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1. Pendahuluan 

1.1. Klasifikasi Proses Biofilm 

Proses pengolahan air limbah dengan sistim biofilm atau 

biofilter secara garis besar dapat diklasifikasikan seperti pada 
gambar 1. Proses tersebut dapat dilakukan dalam kondisi 

aerobic, anaerobic atau kombinasi anaerobic dan aerobic. 

Proses anaerobic dilakukan dengan kondisi adanya oksigen 

terlarut di dalam reactor air limbah, dan proses anaerobic 

dilakukan dengan tanpa adanya oksigen dalam reactor air 

limbah. 

 
 

Gambar 1. Klasifikasi Cara Pengolahan Air Limbah Dengan 

Proses Film Mikro-Biologis (Proses Biofilm) 

 

Sedangkan proses kombinasi anaerob-aerob adalah merupakan 

gabungan proses anaerobik dan proses aerobik. Proses ini 
biasanya digunakan untuk menghilangan kandungan nitogen di 

dalam air limbah. Pada kondisi aerobik terjadi proses nitrifikasi 
yakni nitrogen ammonium diubah menjadi nitrat (NH-4  NO3) 

dan pada kondisi anaerobik terjadi proses denitrifikasi yakni 
nitrat yang tertentuk diubah menjadi gas nitrogen (NO3 - N2 ). 

 

1.2. Prinsip Proses Sistem Biofilm 
Mekanisme proses metabolisme di dalam sistem biofilm secara 

aerobik secara sederhana dapat diterangkan seperti pada 

Gambar 2. Gambar tersebut menunjukkan suatu sistem biofim 

yang yang terdiri dari medium penyangga, lapisan biofilm yang 

melekat pada medium, lapisan air limbah dan lapisan udara yang 

terletak diluar.  
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Senyawa polutan yang ada di dalam air limbah misahya senyawa organik (BOD 

COD), ammonia, phospor dan lainnya akan terdifusi ke dalam lapisan atau film 

biologis yang melekat pada permukaan medium. 

 
Gambar 2. Mekanisme Proses Metabolisme Di Dalam 

Proses Dengan Sistem Biofilm. 

 
Pada saat yang bersamaan dengan menggunakan oksigen yang terlarut di 

dalam air limbah senyawa polutan tersebut akan diuraikan oleh 

mikroorganisme yang ada di dalam lapisan biofilm dan energi yang dihasilhan 

akan diubah menjadi biomasa. Suplay oksigen pada lapisan biofim dapat 

dilakukan dengan beberapa cara misalnya pada sistem RBC yakni dengan cara 

kontak dengan udara luar, pada sistem trikling Filter dengan aliran balik udarq 

sedangkan pada sistem biofilter tercelup dengan menggunakan blower udara 
atau pompa sirkulasi. 

 

Jika lapisan mikrobiologis cukup tebal, maka pada bagian luar lapisan 

mikrobiologis akan berada dalam kondisi aerobik sedangkan pada bagian 

dalam biofilm yang melekat pada medium akan berada dalam kondisi 

anaerobik. Pada kondisi anaerobik akan terbentuk gas H2S, dan jika 
konsentrasi oksigen terlarut cukup besar maka gas H2S yang terbentuk 

tersebut akan diubah menjadi sulfat (SOa) oleh bakteri sulfat yang ada di 

dalam biofilm. 

 

Selain itu pada zona aerobik nitrogen-ammonium akan diubah menjadi nitrit 

dan nitrat dan selanjutnya pada zona anaerobik nitrat yang terbentuk 
mengalami proses denitrifikasi menjadi gas nitrogen. Oleh karena di dalam 

sistem biofilm terjadi kondisi anaerobik dan aerobik pada saat yang bersamaan 

maka dengan sistem tersebut maka proses penghilangan senyawa nitrogen 

menjadi lebih mudah. Hal ini secara sederhana ditunjukkan seperti pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Mekanisne penghilangan amonia di dalam proses biofilter. 

 

1.3. Keunggulan Proses Biofilm 

Pengolahan air limbah dengan proses biofim mempunyai beberapa keunggulan 

antara lain : 
A. Pengoperasiannya mudah 

Di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilm, tanpa 

dilakukan sirkulasi lumpur, tidak terjadi masalah "bulking!' seperti pada 

proses lumpur aktif (Activated Sludge Process). Oleh karena itu 

pengelolaaanya sangat mudah. 

