuk proses metabolismenya, sehingga 

kandungan senyawa organik dalam air limbah berkurang. 

3. Proses pengolahan dengan sistem lagoon atau bak 

Di dalam proses pengolahan air limbah secara biologis, selain 

proses dengan biakan tersuspensi (Suspended Growth Process) 

dan proses dengan biakan melekat (Attached Growth), proses lain 

yang sering digunakan adalah Pond (bak) dan Lagoon. Pond atau 

bak air limbah sering juga disebut bak stabilisasi (stabilization 

pond) atau bak oksidasi (oxidation pond). Lagoon untuk air limbah 

biasanya terdiri dari bak, dari tanah yang luas, dangkal atau tidak 

terlalu dalam dimana air limbah dimasukkan kedalam bak tersebut 

dengan waktu tinggal yang cukup lama agar terjadi pemurnian 

secara biologis alami sesuai dengan derajat pengolahan yang 

ditentukan. 
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Proses pengolahan air limbah secara biologis dengan lagoon atau 

bak adalah dengan menampung air limbah pada suatu bak yang 

luas dengan waktu tinggal yang cukup lama sehingga dengan 

aktifitas mikro-organisme yang tumbuh secara alami, senyawa 

polutan yang ada dalam air akan terurai. Untuk mempercepat 

proses penguraian senyawa polutan atau memperpendek waktu 

tinggal dapat juga dilakukan proses aerasi. Salah satu contoh 

proses pengolahan air limbah dengan cara ini adalah bak aerasi 

atau bak stabilisasi (stabilization pond). Proses dengan sistem 

lagoon tersebut kadang-kadang dikategorikan sebagai proses 

biologis dengan biakan tersuspensi.  

Dalam proses aerasi membutuhkan alat yang berfungsi 

meningkatkan kandungan oksigen dalam air yang disebut aerator. 

Lumut dan sejenis ganggang menjadi sumber oksigen karena 

proses fotosintesis melalui bantuan sinar matahari. Semakin 

banyak ganggang semakin basar kandungan oksigennya. Di 

dalam sistem pond atau lagoon paling tidak sebagian dari sistem 

biologis dipertahankan dalam kondisi aerobik agar didapatkan 

hasil pengolahan sesuai yang diharapkan. Meskipun suplai 

oksigen sebagian didapatkan dari proses difusi dengan udara 

luar, tetapi sebagian besar didapatkan dari hasil proses 

fotosintesis. Lagoon dapat dibedakan dengan bak, dimana untuk 

lagoon suplai oksigen didapatkan secara alami sedangkan untuk 

bak, suplai oksigen dilakukan dengan cara aerasi buatan.
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Secara garis besar klasifikasi proses pengolahan air limbah 

secara biologis aerobic dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Proses pengolahan air limbah secara biologis dapat 

diklasifikasikan  seperti  pada tabel dibawah ini. Secara garis 

besar ada lima grup proses pengolahan yakni proses aerobik, 

proses anoxic, proses anaerobik, proses kombinasi aerobik, 

anoxic dan anaerobik dan proses dengan lagoon atau bak. 
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No Jenis Proses Nama yang Umum Penggunaan 

1 Proses secara aerobik 

 Biakan tersuspensi 

(Suspended 

Growth) 

Proses Lumpur Aktif : 

 Konvensional/standar 

 Pencampuran Sempurna 

(Complete mix process) 

 Step Aeration (Aerasi 

bertahap) Porses Oksigen 

Murni 

 Kontak Stabilisasi 

 Proses Oksidasi Parit 

(Oxydation Ditch) 

 Proses deep shaft aeration 

Penghilangan 

senyawa BOD 

organik, 

(nitrifikasi) 

Suspended growth nitrification Penghilangan 

BOD 

Areated Lagoon Penghilangan 

BOD, nitrifikasi 

Aerobic digestion : Stabilisasi, 

penghilangan 

BOD  Proses konvensional dg. 

udara 

 Proses dengan oksigen murni 

  Biakan melekat 

(Atttached Growth) 

Trickilng Filter 

 Proses dg. Kecepatan rendah 

 Proses dg. Kecepatan tinggi 

Penghilangan 

BOD, nitrifikasi 

Filter Kasar (Roughing Filters) Penghilangan 

BOD 

Reaktor Putar Biologis (RBC) Penghilangan 

BOD, nitrifikasi 

Biofilter dengan unggun tetap Penghilangan 

BOD, nitrifikasi 

 Kombinasi proses 

biakan tersuspensi 

dan biakan melekat 

 Proses lumpur aktif biofilter 

 Proses trickilng filter-solid 

contact 

 Proses biofilter-lumpur aktif 

 Proses trickling filter seri –

lumpur aktif, dll 

Penghilangan 

BOD, nitrifikasi 

2 Proses anoxic  

Proses biakan 

tersuspensi 

 Denitrifikasi dengan Biakan 

tersuspensi (Suspended 

Growth denitrification) 

 Denitrifikasi membran tetap 

(Fixed film denitrification) 

Denitrifikasi 

Proses biakan 

melekat 

Denitrifikasi 

3 Proses Anaerobik  

Biakan tersuspensi Anaerobic digestion  
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   Proses satu tahap, 

kecepatan standar 

Stabilisasi, 

penghilangan 

BOD 

Proses satu tahap, kecepatan 

tinggi 

Stabilisasi, 

penghilangan 

BOD 

Proses dua tahap Stabilisasi, 

penghilangan 

BOD 

Proses kontak anaerobik Penghilangan 

BOD 

Proses anaerobik Sludge 

blanket Up Flow 

Penghilangan 

BOD 

Biakan Melekat Proses Biofilter Anaerobik Penghilangan 

BOD, Stabilisasi 

air limbah, 

denitrifikasi 

Proses “Expanded Bed “ Penghilangan 

BOD, stabilisasi 

air limbah 

4 Kombinasi proses aerobik, anoxix dan anaerobik  

Biakan Tersuspensi Proses satu tahap atau

 banyak tahap, variasi   

              proses yang sesuai 

Penghilangan 

BOD, nitrifikasi, 

denitrifikasi, 

penghilangan 

phospor 

Kombinasi biakan 

tersuspensi dan 

biakan melekat 

Proses satu tahap atau tahap 

banyak (multi stage) 

