
 

 

Pengelolaan Air Limbah :       
                        PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH 
                           DENGAN BIAKAN TERSUSPENSI  

MOH . SHOLICHIN 
Jurusan Teknik Pengairan, Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pendahuluan 
Proses pengolahan air limbah secara biologis dengan sistem biakan 

tersuspensi telah digunakan secara luas di seluruh dunia untuk 

pengolahan air limbah domestik. Proses ini secara prinsip 

merupakan proses aerobik dimana senyawa organik dioksidasi 

menjadi CO2 dan H2O, NH3 dan sel biomasa baru untuk suplay 

oksigen biasanya dengan menghembuskan udara secara mekanik. 

Sistem pengolahan air limbah dengan biakan tersuspensi yang 
paling umum dan telah digunakan secara luas yakni proses 

pengolahan dengan Sistem Lumpur Aktif (Activated Sludge Pocess). 

 

1.1. Proses Lumpur Aktif 

        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. Secara umum proses 

pengolahannya adalah sebagai berikut. Air limbah yang berasal dari 

sumber pencemar ditampung ke dalam bak penampung air limbah. 

Bak penampung ini berfimgsi sebagai bak pengatu debit air limbah 

serta dilengkapi dengan saringan kasar untuk memisahkan kotoran 
yang besar. Kemudian air limbah didalam 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 cukup besar. Biomasa atau 

mikroorganisme inilah yang akan menguraikan senyawa polutan 
yang ada di dalam air limbah. 

        Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di 

dalam bak ini lumpur aktif yang massa mikroorganisme diendapkan 

dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa 

sirkulasi lumpur. Air limpasan (over flow) dai bak pengendap akhir 

dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak kontaktor khlor ini air 

limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk membunuh micro-
organisme patogen.  
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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 meqiadi 20 -30 mg/lt. Skema 

proses pengolaban air limbah dengan sistem lumpur aktif standar atau konvesional 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 
Gambar 1. Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Dengan Proses  

Lumpur Aktif Standar (Konvensional). 

 

Surplus lumpur dari bak awal maupun akhir ditampung ke dalam bak pengering 

lumpur, sedangkan air resapannya ditampung kembali di bak penampung air limbah. 

Keunggulan proses lumpur aktif ini adalah dapat mengolah air limbah dengan beban 

BOD yang besar, sehingga tidak memerlukan tempai yang besar. Proses ini cocok 
digunakan untuk mengolah air limbah dalam jumlah yang besar. Sedangkan 

beberapa kelemahannya antara lain yakni dapat terjadi bulking pada lumpur 

aktiftrya, terjadi buih, serta jumlah lumpur yang dihasilkan cukup besar. Selain itu 

memerlukan ketrampilan operator yang cukup. 

 

1.2. Variabel Oporasional Di Dalam Proses Lumpur Aktif 
Variabel perencanan (design variabel) yang umum digunakan dalam proses 

pengolahan ah limbah dengan sistem lumpur aktif (Davis dan Cornweell, 1985; 

Yerstraete dan van Yaerenbergh, 1986) adalah sebagai berikut: 

1.  Beban BOD (BOD Loading rate atau Volumetry Loading Rate). Beban BOD 

adalah jumlah massa BOD di dalam air limbah yang masuk (influent) dibagi 

dengan volume reaktor. Beban BOD dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

          
      

 
            

Dimana  

Q = debit air limbah yang masuk (m3/hari) 

So = Konsentrasi BOD di dalam air limbah yang masuk (kg/m3) 

V = Volume reaktor (m3) 

 

2. Mixed liqour suspended solids (MLSS). Isi di dalam bak aerasi pada proses 
pengolahan air limbah dengan sistem lumpur aktif disebut sebagai mixed 

liqour yang merupakan campuran antara air limbah dengan biomassa 

mikroorganisme serta padatan tersuspensi lainnya. MLSS adalah jumlah total 

dan padatan tersuspensi yang berupa material organik dan mineral, termasuk 

di dalamnya adalah mikroorganisme. MLSS ditentukan dengan cara 
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menyaring lumpur campuran dengan kertas saring (filter), kemudian filter 

dikeringkan pada temperatur 105 oC, dan berat padatan dalam contoh 

ditimbang. 