B. Lumpur yang dihasilkan sedikit 
Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang dihasilkan pada 

proses biofilm relatif lebih kecil. Di dalam proses lumpur aktif antara 30 - 

60 % dari BOD yang dihilangkan (removal BOD) diubah menjadi lumpur 

aktif (biomasa) sedangkan pada proses biofilm hanya sekitar 10- 30 %. Hal 

ini disebabkan karena pada proses biofilm rantai makanan lebih panjang 

dan melibatkan aktifitas mikroorganisme dengan orde yang lebih tinggi 
dibandingkan pada proses lumpur aktif.  

C. Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah 

maupun konsentrasi tinggi. Oleh karena di dalam proses pengolahan air 

limbah dengan sistem biofilm mikroorganisme atau mikroba melekat pada 

permukaan medium penyangga maka pengontrolan terhadap mikroorganisme 

atau mikroba lebih mudah. Proses biofilm tersebut cocok digunakan untuk 

mengolah air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. 
D. Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. Di 

dalam proses biofilter mikro-organisme melekat pada permukaan unggun 

mgdip akibatnya konsentrasi biomasa mikro-organisme per satuan volume 

relatif besar sehingga relatif tahan terhadap fluktuasi beban organik maupun 

fluktuasi beban hidrolik.  

E. Pengaruh penurunan suhu terhadap elisiensi pengolahan kecil. jika suhu air 
limbah turun maka aktifitas mikroorganisme juga berkurang, tetapi oleh 

karena di dalam proses biofilm substrat maupun enzim dapat terdifusi sampai 

ke bagian dalam lapisan biofilm dan juga lapisan biofilm bertambah tebal 

maka pengaruh penurunan suhu (suhu rendah) tidak begitu besar. 
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2. Proses Pengolahan trickling Filter 

 

Pengolahan air limbah dengan proses Trickilng Filter adalah proses pengolahan 

dengan cara menyebarkan air limbah ke dalam suatu tumpukan atau unggun 

media yang terdiri dari bahan batu pecah fterikil), bahan keramik, sisa tanur 
(slag), medium dari bahan plastik atau lainnya. Dengan cara demikian maka 

pada permukaan medium akan tumbuh lapisan biologis (biofilm) seperti lendir, 

dan lapisan biologis tersebut akan kontak dengan air limbah dan akan 

menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah. 

 

Proses pengolahan air limbah dengan sistem Trickilng Filter pada dasarnya 
hampir sama dengan sistem lumpur aktif, di mana mikroorganisme 

berkembang-biak dan menempel pada permukaan media penyangga. Di dalam 

aplikasinya" proses pengolahan air limbah dengan sistsm trickling filter secara 

garis besar ditunjukkan seperti pada Gambar 4. 

 
 

 

 
Gambar 4. Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem Trickling Filter. 
 

 

Tiga jenis dasar Trickling filter yang digunakan untuk:  
1. Pengolahan limbah perumahan atau pedesaan kecil individu 

2. sistem terousat untuk pengolahan limbah kota  

3. sistem diterapkan pada pengolahan limbah industri. 
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Gambar 5. Penampang melintang Trickling Filter. 

 

Di dalam operasional trickling filter secara garis besar dibagi menjadi dua yakni 
trickling filter standar (Low Rate) dan tricckling filter kecepatan tinggi. Parameter 

disain untuk triekling filter standar dan trickling filter kecepatan tinggi ditunjukkan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Parameter disain Trickling Filter. 
Parameter Trickling filter satndar Trickling filter (high rate) 

Beban Hidrolik 

m3/m2.hari 

0.5 – 4.0 8 - 40 

Benan BOD kg/m3. 
hari 

0.08 – 0.4 0.4 – 4.7 

Jumlah 

mikroorhanisme 

(kg/m3.media) 

4,75 – 7.2 3.3 – 6.5 

Stabilisasi proses stabil Kurang stabil 

BOD air olahan < 20 Fluktuasi 

Nitrat dalam air 
olahan 

Tinggi Rendah 

Efisiensi pengolahan 90 – 95 % +- 80 % 

 

 

Masalah Yang Sering Terjadi Pada Proses Trickling Filter. Masalah yang sering 

timbul pada pengoperasian trickling filter adalah sering timbul lalat dan bau yang 
berasal dari reaktor. Sering terjadi pengelupasan lapisan biofilm dalam jumlah 

yang besar. Pengelupasan lapisan biofilm ini disebabkan karena perubahan beban 

hidrolik atau beban organik secara mendadak sehingga lapisan biofilm bagian 

dalam kurang oksigen dan suasana berubah menjadi asam karena menerima 

beban asam organik sehingga daya adhesive dari biofilm berkurang sehingga 

terjadi pengelupasan. 
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Cara mengatasi gangguan tersebut yakni dengan cara menurunkan debit air 

limbah yang masuk ke dalam reactor atau dengan cara melakukan aerasi di 

dalam bak ekualisasi untuk menaikkan kensentrasi oksigen terlarut. 