Penghilangan 

BOD, nitrifikasi, 

denitrifikasi, 

penghilangan 

phospor 

5 Proses dengan 

lagoon atau bak 

Bak aerobik Penghilangan 

BOD 

 Bak Maturasi (stabilisasi) Penghilangan 

BOD, nitrifikasi 

Bak Fakultatif Penghilangan 

BOD 

Bak Anaerobik Penghilangan 

BOD, stabilisasi 

limbah 
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Di dalam aplikasinya, umumnya proses pengolahan limbah 

secara biologis ini digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain : 

a) Untuk menghilangkan senyawa organik yang ada di dalam air 

limbah yang biasanya diukur sebagi Biological Oxygen 

Demand (BOD), Total Organic Carbon (TOC), Chemical 

Oxygen Demand (COD), 

b) Untuk proses nitrifikasi, 

c) Dentrifikasi, 

d) Penghilangan senyawa fosfor, dan 

e) Untuk stabilisasi air limbah. 

Dalam proses pengolahan secara biologis ini, PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul. Tbk menggunakan bak-bak beton 

dengan volume yang cukup besar untuk menampung air limbah 

sehingga waktu tinggalnya cukup lama, yang membuat aktifitas 

mikro-organisme yang tumbuh secara alami dan senyawa polutan 

yang ada dalam air akan terurai. Salah satu contoh proses 

pengolahan air limbah dengan cara ini adalah bak aerasi atau bak 

stabilisasi (stabilization pond). Untuk mempercepat proses 

penguraian senyawa polutan atau memperpendek waktu tinggal 

dapat juga dilakukan proses aerasi. Proses aerasi ini akan 

dibahas lebih lanjut pada pokok bahasan berikut ini. 

C. Proses Aerasi 

Dalam proses aerasi terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perpindahan oksigen, diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Suhu Koefisien transfer gas (KLa) meningkat seiring dengan 

kenaikan suhu, karena suhu dalam air akan mempengaruhi 

tingkat difusi, tegangan permukaan dan kekentalan air. 
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Kemampuan difusi oksigen meningkat dengan peningkatan 

suhu, sedang tegangan permukaan dan kekentalan menurun 

seiring dengan kenaikan suhu. 

2. Kejenuhan Oksigen 

Konsentrasi jenuh oksigen (Cs) dalam air tergantung pada 

suhu dan tekanan parsial oksigen yang berkontak dengan air. 

Secara teoritis konsentrasi oksigen terlarut dalam air pada 

tekanan 760 mmHg. 

3. Karateristik Air  

Dalam praktiknya, ada perbedaan nilai KLa untuk air bersih 

dengan KLa air limbah yang mengandung materi tersuspensi, 

surfaktan (detergen) dalam larutan dan perbedan temperatur. 

Faktor-faktor ini juga mempengaruhi nilai Cs. 

4. Turbulensi Air  

Turbulensi akan menurunkan derajat tahanan liquid – film, laju 

perpindahan masa oksigen karena terjadi percepatan laju 

pergantian permukaan bidang kontak, yang berakibat pada 

defisit oksigen (driving-force, ΔC) tetap terjaga konstan, serta 

akan meningkatkan nilai koefisien perpindahan oksigen (KLa). 

Secara umum, aerasi merupakan proses yang bertujuan untuk 

meningkatkan kontak antara udara dengan air. Pada prakteknya, 

proses aerasi terutama bertujuan untuk meningkatkan 

konsentrasi oksigen di dalam air limbah. Peningkatan konsentrasi 

oksigen di dalam air ini akan memberikan berbagai manfaat dalam 

pengolahan limbah. 

Aerasi alami merupakan kontak antara air dan udara yang terjadi 

karena pergerakan air secara alami. Aerasi secara mekanik atau 

dikenal juga dengan istilah mechanical agitation menggunakan 
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proses pengadukan dengan suatu alat sehingga memungkinkan 

terjadinya kontak antara air dengan udara. Tujuan proses aerasi 

adalah mengontakkan semaksimal mungkin permukaan cairan 

dengan udara guna menaikkan jumlah oksigen yang terlarut di 

dalam air buangan sehingga berguna bagi kehidupan agar 

perpindahan sesuatu zat atau komponen dari satu medium ke 

medium yang lain berlangsung lebih efisien, maka yang terpenting 

adalah terjadinya turbulensi antara cairan dengan udara, 

sehingga tidak terjadi interface yang stagnan atau diam antara 

cairan dan udara yang dapat menyebabkan laju perpindahan 

terhenti. 

Proses transfer oksigen terjadi dalam tiga fase. Pada fase 

pertama, molekul-molekul oksigen ditransfer pada permukaan zat 

cair yang disusun oleh molekul-molekul air hingga terjadi 

kesetimbangan pada kedua interfase. Interfase adalah suatu 

lapisan batas gas-cair dengan ketebalan tertentu yang jenuh 

dengan gas. Pada fase kedua, molekul-molekul oksigen dipaksa 

melewati lapisan interfase ini dengan proses difusi molekuler dan 

pada fase ketiga, oksigen bercampur dengan seluruh air. Jika 

proses ini terjadi pada kondisi laminer, maka kecepatan absorpsi 

oksigen tergantung pada kecepatan difusi molekuler melalui 

lapisan air (fase dua).  

Dengan meningkatnya turbulensi air, maka lapisan yang baru 

(renewal) dari oksigen dapat terdistribusi ke seluruh cairan. Istilah 

yang umum untuk mengetahui kemampuan mengalirkan udara 

dari peralatan diffuser kepada oksigen disebut kecepatan transfer 

atau transfer rate. Transfer rate merupakan angka yang penting 

untuk memberikan jaminan kebutuhan oksigen bagi bakteri atau 
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sejumlah udara yang dibutuhkan oleh bakteri. Fungsi utama 

aerasi dalam pengolahan air limbah adalah melarutkan oksigen 

ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air, 

dalam campuran tersuspensi lumpur aktif dalam bioreaktor dan 

melepaskan kandungan gas-gas yang terlarut dalam air, serta 

membantu pengadukan air.  