3. Mixed-liqour volatile suspended solids (MLVSS). Porsi material organik pada 

MLSS diwakili oleh MLVSS, yang berisi material organik bukan mikroba, 
mikroba hidup dan mati, dan hancuran sel (Nelson dan Lowrence, 1980). 

MLVSS diukur dengan memanaskan terus sampel filter yang telah kering pada 

600 – 6500oC, dan nilainya mendekati 65-75% dari MLSS. 

4. Food - to - microorganism ratio atau Food - to – mass ratio disingkat F/M 

Ratio. Parameter ini menujukkan jumlah zat organik (BOD) yang dihilangkan 

dibagi dengan jumlah massa mikrorganisme di dalam bak aerasi atau reaktor. 

Besamya nilai F/M ratio umumnya ditunjukkan dalam kilogram BOD per 
kilogram MLLSS per hari (Curds dan Hautkes, 1983; Nathanson, 1986). F/M 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
 

 
  

        

        
 

Dimana : 

Q = Laju air limbah m3/hari 
So = Konsentrasi BOD di dalam air limbah yang masuk ke bak aerasi   

            (kg/m3) 

S = Konsentrasi BOD di dalam efluaent (kg/m3) 

MLSS = Mixed liquor suspended solids (kg/m3) 

V = Volume reactor atau bak aerasi (m3) 

 
Rasio F/IvI dapat dikontrol dengan cara mengatur laju sirkulasi lumpur aktif 

dari bak pengendapan akhir yang disirkulasi ke bak aerasi. lebih tinggi laju 

sirkulasi lumpur aktif lebih tinggi pula rasio F/M-nya. Untuk pengolahan air 

limbah dengan sistem lumpur aktif konvensiooal atau standar, rasio F/M 

adalah 02 - 0,5 kg BOD5 per kg MLSS per hari, tetapi dapat lebih tinggi 

hingga 1,5 jika digunakan oksigen murni (Hammer, 1986). Rasio F/M yang 
rendah menunjukkan bahwa mikroorganisme dalam tangki aerasi dalam 

kondisi lapar, semakin rendah rasio F/M pengolah limbah semakin efisien. 

 

5. Hidraulic retention fitae (HRT). Waktu tinggal hidraulik (HRT) adalah waktu 

rata-rata yang dibutuhkan oleh larutan influent masuk dalam tangki aerasi 

untuk proses lumpur aktif; nilainya berbanding terbalik dengan laju 

pengenceran (dilution rate, D) (Sterritt dan Lester, 1988).  
 

HRT = 1/D = V/Q 

    dimana: 

V = Volume reaktor atau bak aerasi (m3). 

  Q = Debit air linbah yang ma.uk ke dalam Tangki aerasi (m3/jam) 

    D = Laju pengenceran (1/jam). 
 

6. Ratio Sirkulasi Lumpur (Hidraulic Recycle Ratio, HRT). Ratio sirkulasi lumpur 

adalah perbandingan antara jumlah lumpur yang disirkulasikan ke bak aerasi 

dengan jumlah air limbah yang masuk ke dalam bak aerasi. 

 

7. Umur lumpur (sludge age) atau sering disebut waktu tinggal rata-rala cel 
(mean cell residence time). Parameter ini menujukkan waktu tinggal rata-rata 

mikroorganisme dalam sistem lumpur aktif. Jika HRT memerlukan waktu 

dalam jam, maka waktu tinggal sel mikroba dalam bak aerasi dapat dalam 
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hitungan hari. Pararneter ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan 

mikroba. Umur lumpur dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 

(Hanmer, 1986; Curds dan Hawkes, 1983). 

 

Umur Lumpur (hari) = 
        

               
 

dimana: 

MLSS  = Mixed liquor suspended solids (mg/l). 
V   = Volume bak aerasi (L) 

SSe  = Padatan tersuspensi dalam effluent (ml). 

SSw  = Padatan tersuspensi dalam lumpur limbah (mg/l) 

Qe  = Laju effluent limbah (m3/hari) 

Qw  = Laju influent limbah (m3/hari). 