 

3. PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN PROSES REAKTOR 
BIOLOGIS PUTAR (RCB) 

 
3.1. Prinsip Pengolahan RBC 

 

Reaktor kontak biologis putar atau rotating biological contactor disingkat RBC 

merupakan adaptasi dari proses pengolahan air limbah dengan biakan melekat 

(attached grouwth). Media yang dipakai berupa piring (disk) tipis berbentuk 
bulat yang dipasang berjajar-jajar dalam suatu poros yang terbuat dari baja, 

selanjutnya diputar di dalam raktor khusus dimana di dalamnya dialirkan air 

limbah secara kontinue. 

 

Media yang digunakan biasanya terdiri dari lembaran plastik dengan diameter 

2 - 4 meter, dengan ketebalan 0,8 sampai beberapa milimeter. Material yang 

lebih tipis dapat digunakan dengan cara dibentuk bergelombang atau 
berombak dan ditempelkan diantara disk yang rata dan dilekatkan menjadi 

satu unit modul Jarak antara dua disk yang rata berkisar antara 

30 - 40 milimeter. Disk atau piring tersebut dilekatkan pada poros baja dengan 

panjang mencapai 8 meter, tiap poros yang sudah dipasang media diletakkan 

di dalam tangki atau bak reaktor RBC menjadi satu modul RBC. Beberapa 

modul dapat dipasang secara seri atau paralel untuk mendapatkan tingkat 
kualitas hasil olahan yang diharapkan. 

 

Modul-modul tersebut diputar dalam keadaan tercelup sebagian yakni sekitar 

40% dari diameter disk. Kira-kira 95 % dari seluruh permukaan media secara 

bergantian tercelup ke dalam air limbah dan berada di atas permukaan air 

limbah (udara). Kecepatan putaran bervariasi antara 1 - 2 RPM. Mikro-

organisme tumbuh pada permukaan media dengan sendirinya dan mengambil 
makanan (zat organik ) di dalam air limbah dan mengambil oksigen dari udara 

untuk menunjang proses metabolismenya. Tebal biofilm yang terbentuk pada 

permukaan media dapat mencapai 2 - 4 mm tergantung dari beban organik 

yang masuk ke dalam reaktor serta kecepatan putarannya. Apabila beban 

organik terlalu besar kemungkinan terjadi kondisi anaerob dapat terjadi, oleh 

karena itu pada umunnya di dalam reaktor dilengkapi dengan perlengkapan 
injeksi udara yang diletakkan dekat dasar bak, khususnya untuk proses RBC 

yang terdiri dari beberapa modul yang dipasang seri. Pada kondisi yang 

normal substrat carbon (zat organik) dihilangkan secara efektif pada tahap 

awal (stage pertama), dan proses nitrifikasi menjadi sempuma setelah tahap 

ke lima. Pada umumnya perencanaan sistem RBC terdiri dari 4 sampai 5 modul 

(tahap) yang dipasang seri untuk mendapatkan proses nitrifikasi yang 
sempurna. 

 

Proses pengolahan air limbah dengan sistern RBC adalah merupakan proses 

yang relatif baru dari seluruh proses pengolahan air limbah yang ada, oleh 

kerena itu pengalaman dengan penggunaan skala penuh masih terbatas, dan 

proses ini banyak digunakan untuk pengolahan air limbah domestik atau 

perkotaan. Satu modul dengan diameter 3,6 meter dan panjang  poros 7,6 
meter mempunyai luas permukaan media mencapai 10.000 m untuk 

pertumbuhan mikro-organisme.  
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Hal ini memungkinkan sejumlah besar dari biomasa dengan air limbah dalam 

waktu nyang relatif singkat, dan dapat tetap terjaga dalam keadaan stabil 

serta dapat menghasilkan hasil air olahan yang cukup baik. Resirkulasi air 

olahan ke dalam reaktor tidak diperlukan. Biomasa yang terkelupas biasanya 

merupakan biomasa yang relatif padat sehingga dapat mengendap dengan 
baik di dalam bak pengendapan akhir. Dengan demikian sistem RBC konsumsi 

energinya lebih rendah. Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah lebih 

sensitif terhadap perubahan suhu. 

 

3.2. Pertumbuhan Mikroorganisme Di Dalam RBC 

 
Reaktor biologis putar (rotating biological contactor) disingkat RBC adalah 

salah satu teknologi pengolahan air limbah yang mengandung polutan organik 

secara biologis dengan sistem biakan melekat (attached cakwe). Prinsip kerja 

pengolahan air limbah dengan RBC yakni air limbah yang mengandung polutan 

organik dikontakkan dengan lapisan mikro-organisme (microbial film) yang 

melekat pada permukaan media di dalam suatu reaktor. Media tempat 
melekatnya film biologis ini berupa piringan (dise) 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 tersebut. 