Aerasi merupakan istilah lain dari transfer gas, lebih dikhususkan 

pada transfer gas oksigen atau proses penambahan oksigen ke 

dalam air. Keberhasilan proses aerasi tergantung pada besarnya 

nilai suhu, kejenuhan oksigen, karateristik air dan turbulensi air. 

Proses aerasi juga dapat digunakan untuk pengolahan air minum 

maupun air buangan diantaranya menurunkan kandungan besi 

(Fe) dan mangan (Mn) terlarut dalam air. 

Proses aerasi sangat penting terutama pada pengolahan limbah 

yang proses pengolahan biologinya memanfaatkan bakteri 

areobik atau aerob. Bakteri aerob adalah kelompok bakteri yang 

mutlak memerlukan oksigen bebas untuk proses 

metabolismenya. Dengan tersedianya oksigen yang mencukupi 

selama proses biologi, maka bakteri-bakteri tersebut dapat 

bekerja dengan optimal. Hal ini akan bermanfaat dalam 

penurunan konsentrasi zat organik di dalam air limbah. Selain 

diperlukan untuk proses metabolisme bakteri aerob, kehadiran 

oksigen juga bermanfaat untuk proses oksidasi senyawa-

senyawa kimia di dalam air limbah serta untuk menghilangkan 

bau. Aerasi dapat dilakukan secara alami, difusi, maupun 

mekanik.  
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Untuk mengatasi masalah kurangnya oksigen terlarut, berbagai 

carapun dilakukan untuk memasukkan oksigen ke dalam 

perairan. Proses ini lazim dikenal dengan istilah aerasi. Dengan 

kemajuan teknologi, penggunaan aerator yang dirangkaikan 

dengan blower, memiliki daya dorong yang lebih kuat. Artinya 

dengan adanya blower, udara yang disalurkan dapat berkapasitas 

lebih besar. Dan dengan instalasi yang baik, penggunaan sistem 

aerator dan blower bisa memenuhi kebutuhan volume aerasi yang 

lebih besar sekalipun.  

Jenis/tipe aerator berdasarkan fungsinya, antara lain : 

a. Aerator Kincir Air  

Merupakan jenis aerator yang paling umum digunakan di bak 

besar. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga 

menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini 

dihubungkan ke generator. Kincir air ini memiliki generator 

listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi 

energi listrik dan menambah kecepatan putaran dari kincir ke 

generator. Prinsip sederhananya, aerator kincir air dengan 

diameter yang lebih besar akan mentransfer oksigen lebih 

banyak dibandingkan yang berukuran kecil.  

b. Jet Aerator 

Jet aerator menimbulkan udara langsung pada kedalaman air 

dalam bentuk gelombang mikro, dengan kisaran 22.500-

87.000 liter udara per jam. Tingkat aerasi seperti ini lebih tinggi 

hingga 7-8 kali dari kincir aerator traditional. Daya aduk dari jet 

aerator membawa udara kedalam air dan tercampur dalam 

kecepatan tinggi sehingga membuat air penuh dengan 

oksigen. Selain itu, jet aerator menghasilkan hingga 21% 

udara, proses ini akan membersihkan dan memurnikan bak 

https://www.isw.co.id/#!Cara-Memasang-Kincir-Air-Tambak/cx49/574697540cf28b639919a3d6
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dalam beberapa minggu. Arus yang ditimbulkan pun sampai 

kedalaman dan jarak 35 meter, sehingga meratakan dan 

menyebarkan oksigen ke seluruh bak. Kualitas bahan yang 

dipakaipun yang tahan terhadap korosif atau karat dari polutan. 

c. Aerator Pompa – Semprotan 

Aerator pompa semprot ini bekerja pada debit air berkecepatan 

tinggi. Biasanya didukung dengan motor listrik. 

d. Diffuser atau Bubbler 

Desain aerator yang memiliki banyak pori-pori kecil yang 

berfungsi untuk melepaskan gelembung di dasar kolam atau 

bak. Oksigen ditransfer sebagai gelembung yang kemudian 

naik ke permukaan bak. Diffuser untuk aerasi skala besar 

biasanya berbentuk cakram atau tabung yang terbuat dari kaca 

silika yang diikat, keramik, plastik berpori, atau membran 

berlubang fleksibel. Diffuser dapat digunakan untuk aerasi 

pada pengolahan air limbah dengan cekungan 15-30 kaki 

untuk mengoptimalkan perpindahan oksigen. Ada juga diffuser 

yang menggunakan oksigen murni pada fase gas dapat 

memiliki kecepatan transfer oksigen tinggi, tetapi biaya operasi 

terlalu tinggi untuk aerasi bak besar secara rutin.  

Beberapa metode yang cukup populer digunakan untuk 

meningkatkan aerasi alami antara lain : 

1. Cascade Aerator   

Pada aerasi secara difusi, sejumlah udara dialirkan ke dalam 

air limbah melalui diffuser. Udara yang masuk ke dalam air 

limbah nantinya akan berbentuk gelembung-gelembung 

(bubbles). Diameter gelembung udara yang dihasilkan pada 

diffuser bermacam-macam, yaitu : 
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a) Coarse bubble (diameter >6 mm), udara diinjeksikan secara 

langsung melalui pipa ataupun melalui diffuser dengan lubang 

yang besar.  

b) Medium bubble (diameter 4 hingga 6 mm), ukuran gelembung 

udara diperkecil dengan berbagai cara, misalnya dengan 

menggunakan orifice (alat untuk mengukur laju aliran volume).  

c) Fine bubble (diameter < 3mm), dihasilkan dengan mengalirkan 

udara melalui media berpori (pori berukuran 50 mikron). 

Efisiensi yang dapat dicapai dengan fine bubble aerator adalah 

8-12%, sedangkan untuk coarse bubble aerator adalah 4-8%. 

Periode aerasi berkisar antara 10-30 menit dengan suplai 

udara 0,1-1 m3 /menit per m3 volume tangki. 

