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1. PROSES SUBMERGED BIOFILM 

Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilm atau 

biofilter tercelup dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke 

dalam reaktor biologis yang di dalamnya diisi dengan media 

penyangga untuk pengembangbiakan mikroorganisme dengan atau 
tanpa aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian 

udara atau oksigen. Posisi media biofilter tercelup di bawah 

permukaan air.  

Mekanisme proses metabolisme di dalam sistem biofilm secara 

aerobik secara sederhana dapat diterangkan seperti pada Gambar 

1. Gambar tersebut menunjukkan suatu sistem biofilm yang yang 
terdiri dari medium penyangga, lapisan biofilm yang melekat pada 

medium, lapisan alir limbah dan lapisan udara yang terletak diluar. 

Senyawa polutan yang ada di dalam air limbah, misalnya senyawa 

organik (BOD, COD), amonia, fosfor dan lainnya akan terdifusi ke 

dalam lapisan atau film biologis yang melekat pada permukaan 

medium. 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 dihasilkan akan diubah menjadi 

biomasa. Sulplay oksigen pada lapisan biofilm dapat dilakukan 

dengan beberapa cara misalnya pada sistem RBC, yakni dengan 

cara kontak dengan udara luar pada sistem "Trickling Fil/ey'' 

dengan aliran balik udara. Sedangkan pada sistem biofilter 
tercelup, dengan menggunakan blower udara atau pompa 

sirkulasi.  

Jika lapiasan 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 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 tersebut akan diubah menjadi sulfat (SO4) oleh bakteri 

sulfat yangada di dalam biofilm. 

 

5 
MODUL 
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Selain itu, pada zona aerobik nitrogen-ammonium akan diubah menjadi nitrit 

dan nitrat dan selanjutnya pada zona anaerobik nitrat yang terbentuk mengalami 

proses denitrifftasi menjadi gas nitrogen. Karena di dalam sistem bioflim terjadi 

kondisi anaerobik dan aerobik pada saat yang bersamaan, maka dengan sistem 

tersebut proses penghilangan senyawa nitrogen menjadi lebih mudah. Posisi 
media biofilter tercelup di bawah permukaan air. Media biofilter yang digunakan 

secara umum dapat berupa bahan material organik atau bahan material 

anorganik. Untuk media biofilter dari bahan organik misalnya dalam bentuk tali, 

bentuk jaing, bentuk butiran tak teratur (random packing), bentuk papan (plate), 

bentuk sarang tawon dan lain lain. Sedangkan untuk media dari bahan anorganik 

misalnya batu pecah (split), kerikil, batu marmer, batu tembikar, batu bara 
(kokas) dan lainnya.  

Di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilter tercelup 

aerobik, sistem suplai udara dapat dilakukan dengan berbagai carq tetapi yang 

sering digunakan adalah seperti yang tertera pada Gambar 1. Beberapa cara yang 

sering digunakan antara lain aerasi samping, aerasi tengah (pusat), aerasi merata 

seluruh permukaan, aerasi eksternal, aerasi dengan "air lift pump", dan aersai 
dengan sistem mekanik. Masing-masing cara mempunyai keuntungan dan 

kekurangan. Sistem aerasi juga tergantung dari jenis media maupun efisiensi 

yang diharapkan. Penyerapan oksigen dapat terjadi disebabkan terutama karena 

aliran sirkulasi atau aliran putar kecuali pada sistem aerasi merata seluruh 

permukaan media. 

 

 
Gambar 1. Beberapa metoda aerasi untuk proses pengolahan air limbah dengan 

sistem biofilter tercelup. 

 

Di dalam proses biofilter dengan sistem aerasi merata, lapisan 

mikroorganisme yang melekat pada permukaan media mudah terlepas, sehingga 

seringkali proses menjadi tidak stabil. Tetapi di dalam sistem aerasi melalui aliran 

putar, kemampuan penyerapan oksigen hampir sama dengan sistem aerasi 
dengan menggunakan difuser, oleh karena itu untuk penambahan jumlah beban 

yang besar sulit dilakukan. Berdasarkan hal tersebut diatas belakangan ini 

penggunaan sistem aerasi merata banyak dilakukan karena mempunyai 

kemampuan penyerapan oksigen yang besar. Jika kemampuan penyerapan 

oksigen besar maka dapat digunakan untuk mengolah air limbah dengan beban 

organic (organic loading) yang besar pula. Oleh karena itu diperlukan juga media 
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biofilter yang dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar. 