 
Umur lumpur dapat bervariasi antara 5 - 15 hari untuk sistem lumpur aktif 

konvensional. Pada musim dingin dapat menjadi lebih lama dibandingkan 

pada musin panas (US EPA, 1987). Parameter penting yang mengendalikan 

operasi lumpur aktif adalah beban organik atau beban BOD, suplay oksigen, 

dan pengendalian dan operasi bak pengendapan akhir. Bak pengendapan 

akhir ini mempunyai dua fungsi yakni untuk penjernihan (clarification) dan 

pemekatan lumpur (thicksning). 
 

Campuran air limbah dan lumpur (mixed liqour) dipindahkan dari tangki 

aerasi ke bak pengendapan akhir. Di dalam bak pengendapan akhir ini, 

lumpur yang mengandung mikroorganisme yang masih aktif dipisahkan dari 

air limbah yang telah diolah. Sebagian dari lumpur yang masih aktif ini 

dikembalikan ke bak aerasi dan sebagian lagi dibuang dan dipindahkan ke 
pengolahan lumpur. Sel-sel mikroba terjadi dalam bentuk agregat atau flok, 

densitasnya cukup untuk mengendap dalam tangki penjernih. 

 

Pengendapan lumpur tergantung ratio F/M dan umur lumpur. Pengendapan 

yang baik dapat terjadi jika lumpur mikrorganisme berada dalam fase 

endogercous, yang terjadi jika karbon dan sumber energi tertatas dan jika 
pertumbuhan bakteri rendah. Pengendapan lumpur yang baik dapat terjadi 

pada rasio F/M yang rendah (contoh : tingginya konsentrasi MLSS). 

Sebaliknya Rasio F/M yang tinggi mengakibatkan pengendapan lumpur yang 

buruk. Dalam air limbah domestik rasio F/M yang optimum antara 0,2 - 0,5 

(Gaudy, 1988; Hammer, 1986), Rata-rata waktu tinggal sel yang diperlukan 

untuk pengendapan yang efektif adalah 3 - 4 hari (Metcalf dan Eddy, 1991). 

Pengendapan yang tidak baik dapat terjadi akibat gangguan yang tiba-tiba 
pada parameter fisik (suhu dan pH), kekurangan makanan (contoh N, suhu 

mikro nutrien), dan kehadiran zat racun (seperti logam berat) yang dapat 

menyebabkan hancurnya sebagian flok yang sudah terbentuk (Chudoba, 

1989). Untuk operasi rutin, operator harus mengukur laju pengendapan 

lumpur dengan menentukan indeks volume lumpur (sludge volume index, 

SVI), Voster dan Johnston, 1987 . 
 

 

Cara konvensional untuk mengamati kemampuan pengendapan lumpur 

adalah dengan menentukan Indeks Volume Sludge (Sludge Volume Index = 

SVI. Caranya adalah sebagai berikut ; campuran lumpur dan air limbah 

(mixed liquor) dari bak aerasi dimasukkan dalam silinder kerucut volume 1 
liter dan dibiarkan selama 30 menit. Volume sludge dicatat. SVI adalah 
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menunjukkan besamya volume yang ditempati 1 gram lumpur (sludge). SVI dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

SVI (ml/g) = (SV x 1000)/MLSS milliliter per gram 

 dimana : 

SV = Volume endapan lumpur di dalam silinder kerucut setelah 30      

        menit pengendapan (ml). 

MLSS = adalah mixed liqour suspended solid (mgll). 

 

Di dalam unit pengolahan air limbah dengan sistem lumpur aktif konvensional 
dengan MLSS < 3 500 mg/l) nilai SVI yang normal berkisar antara 50 - 150 

ml/g. Diagram proses pengolahan air limbah dengan sistem lumpur aktif 

standar (konvensional) dan kriteria perencanaan 

 

2. Modifikasi Proses Lumpur Aktif Konvensional 
Selain sistem lumpur aktif konvesional, ada beberapa modifikasi dari proses 

lumpur aktif yang banyak digunakan di lapangan yakni antara lain sistem 
aerasi berlanjut (extended aeration system), Sistem aerasi bertahap (step 

aeration, Sistem aerasi berjenjang (tappered aeration), sistem stabilisasi 

kontak (contact stabilization systen), Sistem oksidasi parit (oxydation ditch), 

Sistem lumpur aktif kecepatan tinggi (high rate activated sludge), dan sistem 

lumpur aktif dengan oksigen murni (Pure oxygen activated sludge). Beberapa 

pertimbangan untuk pemilihan proses tersebut antara lain : jumlah air limbah 

yang akan diolah, beban organik kualitas air olahan yang diharapkaq lahan 
yang diperlukan serta kemudahan operasi dan lainnya.  