 
2. Fine Bubble Membrane Diffuser  

Fine Bubble Membrane Diffuser merupakan metode pada aerasi 

secara mekanik atau dikenal juga dengan istilah mechanical 

agitation dengan menggunakan suatu alat pada proses 

pengadukan sehingga memungkinkan terjadinya kontak antara air 

dengan udara.  

 
Fasilitas pada proses aerasi meliputi : Inlet, bak pengendap awal, 

blower udara, bak aerasi, bak pengendap akhir dan selanjutnya 

outlet. Sedangkan komponen utama dalam proses aerasi yaitu 

oksigen terlarut (Dissolved Oxygen). Keadaan oksigen terlarut 

berlawanan dengan keadaan BOD. Semakin tinggi BOD semakin 

rendah oksigen terlarut. Keadaan oksigen terlarut dalam air dapat 

menunjukkan tanda-tanda kehidupan ikan dan biota dalam 

perairan. Kemampuan air untuk mengadakan pemulihan secara 

alami banyak tergantung pada tersedianya oksigen terlarut. 

Angka oksigen yang tinggi menunjukkan keadaan air semakin 
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baik. Pada temperatur dan tekanan udara alami kandungan 

oksigen dalam air alami bisa mencapai 8 mg/liter.  

 
Selain DO, yang tidak kalah pentingnya dalam proses aerasi ini 

adalah media penyuplay udara dari blower ke bakteri yaitu fine 

bubble membrane diffuser. Seiring kemajuan teknologi, 

dikembangkanlah media yang lebih menguntungkan dari segi 

teknis, ekonomis dan kepraktisan, yaitu diffuser ecorator. 

Perbandingan dari penggunaan fine bubble membrane diffuser 

dan diffuser ecorator akan dibahas lebih lanjut dalam bab 

selanjutnya di buku ini. 
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BAB II 

PERBANDINGAN FINE BUBBLE MEMBRANE DIFFUSER  

DAN DIFFUSER ECORATOR 

 

A. Fine Bubble Membrane Diffuser 

Kini, pemecahan masalah oksigen terlarut semakin mudah 

dengan hadirnya perangkat pemecah aliran udara yang disebut 

dengan Fine Bubble Membrane Diffuser. Fine Bubble Membrane 

Diffuser adalah diffuser yang menghasilkan gelembung halus 

yang secara perlahan dapat naik ke permukaan. Secara 

substansial dan efisien, hal ini membuat suplai oksigen yang 

cukup melimpah ke dalam air. Aliran udara yang keluar dari mulut 

selang atau pipa dibagi-bagi menjadi gelembung-gelembung yang 

sangat halus. Lapisan air pun menjadi lebih banyak yang terpecah 

dan oksigen terlarut yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak.  

Gelembung yang dihasilkan fine bubble diffuser jauh lebih kecil 

sehingga tingkat efisiensi transfer oksigennya (Oxygen Transfer 

Efficiency, OTE) jauh lebih tinggi. Penggunaan Fine Bubble 

Membrane Diffuser ini lazim diterapkan pada instalasi pengolahan 

air. Cara kerjanya, udara yang dihasilkan oleh blower disalurkan 

lewat pipa yang pada bagian tertentu telah dipasang fine bubble 

membrane diffuser. Udara yang mengalir ini selanjutnya keluar 

lewat pori-pori yang berjumlah ribuan dan berukuran mikro. 

Hembusan udara pun dikeluarkan dalam bentuk gelembung-

gelembung yang sangat halus. 

Pada aerasi secara difusi, sejumlah udara yang dialirkan ke dalam 

air limbah melalui diffuser ini, nantinya akan berbentuk 

gelembung-gelembung (bubbles). Gelembung yang terbentuk 
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dapat berupa gelembung halus (fine bubbles) atau kasar (coarse 

bubbles). Hal ini tergantung dari jenis diffuser yang digunakan. 

1. Ragam Bentuk Fine Bubble Membrane Diffuser 

Terdapat tiga model fine bubble diffuser yang beredar di 

pasaran, yaitu :  

 

   

[Membrane disc diffuser] [Dome diffuser] [Tube diffuser] 

 
2. Cara Kerja 

Berikut ini merupakan cara kerja dari penggunaan fine bubble 

membrane diffuser dalam pengolahan limbah, antara lain :  

a) Masalah Penyumbatan 

Diffuser dirancang untuk membantu menjaga agar 

lumpur aktif yang ada di dalam bak aerasi tidak 

memasuki jalur pasokan udara dan mencegah 

penyumbatan saat blower tidak beroperasi. 

b) Kontrol Aliran Udara  

Diffuser membantu menyeimbangkan aliran udara 

karena aliran udara dari diffuser yang direkayasa dapat 

diprediksi dan konsisten dari satu ke berikutnya. 

Menghitung aliran udara yang aktual dari panjang pipa 

akan menyulitkan dan untuk menyamakan debit udara 

pada sepanjang pipa tidak dapat dipastikan. 
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c) Transfer Oksigen  

Gelembung halus akan mentransfer oksigen jauh lebih 

banyak daripada gelembung kasar karena peningkatan 

luas permukaan gelembung total. Diffuser menghasilkan 

gelembung yang lebih halus daripada yang berasal dari 

lubang yang dibor dalam pipa. Oleh karena itu, ketika 

menggunakan diffuser dapat mencapai jumlah transfer 

oksigen yang diinginkan dengan udara yang lebih sedikit 

(lebih sedikit penggunaan energi). Ini berarti kecepatan 

operasi blower yang lebih rendah dan biaya energi yang 

lebih rendah.  

Sudah benar jika menggunakan sistem fine bubble 

membrane diffuser daripada pipa berlubang. Fine bubble 

membrane diffuser menghasilkan gelembung yang 

sangat halus dalam proses pengolahan air limbah. 

Prinsip utama di balik penggunaan diffuser gelembung 

halus VS diffuser gelembung kasar adalah gelembung 

yang lebih halus menghasilkan area permukaan 

gelembung yang lebih banyak per satuan volume dan 

pertukaran transfer oksigen yang lebih besar. Ukuran 

gelembung kecil berkisar dari 0 hingga 3 mm.  