 

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 organic dalam air limbah berkurang. 
 

Pada saat biofilm yang melekat pada media yang berupa piringan tipis tersebut 

tercelup ke dalam air limbah, mikroorganisme menyerap senyawa organik 

yang ada dalam air limbah yang mengalir pada permukaan biofilm, dan pada 

saat biofilm berada di atas pennuaan air, mikro-organisme menyerap okigen 

dari udara atau oksigen yang terlarut dalam air untuk menguraikan senyawa 
organik. Energi hasil penguraian senyawa organik tersebut digunakan oleh 

mikro- organisme untuk proses pertembmg-biakan atau metabolisme. 

Senyawa hasil proses metabolisme mikroorganisme tersebut akan keluar dari 

biofilm dan terbawa oleh aliran air atau yang berupa gas akan tersebar ke 

udara melalui rongga-rongga yang ada pada mediumnya" untuk padatan 

tersuspensi (SS) akan tertahan pada pada lapisan biologis (biofilm) dan akan 

terurai menjadi bentuk yang larut dalam air. 
 

Pertumbuhan mikro-organisme atau biofilm tersebut makin lama semakin 

tebal, sampai akhirnya karena gaya beratnya sebagian akan mengelupas dari 

mediumnya dan terbawa aliran air keluar. Selanjutnya, mikro-organisme pada 

permukaan medium akan tumbuh lagi dengan sedirinya hingga terjadi 

kesetimbangan sesuai dengan kandungan senyawa organik yang ada dalam air 
limbah. Secara sederhana proses penguraian senyawa organik oleh mikro-

organisme di dalam RBC dapat digambarkan seperti pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Mekanisme Proses Penguraian Senyawa Organik 

Oleh Mikro-Organisme Di Dalam RBC. 
 

Keunggulan dari sistem RBC yakni proses operasi maupun konstruksinya 

sederhana kebutuhan energi relative lebih kecil, tidak memerlukan udara dalan 

jumlah yang besar, lumpur yang terjadi relatf kecil dibandingkan dengan proses 

lumpur aktif, serta relatif tidak menimbulkan buih. Sedangkan kekurangan dari 
sistem RBC yakni sensitif terhadap temperatur. Dibandingkan dengan sistem 

lumpur aktif, sistem RBC mempunyai beberapa kelebihan seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan Proses Pengolahan Air Limbah 

Dengan Sistem RBC Dan Sistem Lumpur Aktif. 
No. ITEM  RBC Lumpur Aktif 

1. Tipe biakan  Unggun tetap (fixed film) Tersuspens 

2. Jenis mikroba  Bervariasi simple 

3. Konsumsi energi  Relatif Kecil Lebih besar 

4. Stabilitas terhadap fluktuasi  Beban Stabil Tidak Stabil 

5. Kualitas air olahan  Kurang baik Baik 

6. Operasional dan perawatan Mudah Sulit 

7. Konsentrasi Biomasa Tidak terkontrol Dapat dikontrol 

8. Permasalahan yang 
sering terjadi 

Penyumbatan (clogging) 

 
Bulking (pertumbuhan 

tidak normal) 

10. Fleksibilitas pengembangan Fleksibel Kurang fleksibel 

11. Investasi awal  Relatif menguntungkan untuk 
kapasitas kecil atau medium 

Menguntungkan untuk 
kapasitas besar 

 

3.3. Proces Pengolahan 
 

Secara garis besar proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC terdiri dari 

bak pemisah pasir, bak pengendap awal, bak kontrol aliran, reaktor/kontaktor 

biologis putar (RBC), Bak pengendap akhir, bak khlorinasi, serta unit pengolahan 

lumpur. Diagram proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC adalah seperti 

pada Gambar 3. 
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Gambar 7. Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem R.BC. 

 

 

A- Bak Pemisah pasir 

Air limbah dialirkan dengan tenang ke dalam bak pemisah pasir, sehingga 

kotoran yang berupa pasir atau lumpur kasar dapat diendapkan. Sedangkan 

kotoran yang mengambang misalnya sampah, plastik sampah kain dan 
lainnya tertahan pada sarangan (screen) yang pemisah pasir tersebut. 

 

B. Bak Pengendap Awal 

dipasang pada inlet kolam dari bak pemisah pengendap pasir, air limbah 

dialirkan 

ke bak pengedap awal. Di dalam bak pengendap awal ini lumpur atau 
padatan tersuspensi sebagian besar mengendap. Waktu tinggal di dalam bak 

pengedap awal adalah 24 jam, dan lumpur yang telah mengendap 

dikumpulkan dan dipompa ke bak pengendapan lumpur. 