 

2.1. Sistem Aerasi Berlanjut (Extended Aeratian System) 

Proses ini biasanya dipakai untuk pengolahan air limbah dengan sistem 

paket  (package treatment) dengan beberapa ketentuan antara lain : 

 Waktu aerasi lebih lama (sekitar 30 jam) dibandingkan sistem 
konvensional. Usia lumpur juga lebih lama dan dapat diperpanjang 

sampai 15 hari. 

 Limbah yang masuk dalam tangki aerasi tidak diolah dulu dalam 

pengendapan primer. 

 Sistem beroperasi dengan F/M ratio yang lebih rendah (umumnya < 0,1 

kg BOD/ per kg MLSS per hari) dengan sistem lumpur aktif konvensional 
(0,2 - 0,5 kg BOD per kg MLSS per hari). 

 Sistem ini membutuhkan sedikit aerasi dibandingkan dengan 

pengolahan konvensional dan terutama cocok untuk 

 komunitas yang kecil yang menggunakan paket pengolahan. 

 

2.2. Proses dengan Sistem Oksidasi Parit (Oxidation Ditch) 

Sistem oksidasi parit terdiri dari bak aerasi berupa parit atau saluran yang 
berbentuk oval yang dilengkapi dengan satu atau lebih rotor rotasi untuk 

aerasi limbah. Saluran atau parit tersebut menerima limbah yang telah 

disaring dan mempunyai waktu tinggal hidraulik (hiraulic retention time) 

mendekati 24 jam. Proses ini umumnya digunakan untuk pengolahan air 

limbah domestik untuk komuditas yang relatif tecil dan memerlukan lahan 

yang cukup besar. Diagram proses pengolahan air limbah dengan sistem 
Salah satu contoh instalasi pengolahan air limbah dengan proses oksidasi 

parit ditunjukkan seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Proses Oxidation Ditch 
 

Cara Kerja 

Air limbah diskrin dulu dengan coarse screen dan dikominusi dengan 

comminutor agar ranting dan sampah menjadi berukuran kecil dan dapat 

disisihkan. Setelah itu air limbah dialirkan ke dalam grit chamber untuk 

menyisihkan pasirnya. 

 Tahap selanjutnya adalah primary settling tank yang berfungsi 
mengendapkan partikel yang lolos dari grit chamber. Efluen settling tank ini 

selanjutnya masuk ke parit oksidasi. Pada setiap unitnya, air limbah selalu 

mengalami pengenceran (dilusi) otomatis ketika kembali mengalir melewati 

bagian inlet. Faktor dilusi ini bisa mencapai nilai 20 s.d 30 sehingga nyaris 

teraduk sempurna meskipun bentuk baknya mendukung aliran plug flow, 

yakni hanya teraduk pada arah radial saja dengan aliran yang searah 
(unidirectional). Influennya serta merta bercampur dengan air limbah yang 

sudah dioksigenasi dan mengalami fase kekurangan oksigen. Pengulangan 

ini berlangsung terus-menerus selama pengoperasian parit oksidasi. 

 

 Kelebihan : Biaya rendah 

 
Kekurangan : 

Membutuhkan lahan yang luas 

Efisiensi penurunan zat organik sangat terbatas, (influen + 200 mg/lt BOD, 

efluen + 50 mg/l BOD) dan masih mengandung zat padat tersuspensi yang 

tinggi dari adanya algae (100 – 200 mg/l). Efisiensi tidak stabil (menurun 

pada malam hari) karena proses photosyntesa terhenti. 

 
2.3. Rotating Biological Contactors (RBC) 

Rotating Biological Contactor (RBC) adalah suatu proses perngolahan air 

limbah secara biologis yang terdiri atas didsc melingkar yang diputar oleh 

poros dengan kecepatan tertentu. Unit pengolahan ini berotasi dengan 

pusat pada sumbu atau as yang digerakkan oleh motor drive system dari 

diffuser yang dibenam dalam air limbah, dibawah media.  
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Gambar 4. Rotating Biological Contactor 

Cara Kerja :  

Mekanisme aerasi terjadi ketika mikroba terpapar oksigen di luar air limbah 

sehingga terjadi pelarutan oksigen akibat difusi. Sesaat kemudian, mikroba 
ini tercelup lagi ke dalam air limbah sekaligus memberikan oksigen kepada 

mikroba yang tersuspensi di dalam bak. Bersamaan dengan itu terjadi juga 

reintake material organik dan anorganik yang merekat didalam biofilm. 