3. Keuntungan 

Dengan karakteristik dan cara kerja yang telah disebutkan 

diatas, penggunaan fine bubble membrane diffuser memiliki 

beberapa keuntungan antara lain : 

a) Efisiensi aerasi tinggi 

b) Efisiensi transfer oksigen tinggi 

c) Membutuhkan lebih sedikit energi untuk beroperasi 
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d) Memenuhi kebutuhan oksigen tinggi 

e) Mudah ditempatkan di bagian-bagian cekungan 

f) Hasil emisi senyawa organik yang mudah menguap lebih 

rendah dibandingkan penggunaan non-porous 

diffuser atau perangkat aerasi mekanik 

4. Kerugian 

Penggunaan fine bubble membrane diffuser tidak hanya 

memiliki keuntungan namun juga memiliki beberapa 

kerugian, yaitu : 

a) Pori-pori fine bubble membrane diffuser bisa tersumbat 

akibat aktivitas kimia maupun biologi di dalam perairan. 

Penyumbatan ini tentu berpengaruh pada performa fine 

bubble membrane diffuser dalam menyalurkan oksigen. 

Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk membersihkan 

lempeng fine bubble membrane diffuser secara berkala. 

b) Pori-pori fine bubble membrane diffuser juga rentan 

terhadap serangan kimia yang membuat pori-porinya 

rusak. Diperlukan kontrol dan perawatan rutin untuk 

mengoptimalkan kinerjanya.  

c) Fine bubble membrane diffuser membutuhkan 

perawatan rutin lebih banyak, yaitu pembersihan dan 

penggantian rutin (ditambah biaya perawatan dan waktu 

henti tambahan) 

d) Ketika pori-pori halus tersumbat, fine bubble membrane 

diffuser mungkin memerlukan lebih banyak energi untuk 

beroperasi (daripada coarse diffuser) 

e) Distribusi aliran udara sangat penting untuk kinerja 

diffuser yang halus. Ini membutuhkan pemilihan sistem 
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kontrol aliran udara yang tepat untuk memastikan fungsi 

fine bubble membrane diffuser pada tingkat efisiensi 

puncak. 

B. Diffuser Ecorator 

Diffuser Ecorator merupakan alat yang dikembangkan oleh 

perusahaan Jepang untuk menyuplai kebutuhan udara bagi 

bakteri dalam proses pengolah air limbah pada beberapa tahun 

terakhir ini. Diffuser model ini adalah model terbaru dan 

penyempurnaan dari Fine Bubble Membrane Diffuser yang ada 

pasaran. Dimana dengan menggunakan Diffuser Ecorator ini, 

endapan (lumpur aktif) pada kolam atau bak aerasi akan terangkat 

dan tersirkulasi dengan bantuan udara yang dihembuskan dari 

Roots Blower sehingga tidak ada lumpur aktif yang mati di bak 

aerasi.  

Diffuser Ecorator merupakan alat yang mendiffuser gelembung 

udara yang kasar dengan memanfaatkan sistem venturi yang 

terbukti sangat efektif dan efisien, bebas perawatan dan tidak 

menyumbat. Desain alat ini dirancang untuk umur panjang dan 

kinerja yang andal. Ini adalah diffuser pertama yang dirancang 

untuk masa pakai lebih lama tanpa plugging, tanpa blow-off, tanpa 

perawatan. Diffuser Ecorator dapat menggantikan membrane disc 

diffuser / tube diffuser yang digunakan. Ini memenuhi semua 

persyaratan untuk aerasi dalam sistem pengolahan air limbah 

tingkat berat sekalipun. 

 



 
 

23 
 

 

 

[ECO-1000] [Ecorator-Jr] 

 

Ditinjau dari segi teknis, desain dari ecorator baik yang tipe ECO-

1000 (ukuran besar) maupun tipe Ecorator Junior (ukuran kecil), 

tidak memungkinkan terjadinya penyumbatan karena lumpur aktif, 

maupun mengapa ecorator tidak membutuhkan perawatan rutin, 

karena memiliki jalur keluaran udaranya yang besar sebesar 5 

mm dan struktur bagian dalam yang simpel, seperti dapat dilihat 

pada gambar berikut ini :  

                                            Air merata ke seluruh tangki dari 4 ruang 

 

        

                             diameter besar 
                                                      tanpa menyumbat 

 5 mm 

                              
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

[Air bagian lubang pembuangan ECO 1.000 dan Ecorator Junior] 

Tidak ada penyumbatan dikarenakan konstruksi yang telah 

dibuat sedemikian rupa, bahkan operasi intermiten 

(terputus-putus) sehingga tidak memerlukan pemeliharaan 
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Dengan mekanisme ejector dan sirip venturi menghasilkan 

gelembung udara yang halus. Selain itu, efek pengangkutan 

udara yang kuat akan memecahkan gelembung udara dan air 

yang dihisap secara berulang-ulang. Lumpur yang ada di 

dasar bak atau kolam akan terangkat ke permukaan air, sehingga 

tidak ada endapan di dasar bak. Hal ini berarti bahwa tidak ada 

bakteri aerobik yang mengendap di bawah ecorator, sehingga 

tidak menimbulkan kematian bakteri tersebut dan tidak 

menimbulkan bau akibat matinya bakteri. Mekanisme ejector yang 

diadopsi di dalam body ecorator memastikan area aliran cairan 

yang luas di dalam silinder, sehingga mampu menyedot sejumlah 

lumpur dan dapat sepenuhnya mengaduk lumpur berat di dalam 

tangki atau di dasar bak.  