 

C. Bak Kontrol Aliran 

Jika debit aliran air limbah melebihi kapasitas perencanaan, kelebihan debit 

air limbah tersebut dialirkan ke bak kontrol aliran untuk disimpan sementara. 
Pada waktu debit aliran turun/kecil, maka air limbah yang ada di dalam bak 

kontrol dipompa ke bak pengendap awal bersama-sama air limbah yang baru 

sesuai dengan debit yang diinginkan. 

 

D. Kontaktor (reaktor) Biologis Putar 

Di dalam bak kontaktor ini, media berupa piringan (disk) tipis dari bahan 
polimer atau plastik dengan jumlah banyak, yang dilekatkan atau dirakit 

pada suatu poros, diputar secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke 

dalam air limbah. Waktu tinggal di dalam bak kontaktor kira-kira 2,5 iam. 

Dalam kondisi demikian, mikro-organisme akan tumbuh pada permukaan 

media yang berputar tersebut, membentuk suatu lapisan (film) biologis. Film 

biologis tersebut terdiri dari berbagai jenis/spicies mikro-organisme misalnya 

bakteri, protozoa, ftngi, dan lainnya. Mikro-organisme yang tumbuh pada 
permukaan media inilah yang akan menguraikan senyawa organik yang ada 

di dalam air limbah. Lapisan biologis tersebut makin lama makin tebal dan 
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karena gaya beratnya akan mengelupas dengan sedirinya dan lumpur 

organik tersebut akan terbawa aliran air keluar. Selanjutrya lapisan biologis 

akan tumbuh dan berkembang lagi pada permukaan media dengan 

sendirinya. 

 
E. Bak Pengendap Akhir 

Air limbah yang keluar dari bak kontaktor (reaktor) selanjutnya dialirkan ke 

bak pengendap akhir, dengan waktu pengendapan sekitar 3 jam. 

Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang berasal dari RBC 

lebih mudah mengendap, karena ukurannya lebih besar dan lebih berat. Air 

limpasan (over flow) dari bak pengendap akhir relatif sudah jernih, 
selanjutnya dialirkan ke bak Ldlorinasi. Sedangkan lumpur yang mengendap 

di dasar bak dipompa ke bak pemekat lumpur bersama-sama dengan lumpur 

yang berasal dari bak pengendap awal. 

 

F. Bak Khlorinasi 

Air olahan atau air limpasan dari bak pengendap akhir masih mengandung 
bakteri coli, bakteri patogen, atau virus yang sangat berpotensi menginfeksi 

ke masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, air limbah yang 

keluar dari bak pengendap akhir dialirkan ke bak khlorinasi untuk membunuh 

mikro-organisme patogen yang ada dalam air. Di dalam bak khlorinasi, air 

limbah dibubuhi dengan senyawa chlorine dengan dosis dan waktu kontak 

tertentu sehingga seluruh mikro-orgnisme patogennya dapat di matikan. 

Selanjutrya dari 
bak khlorinasi air limbah sudah boleh dibuang ke badan air. 

G. Bak Pemekat Lumpur 

Lumpur yang berasal dari bak pengendap awal maupun bak pengendap akhir 

dikumpulkan di bak pemekat lumpur. Di dalam bak tersebut lumpur di aduk 

secara pelan kemudian di pekatkan dengan cara didiamkan sekitar 25 jam 

sehingga lumpurnya mengendap, selanjutnya air supernatant yang ada pada 
bagian atas dialirkan ke bak pengendap awal, sedangkan lumpur yang telah 

pekat dipompa ke bak pengering lumpur atau ditampung pada bak tersendiri 

dan secara periodik dikirim ke pusat pengolahan lumpur di tempat lain. 

 

3.4 Parameter Disain RBC 

Untuk merancang unit pengolahan air limbah dengan sistem RBC, beberapa 
fararameter disain yang harus diperhatikan antara lain adalah perameter yang 

berhubungan dengan beban (loading). Beberapa parameter tersebut antara lain: 

 

1). Rafio volume reaktor terhadap luas permukaan media (G) 

Harga G (G Value) adalah menunjukkan kepadatan  media yang dihitung 

sebagai perbandingan volume reaktor dengan luas permukaan media. 

G = (V/A) x 103 liter,m2 
Dimana : 

V = volume efektif reaktor (m3) 

A = luas permukaan media RBC (m2). 