Tetesan air berbutir-butir yang jatuh dari media plastik dan bagian biofilm 

yang merekat dipermukaan plastik juga memberikan peluang reaerasi. 

Begitu seterusnya secara kontinyu 24jam sehari, ada yang bagian 

terendam, ada bagian yang terpapar oksigen. 
 

Kelebihan : 

Mudah dioperasikan, Mudah dalam perawatan. Tidak membutuhkan banyak 

lahan. Beberapa variasi parameter dapat di kontrol seperti kecepatan 

putaran disc, resirkulasi, dan waktu detensi. 

 
Kekurangan : 

Kerusakan pada materialnya seoerti as, coupling, bearing, rantai, gear box, 

motor listrik, dll. Biaya kapital dan pemasangan mahal Biaya investasi 

mahal jika debit airnya besar. 

 

2.4. Trickling Filter (Saringan Menetes) 

Trickling Filter merupakan salah satu aplikasi pengolahan air limbah dengan 
memanfaatkan teknologi Biofilm. Trickling filter ini terdiri dari suatu bak 

dengan media fermiabel untuk pertumbuhan organisme yang tersusun oleh 

materi lapisan yang kasar, keras, tajam dan kedap air. 

 Kegunaannya adalah untuk mengolah air limbah dengan dengan 

mekanisme air yang jatuh mengalir perlahan-lahan melalui melalui lapisan 

batu untuk kemudian tersaring. 
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Gambar 5. Metode Trickling Filter 
Cara Kerja :  

Air limbah dialirkan ke bak pengendapan awal untuk mengendapakan 

padatan tersuspensi. Selanjutnya Air limbah dialirkan ke bak Trickling Filter 

melalui pipa berlubang yang berputar, kemudian keluar melalui pipa under-

drain yang ada didasar bak dan keluar melalui saluran efluen. 

Air limbah dialirkan ke bak pengendapan akhir dan limpasan dari bak 

pengendapan akhir merupakan air olahan. Lumpur yang mengendap 
selanjutnya disirkulasikan ke inlet bak pengendapan awal 

 

Kelebihan : 

Tidak membutuhkan lahan yang luas. Operator tidak perlu terampil 

 

Kekurangan : 
Sering timbul lalat dan bau yang timbul dari reaktor, karena suplai oksigen 

tidak merata. Sering terjadi pengelupasan biofilm. Timbul sumbatan. Hanya 

untuk mengolah limbah encer dengan beban BOD rendah 

 

2.5. Sistem Aerasi Bertingkat (Stq Aeration) 

Limbah hasil dari pengolahan primer (pengendapan) masuk dalam tangki 
aerasi melalui beberapa lubang atau saluran, sehingga meningkankan 

disribusi dalam tangki aerasi dan membuat lebih efisien dalam penggunaan 

oksigen. Proses ini dapat meningkafkan kapasitas sistem pengolahan. 

Diagram proses pengolahan air limbah dengan sistem Step Aeration dan 

kriteria perencanaan ditunjukkkan seperti pada Gambar.6. 

 

2.6. Sistem Stabilisasi Kontak (Contact Stabilization) 
Setelah limbah dan lumpur bercampur dalam tangki reaktor kecil untuk 

waktu yang singkat (40 menit), aliran campuran tersebut dialirkan 16 

tangki penjernih dan lumpur dikembalikan ke tangki stabilisasi dengan 

waktu tinggal 4 – 8 jam. Sistem ini menghasilkan sedikit lumpur. Diagram 

proses pengolahan air limbah dengan sistem "Contact Stabilization" dan 

kriteria perencanaan ditunjukkan seperti pada Gambar 7. 
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Gambar 6. Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Dengan 

Sistem "Step Aeration" Dan Kriteria Perencanaan. 
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Gambar 7. Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Dengan 

Sistem " Contact Stabilization " Dan Kriteria Perencanaan. 