 
Aliran air yang terjadi pada Ecorator dan yang terjadi pada 

memberan diffuser maupun porous diffuser dapat digambarkan 

seperti dibawah ini:  

  

  

 

   

  

  

     
                          [Ecorator]                         [Membran diffuser, Porous material diffuser] 

 

Sludge dan air pada bagian 

bawah dibawa ke Ecorator oleh 

udara mengambang karena 

ejector effect, tidak ada lumpur 

terakumulasi di bagian bawah 

tangki 

Meningkatkan akumulasi lumpur 
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Desain dan karakteristik dari membran diffuser dan diffuser 

porous yang memiliki pori-pori yang sangat halus sebagai jalur 

udara (oksigen) juga merupakan kelemahan jika dilihat dari sudut 

pandang lumpur aktif. Lumpur ini memiliki potensi yang besar 

untuk menutup pori-pori tesebut, dapat dilihat dibawah foto 

membrane diffuser dibawah ini : 

 

 

 

Dengan Menyumbat di celah ini 

 

 

Penyumbatan yang disebabkan oleh lumpur aktif ini, membuat 

aliran oksigen menjadi terhambat dan secara perlahan akan 

membuat OTR menjadi terganggu, sehingga angka DO minimal 

yang diharapkan tidak dapat tercapai. Untuk mencapai angka DO 

tersebut, setting rpm blower akan dinaikkan. Seiring dengan 

berjalannya waktu, makin lama penyumbatan yang terjadi akan 

semakin banyak, dan semakin besar pula rpm blower-nya untuk 

mencapai angka minimum DO agar bakteri aerob tidak mati. 

Makin besar rpm yang digunakan akan menyebabkan makin 

besar pula peluang kerusakan karet; (karet bisa sobek, bisa pula 

karetnya lepas) dari diffuser ini. Lingkaran seperti inilah yang 

menyebabkan life-time dari diffuser hanya 1-3 tahun maksimal.    
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Fenomena yang sama juga terjadi pada Diffuser Porous seperti 

dapat dilihat pada foto dibawah ini: 

 

                                                                                            
 
 
  

 
 

 

 

 

Menyumbat karena resistensi yang tinggi dari outlet udara yang sempit.  

(φ0.5mm ~ mm φ0.6) dan Lifetime produk: sekitar 1 ~ 3 tahun. 

Dari desain teknis yang seperti dijelaskan diatas, ecorator 

memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 

1) Tidak ada penyumbatan (No Clogging) 

2) Aliran udara yang besar dan efektif:  

a. ECO 1000 : 700 - 1400 L /Min 

b. Ecorator Jr. : 150 - 300 L/Min 

3) Laju transfer oksigen yang sangat efisien 

4) Dengan hembusan udara yang kuat maka udara 

akan tersebar merata 

5) Tidak ada Consumable part karena tidak akan ada sumbatan. 

6) Bebas perawatan dan pembersihan, karena bebas clog dan 

statis 

7) Material : Polyprolene + SUS304 (ECO 1000), 

Polyprelene (Ecorator Jr.)  

8) Umur pakai lebih lama dibandingkan dengan diffuser tipe Disk 

dan Tube. 

9) Penggunaan dalam jangka panjang tanpa penurunan kinerja. 
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10) Efek Hemat Energi; Ada tiga hal yaitu : 

a. Laju transfer oksigen sangat efisien 

b. Pressure loss rendah 

c. Bisa digunakan untuk operasi terputus-putus sehingga 

memungkinkan untuk mengurangi beban pada blower dan 

operasi yang stabil dengan konsumsi daya yang lebih 

sedikit. 

 

Perbandingan Ecorator VS Tabung dan Disk 

Tabel dibawah ini merupakan perbandingan antara penggunaan 

Seika Ecorator 1000, Seika Ecorator Jr., Tabung dan Disk. 

Masing-masing tipe memiliki keunggulan dan kekurangan, 

pemilihan tipe dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

penggunanya. 

Tipe SEIKA Ecorator 

1000 

SEIKA Ecorator Jr. Tabung Disk 

Gambar 

 
 

  

Masa pakai 10 tahun atau lebih 10 tahun atau lebih 1-3 tahun 1-3 tahun 

Penyumbatan 

(Pemeliharaan) 

Tanpa 

penyumbatan, tanpa 

perawatan 

Tanpa 

penyumbatan, tanpa 

perawatan 

Ada 

penyumbatan, 

Mematahkan 

karet 

Ada 

penyumbatan, 

Mematahkan karet 

Ruang Kosong Tidak ada 

akumulasi lumpur, 

pengangkutan 

udara dan 

pencampuran 

Tidak ada 

akumulasi lumpur, 

pengangkutan 

udara dan 

pencampuran 

Akumulasi 

lumpur di 

dasar tangki 

Akumulasi 

lumpur di dasar 

tangki 

Laju transfer 

oksigen 

5m : 13.5% 

Tidak ada oksigen 

yang terbuang 

5m : 11% 

Tidak ada oksigen 

yang terbuang 

5m : 15-25% 

Penurunan 

efisiensi 

karena 

menyumbat 

dan 

mematahkan 

karet 

5m : 15-25% 

Penurunan 

efisiensi karena 

menyumbat dan 

mematahkan 

karet 

atau 
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Hilangnya 

tekanan 

Kurang dari 

100mmAq 

Kurang dari 

100mmAq 

Baru : 330 

mmAq 

Penyumbatan : 

500 mmAq 

Baru : 330 

mmAq 

Penyumbatan : 

500 mmAq 

Instalasi & 

Perpipaan 

Lebih sedikit pipa, 

mengurangi biaya 

perpipaan 

Biaya perpipaan 

tinggi karena 

penggunaan 

banyak pipa 

Biaya 

perpipaan 

tinggi karena 

penggunaan 

banyak pipa 

Biaya perpipaan 

tinggi karena 

penggunaan 

banyak pipa 

Pengangkutan 

udara per unit 

700-1400 L/m  150-300 L/m  130-250 L/m  50-150 L/m 

Bahan PP : Polypropylene 

+ SUS304  

(Tanpa kerusakan) 

PP : Polypropylene 

(Tanpa kerusakan) 

EPDM atau 

Silicon 

(Mematahkan 

karet) 

EPDM atau 

Silicon 

(Mematahkan 

karet) 

 

Perbandingan Fine Bubble Membrane Diffuser dengan 

Diffuser Ecorator 

Berikut ini merupakan perbandingan dari penggunaan fine bubble 

membrane diffuser yang dulu digunakan Sido Muncul dan diffuser 

yang kini digunakan yaitu diffuser ecorator. Masing-masing 

diffuser memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, 

namun langkah Sido Muncul mengganti fine bubble membrane 

diffuser menjadi diffuser ecorator dirasa merupakan keputusan 

yang tepat karena diffuser ecorator memiliki lebih banyak 

keunggulan meskipun harga yang harus dikeluarkan untuk 

pembelian diffuser ecorator lebih mahal.  