Harga G yang digunakan untuk perencanaan biasanya berkisar antara 5 - 9 

liter per m2 

 

2). Beban BOL (BOD Surface Loading) 

BODloading = LA = (Q x Co) /A  (gr/m2.hari) 

Dimana: 

 

Q  = debit air limbah yang diolah (m3/hari) 
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Co  = Konsentrasi BOD (mg/l). 

A  = Luas permukaan media RBC (m2). 

 

Beban BOD atau BOD surface loading yang biasa digunakan untuk 

perencanaan sistem RBC yakni 5 – 20 gram-BOD/m2.hari. 
Hubungan antara beban konsentasi BOD inlet dan beban BOD terhadap 

efisiensi pemisahan BOD untuk air limbah domestik ditunjukkan seperti pada 

Tabel 3, sedangan hubungan antara beban BOD terhadap efisiensi 

penghilangan BOD ditunjukkan seperti pada Tabel 4. 

 

Tabel 3 : Hubungan antara konsentrasi BOD inlet dan beban BOD untuk 
mendapatkan efisiensi penghilangan BOD 90 %. 

 

Konsentrasi BOD inlet (mg/l) Beban BOD, La (gr/m2.hari) 

300 30 

200 20 

150 15 

100 10 

50 5 
Sumber : Ebie Konio dan Ashidate Noriatsu " Eisei Kougaku Enshu - Jousuidou to gesuidou ", 

Morikita Shupan, Tokyo, 1992.  

 
 

 

Tabel 4: Hubungan antara konsentrasi BOD inlet dan beban BOD untuk 
mendapatkan efisiensi penghilangan BOD 90 %. 

Beban BOD La (gr/m2.haril) Efisisensi Penghilang BOD (%) 

6 93 

10 92 

25 90 

30 81 

60 60 
Sumber : Ebie Konio dan Ashidate Noriatsu " Eisei Kougaku Enshu - Jousuidou to gesuidou ", 

Morikita Shupan, Tokyo, 1992.  

 
 

3). Beban Hidrolik (Hydraulic Loading, HL), 

Beban hidrolik adalah jumlah air limbah yang diolah per satuan luas 

permukaan media per hari.  

 
Hr = (Q /A) x 1000 (liter/m2.hari)  

 

Di dalam sistem RBC, paxameter ini relatif kurang begitu penting dibanding 

dengan parameter beban BOD, tetapi jika beban hidrolik terlalu besar maka 

akan mempengaruhi pertumbuhan mikro-organisme pada permukaan media. 

Selain itu jika beban hidrolik terlalu besar maka mikro-organisme yang 

melekat pada permukaan media dapat terkelupas. Hubungan antara harga G 
dan beban hidrolik terhadap efisiensi penghilangan BOD ditunjukkan seperti 

pada Gambar 4. Dengan beban hidrolik yang sama, makin kecil harga G 

efisiensi penghilngan BOD juga makin kecil. Tetapi untuk harga G > 5 hampir 

tidak menunjukkan pengaruh terhadap efisiensi penghilangan BOD. 
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Gambar 8. Hubungan antara harga G dan beban hidrolik terhadap efisiensi 

penghilangan BOD.  
Sumber : Ebic Kunio dan Ashidate Noritsu, Eisei Kougaku Enshu 

- Jousuidou to gesuidou , Mdrikita Shupan, Tokyo, 1992. 

 

D. Waktu Tunggal rata-rata 

  T = (Q/V) 24 (jam) 

  T = (Q/V) x 24 

        = 24.000 x (V/A) x (1/HL) 
                 = 24 G/HL 

Dimana : 

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

  V = volume efektif reactor (m3) 

 

4).  Jumlah Stage (Tahap) 
Di dalam sistem RBC, Reaktor RBC dapat dibuat beberapa tahap (stage') 

tergantung dari kualitas air olahan yang diharapkan. Makin banyak jumlah 

tahapnya efisiensi pengolahan juga makin besar. Kualitas air limbah di dalam 

tiap tahap akan menjadi berbeda, oleh karena itu jenis mikroorganisme pada 

tiap tiap tahap umumnya juga berbeda. Keanekaragaman mikroorganisme 

tersebut mengakibatkan efisiensi RBC menjadi lebih besar. 

 
5). Diameter Disk 

Diameter RBC umumnya berkisar antara I m sampai 3,6 meter. Apabila 

diperlukan luas permukaan media RBC yang besar, satu unit modul RBC 

dengan diameter yang besar akan lebih murah dibandingkan dengan beberapa 

modul RBC dengan diameter yang lebih kecil, tetapi strukturnya harus kuat 

untuk menahan beban beratnya. Jika dilihat dari aspek jumlah tahap, dengan 
luas permukaan media yang sama RBC dengan diameter yang kecil dengan 

jumlah stage yang banyak lebih efisien dibanding dengan RBC dengan 

diameter besar dengan jumlah stage yang sedikit. 