 



 
 

47 
 

Mata Kuliah / MateriKuliah  2012 Brawijaya University 

  

3. Bulking Dan Foaming  

 

Masalah yang sering terjadi pada proses pengolahan air limbah dengan sistem 

lumpur aktif maupun proses biologis lainnya adalah "Sludge Bulking' (Sykes,I989). 
Bulking adalah fenomena di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem 

lumpur aktif di mana lumpur aktif (sludge) berubah menjadi keputih-putihan dan 

sulit mengendap, sehingga sulit mengendap. Hal ini mengakibatkan cairan 

supematan yang dihasilkan masih memiliki kekeruhan yang cukup tinggi. Masalah 

yang sering terjadi pada Proses Lumpur Aktif ditujulftan pada Tabel 4.1. 

 

3.1 Pertumbuhan Terdispersi (Susperded Growth)  
Di dalam proses lumpur aktif yang beroperasi dengan baik, bakteria yang tidak 

bergabung dalam bentuk flok biasanya dikonsumsi oleh protozoa. Adanya 

bakteria dalam bentuk dispersi sel yang tidak bergabung dalam betuk flok dalam 

jumlah yang besar akan mengakibatkan efluen yang keruh. Fenonema 

pertumbuhan terdispersi ini berhubungan dengan kurang berfungsinya bakteria 

pembentuk flok (Flocforming bacteria) dan hal ini disebabkan karena beban 
Organik (BOD) yang tinggi dan kurangnya suplay udara atau oksigen. Selain itu 

senyawa racun misalnya logam berat juga dapat menyebabkan pertumbuhan 

terdispersi (dispersed growth) di dalam proses lumpur aktif. 

 

Tabel 1. Masalah Yang Sering Terjadi Pada Proses Lumpur Aktif. 
NO Jenis Masalah Penyebab Masalah Pengaruh Terhadap Sistem 

1. Pertumbuhan 

terdispersi 

(Dispersed 

Growth 

Mikro-organisme yang ada di dalam 

sistem lumpur aktif tidak membentuk 

flok yang cukup besar, tetapi 

terdispersi menjadi flok yang sangat 
kecil atau merupakan sel tunggal 

sehingga sulit mengendap. 

Efluen menjadi tetap keruh. 

Sludge yang mengendap pada 

bak pengendap akhir kecil 

sehingga jumlah sirkulasi 
lumpur berkurang. 

 Slime (Jelly); 

Nonfilamento

us bulking 

atau viscous 

bulking 

Mikro-organisme berada dalam jumlah 

yang sangat besar khususnya zooglea 

dan membentuk exo-polysacarida 

dalam jumlah yang besar 

Menurunkan kecepatan 

pengendapan lumpur dan 

mengurani kecepatan kompaksi 

lumpur. Pada kondisi yang 

buruk mengakibatkan 
terlepasnya lumpur di bak 

pengendapan akhir 

 Pin Flock atau 

Pinpoint Flock 

Terbentuknya flok berbentuk bola 

kasar dengan ukuran yang sangat 

kecil, kompak, ukuran flok yang lebih 

besar mempunyai kecepatan 
pengendapan yang lebih besar, 

sedangkan agregat yang lebih kecil 

mengendap lebih lambat. 

SVI rendah, dan efluen 

mempunyai kekeruhan yang 

tinggi. 

 Filamentoas 

Bulk 

Terjadi ekses pertumbuhan 

mikoorganisme filamentous dalam 

jumlah yang besar 

Mengurangi efektifitas kompaksi 

lumpur 

 Rising Sludge 

(blanket 

rising) 
 

Merupakam ekses proses denitrifikasi 

sehingga partikel lumpur menempel 

pada gelembung gas nitrogen yang 
terbentuk dan naik kepermukaan. 

Efluen yang keruh dan 

menurunkan efisiensi 

penghilangan BOD. 

 Foaming atau 
pembentukan 

buih (rcum) 

 

Adanya senyawa surfactant yang tidak 
dapat terurai dan akibat berkembang 

biaknya Noeardia dan Microthrix 

Parvicella bak pengendapan akhir. 

Terjadi buih pada permukaan 
bak aerasi dalam jumlah yang 

besar yang dapat melampui 

ruang bebas dan melimpah ke 
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