Parameter 

Fine Bubble Membrane 

Diffuser Diffuser Ecorator 

Airflow per unit 50 - 150 L/m 700-1400 L/m 

Harga Harga lebih murah Harga lebih mahal 

Life time 1-3 tahun 10 tahun 

Disolve Oxygen 3,4 mg/L 3,4 mg/L 
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SISTEM 

KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

KELEBIHAN 

Harga murah Suplai udara lebih merata 

Membutuhkan lebih sedikit 

energi untuk beroperasi 
Tidak ada penyumbatan 

  

Tidak ada endapan di 

dasar bak 

  Biaya perawatan murah 

KEKURANGAN 

Suplai udara kurang merata 
Bagian atas ecorator 

mudah lepas 

Endapan lumpur lebih cepat 

mati Harga lebih mahal 

Biaya perawatan lebih 

mahal   

Rentan terjadi penyumbatan   

 

C. Penggunaan Diffuser Ecorator di Sido Muncul  

Pada tahun 2016, perusahaan Sido Muncul mempunyai rencana 

untuk membangun IPAL baru (IPAL 4) untuk memperbesar 

kapasitas proses pengolahan air limbah dengan sistem yang lebih 

up to date dari segi teknologi dibandingkan dengan sistem yang 

kami miliki sekarang. Melalui pameran Indo Water Expo di 
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Surabaya yang kami hadiri, diperkenalkan sistem penyuplai udara 

bagi bakteri di bak aerasi yang menggunakan tabung dikenal 

sebagai ecorator, yang memiliki sistem yang berbeda dengan 

sistem penyuplai udara konvensional, diffuser. 

Dengan mempertimbangkan keunggulan baik dari segi teknis dan 

ekonomis, seperti yang dijelaskan diatas serta ada jaminan 

langsung dari Jepang, akhirnya diputuskan oleh manajemen 

untuk menggunakan sistem ecorator tersebut. Sejak dipasang 

dan dipergunakan selama hampir 3 tahun ini, keunggulan 

ecorator yang disampaikan terbukti dengan kinerja aerasi yang 

optimal. Dalam operasionalnya, dari awal pemasangan sampai 

dengan saat ini, tidak ada clogging, angka DO tercapai dan 

merata di semua titik bak, tidak ada endapan lumpur dan tidak ada 

dead area, serta pemakaian listrik yang lebih hemat dibandingkan 

dengan sistem diffuser yang ada di bak areasi IPAL lama.   

Ditinjau dari segi manfaat ekonomis, untuk kebutuhan bak aerasi 

IPAL baru, kami mencoba melakukan perhitungan dengan 

membandingkan antara diffuser ecorator dan diffuser membrane. 

Ecorator dengan lifetime hingga 10 tahun, pada tahun 2018 dibeli 

dengan harga Rp 9.000.000,-/unit dan setelah dilakukan 

perhitungan, maka bak aerasi IPAL baru memerlukan 20 unit/bak 

aerasi, sehingga total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp 

180.000.000,- per satu bak.  

Dengan volume dan karakteristik air limbah yang sama, 

penggunaan fine bubble membrane diffuser membutuhkan 130 

unit per bak dan memiliki lifetime 1-3 tahun. Dengan harga Rp 

400.000,-/unit maka dibutuhkan total biaya Rp 52.000.000,-. 
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Seperti dapat dilihat dalam tabel perhitungan dibawah ini : 

Parameter Fine Bubble Mebrane 

Diffuser 

Diffuser Ecorator 

Lifetime 1-3 tahun 10 tahun 

Harga Rp 400.000,- Rp 9.000.000,- 

Kebutuhan 130 unit 20 unit 

Total harga Rp 52.000.000,- Rp 180.000.000,- 

Dari tabel diatas, perhitungan ekonomisnya, memang biaya 

pengadaan ecorator di awal investasi 3,5 kali lebih mahal dari fine 

bubble membrane diffuser, namun bila ditinjau dari segi life time, 

ecorator lebih unggul hingga 5 kali lebih lama dari membrane 

diffuser yang hanya berumur 2 tahun. Sehingga secara total, 

diffuser ecorator lebih memberikan manfaat lebih dalam 

opersionalnya dan tidak ada kegiatan perawatan apapun, maupun 

penggantian diffuser ecorator setelah hampir 3 tahun ini; tidak 

seperti yang terjadi di IPAL lama yang menggunakan fine bubble 

membrane diffuser. 

Diffuser Ecorator aerasi 4.1 di 
IPAL 4 

Diffuser Ecorator aerasi 4.2 di 
IPAL 4 
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Diffuser Ecorator aerasi di IPAL 4 

Tingginya angka BOD sekitar 6.000 mg/liter air limbah yang 

berasal dari proses pencucian bahan baku dan mesin produksi, 

merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan air limbah di 

Sido Muncul. Tetapi, diffuser ecorator merupakan salah satu 

peralatan penting untuk memberikan kinerja yang optimal dalam 

proses air limbah melalui IPAL lama, khususnya dalam bak aerasi, 

yang selama ini sangat merepotkan tim lapangan dalam 

opersional maupun perawatan sampai penggantian fine bubble 

membrane diffuser. Berdasarkan pengalaman mengoperasikan 

IPAL baru, maka diputuskan untuk melakukan penggantian fine 

bubble membrane diffuser dengan diffuser ecorator di bak aerasi 

IPAL lama. Dengan debit proses sebesar 4 m3/jam dan 

memperhitungkan angka BOD, serta volume bak aerasinya, maka 

dibutuhkan suplai udara 14,93 m3 O2/menit. Hasil perhitungan dari 

pihak Jepang, maka dibutuhkan 60 ecorator tipe 1.000 untuk bak 

aerasi 300-1 dan bak aerasi 300-2 masing-masing 30 buah 

ecorator.  
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Berikut adalah tabel perhitungan perbandingan nilai manfaat 

ecorator dibandingkan diffuser sebelum dilakukan penggantian 

diffuser pada aerasi IPAL 3. Perhitungan dalam tabel ini dengan 

kebutuhan O2 adalah 22,4 m3/menit dan biaya listrik per kwh Rp 

1.143,-. 