 

6). Kecepatan Putaran 

Kecepatan putaran umunmya ditetapkan berdasarkan kecepatan peripheral. 

Biasanya untuk kecepatan peripheral berkisar antara 15 - 20 meter per menit 
atau kecepatan putaran l- 2 rpm. Apabila kecepatan putaran lebih besar maka 

transfer okasigen dad udara di dalam air limbah akan menjadi lebih besar, 
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tetapi akan memerlukan energi yang lebih besar. Selain itu apabila kecepatan 

putaran terlalu cepat pembentukan lapisan mikro'organisme pada permukaan 

media RBC akan menjadi kuarang optimal. 

 

7). Temperatur 
Sistem RBC relatif sensitif terhadap perubahan suhu. Suhu optimal untuk 

proses RBC berkisar antara 15 - 40 0 C. Jika suhu terlalu dingin dapat diatasi 

dengan memberikan tutup di atas rekator RBC. Berdasarkan hasil studi pilot 

plant, Popel (Jerman) mendapatkan rumus empiris terhadap luas permukaan 

media RBC yang dibutuhkan untuk mendapatkan efisiensi pengolahan tertentu 

yakni sebagai berikut :  

 
Dimana: 

A       = Luas permukaan media RBC yang dibutuhkan  

Aw      = Luas permukaan media RBC yang tercelup ke dalam air limbah. :           

 µ     = Efisiensi pengolahan (<1) 

        t    = Waktu Tinggal di dalam reaktor RBC ( jam) 

     T      = Temperatur ( oC) 
  F (T)   = Faktor koreksi Temperatur. 

f(A/Aw)  = Perbandingan antara lrms total permukaan media RBC dengan luas  

                 media RBC yang tercelup atau kontak dengan air limbah. 

 

 

Makin tinggi temperaturnya harga f(T) makin rendah. Korelasi temperatur 

terhadap harga f(T) dapat dilihat padaTabel 5. 
  

Tabel 5: Korelasi suhu terhadap harga F(T). 

Temperature (oC) F (T) 

10 0.72 

15 0.48 

20 0.37 

30 0.2 

 

Popel mendapatkan cara korelasi untuk mencari harga f(A/Aw) dengan cara 

grafis seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 9. Korelasi harga r/D dengan Harga f(A/Aw). 
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3.5. Modul Media RBC 

Media RBC umumnya dibuat dari bahan plastik atau polimer yang ringan, 

bahan yang sering dipakai adalah poly vinyl chlorida (PVC), polystyrene, 

Polyethylene (PE), polyeprophylene (PP) dan lainnya. Bentuk yang sering 

digunakan adalah tipe bergelombang, plat cekung-cembung, plat datar. 
Disain modul media RBC 

biasanya dirakit menjadi bentuk yang kompak dengan luas permukaan media 

yang besar dan dibuat agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik.  

 

Modul media RBC tersebut dipasang tercelup sebagian di dalam reaktor. Air 

limbah dad bak pengedapan awal dialirkan ke dalam reaktor dengan arah 
aliran searah dengan sudut putaran media, arah aliran berlawanan dengan 

arah sudut putaran media atau arah aliaran air limbah searah dengan poros 

horizontal. Cara pengaliran air limbah di dalam reaktor RBC secara 

sederhana dapat dilihat pada Gambar 3. Beberapa contoh bentuk modul 

RBC, bentuk reaktor RBC ::belum operasi dan pada saat beroperasi 

ditunjukkan sepert pada Gambar 4 sampai dengan Gambar 9. Salah satu 
contoh instalasi pengolahan air limbah dengan proses RBC, dengan tutup 

reaktor untuk menghindari pengaruh suhu dingin dapat dilihat pada Gambar 

10. Sedangkan beberapa contoh spesifikasi media RBC serta perusahaan 

pembuatnya dapat dilihat pada Tabel 5 

 

 

 
 

 

 
Gambar 10. Aliran air limbah dan arah putaran pada reactor RBC. 
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Gambar 11. Modul media RBC tipe platbergelombang yang belum terpasang 

 
Gambar 12.Bak Reaktor RBC Sebelum di Pasang Media. 

 

  
Gambar 13. Modul media RBC yang telah terpasang. 

 
Gambar 14. Modul media RBC tipe plat datar yang telah dioperasikan. 

Produksi PASCO Co.Ltd. 



 

65 
 

Mata Kuliah / MateriKuliah  2012 Brawijaya University 

 
Gambar 15.LapisanMikro-Organisme Yang Telah Tumbuh Dan Melekat Pada 

Permukaan Media RBC Yang Telah Beroperasi. 