PERBANDINGAN ECORATOR VS DIFFUSER IPAL 3 

PARAMETER Ecorator Diffuser 

BOD (mg/l) 6000 6000 

COD mg/l) 334 5901 

Q (m3/jam) 6 6 

OTR rata-rata (m3/menit) 1,4 0,09 

Jumlah (bh) 30 180 

Rata-rata jumlah O2 (m3/menit) 39 16,2 

Ampere  28,4 74,2 

Biaya Listrik/hari Rp 876.452 Rp 2.289.886 

Biaya Listrik/bulan Rp 26.293.572 Rp 68.696.586 

 

Dari perhitungan dalam tabel diatas, dengan memasang ecorator 

kebutuhan jumlah oksigen (O2) sebesar 22,4 m3/menit dapat 

dipenuhi karena kapasitas 30 ecorator adalah 39 m3/menit. Dan 

biaya listrik jauh lebih hemat menggunakan ecorator sebesar Rp 

1.413.434,- per hari atau Rp 42.403.014,- per bulan. Berdasarkan 

perhitungan inilah maka fine bubble membrane diffuser yang ada 

di bak aerasi IPAL 3 diganti dengan diffuser ecorator. 
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Berikut ini dokumentasi pemasangan ecorator di IPAL 3 dan IPAL 

4 : 

  

 

 

 

 

 

Diffuser Ecorator di IPAL 3 Diffuser Ecorator di IPAL 4 

 

 

Instalasi Diffuser Ecorator Aerasi 
300-2 

Tes air Aerasi 300-2 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Pengolahan air limbah secara biologis dapat dibagi menjadi tiga, 

yakni proses dengan biakan tersuspensi (Suspended Growth 

Process), proses dengan biakan melekat (Attached Growth) dan 

proses Pond (bak) atau lagoon. Dalam proses pengolahan secara 

biologis ini, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Tbk 

menggunakan proses pengolahan dengan lagoon atau bak 

dengan menampung air limbah pada suatu bak yang luas dengan 

waktu tinggal yang cukup lama, sehingga dengan aktifitas mikro-

organisme yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang ada 

dalam air akan terurai. Salah satu contoh proses pengolahan air 

limbah dengan cara  ini  adalah bak aerasi atau bak stabilisasi 

(stabilization pond). Untuk mempercepat proses penguraian 

senyawa polutan atau memperpendek waktu tinggal dapat juga 

dilakukan proses aerasi.  

Fasilitas pada proses aerasi meliputi : Inlet, bak pengendap awal, 

blower udara, bak aerasi, bak pengendap akhir dan selanjutnya 

outlet. Sedangkan komponen utama dalam proses aerasi yaitu 

oksigen terlarut (Dissolved Oxygen). Selain DO, yang tidak kalah 

pentingnya dalam proses aerasi ini adalah media penyuplay 

udara dari blower ke bakteri yang biasa disebut diffuser. 

Dikembangkanlah beberapa macam diffuser salah satunya yaitu 

fine bubble membrane diffuser. Seiring kemajuan teknologi, 

dikembangkanlah media yang lebih menguntungkan dari segi 

teknis, ekonomis dan kepraktisan, yaitu diffuser ecorator. 

 

 



 
 

36 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Awaluddin, N. 2007. Teknologi Pengolahan Air Tanah Sebagai 

Sumber Air Minum Pada Skala Rumah Tangga. 

Pekan Apresiasi Mahasiswa LEM-FTSP UII 

Seminar ”Peran Mahasiswa Dalam Aplikasi 

Keteknikan Menuju Globalisasi Teknologi”. 

Universitas Islam Indonesia 

Ayuningtyas, Ratna Dewi. 2009. Laporan Khusus Proses 

Pengolahan Limbah Cair di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 

Bennefield, L.D; Randall, C.W. 1980. Biological Process Design 

for Wastewater Treatment, Prentice-Hall, Inc, 

Englewwod Cliffs, NJ 07632. 

Bitton, Gabriel. 1994. Wastewater Microbiology. Florida. A John 

Wiley and Sons, Inc, publication. 

Carlsson. 1998. An Introduction to Sedimentation Theory in 

Wastewater Treatment. Systems and Control 

Group : Uppsala University. 

Corporation, Seika. 2016. Seika Ecorator ECO-1000 and 

Ecorator-Jr. Jepang : Seika Corporation Measuring 

Instruments Department. 

Ginting, Perdana. 2007. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan 

Limbah Industri. Bandung : CV. Yrama Widya. 

Kasmidjo, R.B. 1991. Penanganan Limbah Pertanian, 

Perkebunan, dan Industri Pangan. Pusat Antar 

Universitas Pangan dan Gizi, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta. 

Machinery, O.M. 2016. Drainage System-Seika Ecorator. Jepang: 



 
 

37 
 

Nagoya Oshima Machinery Co., Ltd 

Metcalf, Eddy. 2001. Wastewater Engineering Treatment dan 

Reuse. New York : McGraw-Hill, Inc. 

Riffat, Rumana. 2012. Fundamentals of Wastewater Treatment 

and Engineering. London : CRC Press. 

Said, N.I. 2002. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri. 

Samarinda : Pusat Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi Lingkungan. 

Yuliastusti, Rieke dan Handaru. 2017. Efektifitas Pengolahan 

Limbah Cair Industri Asbes Menggunakan Flokulan 

dan Adsorben. Jurnal Teknologi Proses Dan 

Inovasi Industri, Vol. 2, No. 2, November 2017. 

 

 
 
  



 
 

38 
 

  
 

 
 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Tbk 

Jl.Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas   

Klepu, Semarang 50552 

Telp / Fax : (0289) 523 515 / (0289) 523 509 

Email : info@sidomuncul.co.id 

 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Provinsi Jawa Tengah 

Jalan Setia Budi No. 201 B, Srondol Kulon,  

Banyumanik, Kota Semarang 

Telp : (024) 7478813 

 

DITERBITKAN OLEH :  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH 

BEKERJASAMA DENGAN 

PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL, TBK 

mailto:info@sidomuncul.co.id