 

  
Gambar 16. Salah Satu Contoh Instalasi Pengolahan Air Limbah Dengan Proses 

RBC, Dengan Tutup Reaklor Untuk Menghindari Bau. 

 
Tabel 5 Beberapa contoh spesifikasi media RBC serta perusahaan pembuatnya. 
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3.6. Keunggulan dan Kelemehan RBC 

Beberapa keunggulan proses pengolahan air limbah dengan sistem RBC 
antara lain:  

 Pengoperasian alat serta perawatannya mudah 

 Untuk kapasitas kecil atau paket, dibandingkan dengan proses 

lumpur aktif konsumsi energi lebih rendah.  

 Dapat dipasang beberapa tahap (multi stage), sehingga tahan 

terhadap fluktuasi beban pengoalahan.  

 Reaksi nitrifikasi lebih mudah terjadi, sehingga efisiensi penghilangan 
ammonium lebih besar. 

 Tidak tejadi bulking ataupun buth (foam) seperti pada proses lumput 

aktif. 

 

Sedangkan beberapa kelemahan dari proses pengolahan air limbah 

dengan sistem RBC antara lain yakni :  
 Pengontolan jumlah mikro-organisme sulit dilakukan. 

 Sensitif terhadap perubahan temperatur.  

 Kadang-kadang konsentrasi BOD air olahan masih tinggi.  

 Dapat menimbulkan pertumbuhan cacing rambut, serta 
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 kadang-kadang timbul bau yang kurang busuk. 

 
3.7 Masalah Yang Terjadi Pada Proses RBC 

Beberapa masalah/gangguan yang terjadi di dalam proses RBC antara 

lain : 

 

A. Terjadi suasana anaerob dan gas H2S di dalam reaktor RBC. 
Indikasi yang dapat dilihat dari luar adalah ketebalan lapisan milco-

organisme di bagian inlet dan outlet sama-sama tebal, dan lapisan 

mikro-organisme yang melekat pada permukaan media berwarna 

hitam. Gangguan tersebut disebabkan karena beban hidrslik atau 

beban organik melebihi kapasitas disain. Penanggulangan masalah 

tersebut antara lain dengan cara menurunkan debit air limbah yang 
masuk ke dalam reactor RBC atau melakukan aerasi di dalam bak 

ekualisasi sehingga jumlah oksigen terlarut bertambah sehingga 

diharapkan beban organik atau beban BOD diturunkan. 
 
B.  Kualitas air hasil olahan kurang baik dan lapisan mikroorganisme 

cepat terkelupas. 
Indikasi yang dapat dilihat yakni biofilm terkelupas dari permukaan media 
dalam jumlah yang besar dan petumbuhan biofilm yang melekat pada 
permukaan media tidak normal. Ggangguan tersebut disebabkan karena 
terjadinya fluktuasi beban BOD yang sangat besar, perubahan pH air limbah 
yang tajam, serta perubahan sifat atau karakteristik limbah. Penanggulangan 
masalah dapat dilakukan dengan cara pengontrolan terhadap beban BOD, 
kontrol pH dan pengukuran konsentrasi BOD, COD ser[a senyawa-senyawa 
yang menghambat proses. 

 
C. Terjadi kelainan pada pertumbuhan biofilm dan timbul gas H2S dalam jumlah 

yang besar. 
Indikasi yang terlihat adalah timbulnya lapisan biofilm pada permukaan media 
yang berbentuk seperti gelatin berwarna putih agak bening transparan. 
Jumlah oksigen terlarut lebih kecil 0,1 mg4. sebab-sebab gangguan antra lain 
terjadi perubahan beban hidrolik atau beban BOD yang besar, mikro-

organisme sulit mengkonsumsi oksigen, air limbah mengandung senyawa 

reduktor dalam jumlah yang besar, keseimbangan nutrien kurang 

baik. Penanggulangan masalah dapat dilakukan dengan cara 

melakukan aerasi di dalam bak ekualisasi, menaikkan pH air limbah 

dan memperbaiki keseimbangan nutrien. 

 
D. Terdapat banyak gumpalan warna merah yang melayang-layang di dalam 

reaktor RBC 
Indikasi yang nampak adalah terjadi cacing air, cacing bebang secara tidak 
normal, dan lapisan biofilm yang tumbuh pada permukaan media sangat tipis. 
Gangguan tersebut disebabkan karena beban hidrolik atau beban organik 
(BOD) sangat kecil dibandingkan dengan kapasitas disainnya. Cara 
mengatasi gangguan tersebut yakni dengan cara memperbesar debit air 
limbah yang masuk ke dalam reaktor. 