Biasanya untuk media biofilter dari bahan anaorganik, semakin kecil diameternya 

luas permukaannya semakin besar, sehingga jumlah mikroorganisme yang dapat 

dibiakkan juga menjadi besar pula. Jika sistem aliran dilakukan dari atas ke 

bawah (down flow) maka sedikit banyak terjadi efek filtrasi sehingga terjadi 
proses penumpukan lumpur organik pada bagian atas media yang dapat 

mengakibatkan penyumbatan. Oleh karena itu perlu proses pencucian 

secukupnya. Jika terjadi penyumbatan maka dapat terjadi aliran singkat (short 

pass) dan juga terjadi penurunan jumlah aliran sehingga kapasitas pengolahan 

dapat menurun secara drastis. 

 
2. KRITERIA PEMILIAHAN MEDIA  

Media penyangga adalah merupakan bagian yang terpenting dari biofilter, oleh 

karena itu pemilihan media harus dilakukan dengan seksama disesuaikan dengan 

kondisi proses sesuai jenis air limbah yangakan diolah. Untuk media biofilter dari 

bahan organik banyak yang dibuat dengan cara dicetak dari bahan tahan karat 

dan ringan misalnya PVC dan lainnya" dengan luas permukaan spesifik yang besar 
dan volule rongga (porositas) yang besar, sehingga dapat melekatkan 

mikroorganisme dalam jumlah yang besar dengan resiko kebuntuan yang sangat 

kecil. Dengan demikian memungkinkan untuk pengolahan air limbah dengan 

beban konsentrasi yang tinggi serta efisiensi pengolahan yang cukup besar.  

 

Di dalam prakteknya ada beberapa kriteria media biofilter ideal yang perlu 

diperhatikan antara lain yakni : 
 

A). Mempunyai Luas Permukaan Spesifik Besar 

Luas permukaan spesifik adalah ukuran seberapa besar luas area yang aktif 

secara biologis tiap satuan volume media. Satuan pengukuran adalah meter 

persegi per meter kubik media. Luas permukaan spesifft sangat bervariasi 

namun secara umum sebagian besar media biofilter mempunyai nilai antara 
30 sampai dengan 250 sq.ft/cu,ft atau 100 hingga 820 m2/m3.  

 

Satu hal yang penting adalah membedakan antara total luas permukaan 

teoritis dengan luas permukaan yang tersedia sebagai substrate untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Luas permukaan yang terdapat pada pori-pori 

yang halus tidak selalu dapat membuat mikroorganisme hidup. Pada saat 
biofilter sudah stabil matang, biomasa bakteri akan bertambah secara stabil 

dan lapisan bakteri yang menutupi permukaan media menjadi tebal. Selama 

organisme yang berada pada bagian dalam lapisan hanya mendapat makanan 

dan oksigen secara difusi, maka bakteri ini memperoleh makanan dan oksigen 

semakin lama semakin sedikit sejalan dengan bertambah tebalnya lapisan. 

Secara umum hanya bakteri yang berada dilapisan paling luar yang bekerja 

secara maksimal. Apabila lapisan bakteria sudah cukup tebal, maka bagian 
dalam lapisan menjadi anaerobik. Jika hal ini terjadi, lapisan akan kehilangan 

gaya adhesi terhadap substrat dan kemudian lepas.  

 

Apabila bakteri yang mati terdapat dalam celah kecil, maka tidak dapat lepas 

dan tetap berada dalam biofilter. Hal ini akan menambah beban organik 

(BOD) dan amoniak dalam biofilter. Luas permukaan total yang tersedia untuk 
pertumbuhan bakteri merupakan indikator dari kapasitas biofilter untuk 

menghilangkan polutan. Luas permukaan spesifik merupakan variabel penting 

yang mempengaruhi biaya realdor biofrlter dan mekanisme penunjangnya. 

Apabila media tertentu A mempunyai luas permukaan per unit volume dua 

kali lipat dari media B, maka media B memerlukan volume reaktor dua kali 
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lebih besar untuk dapat melakukan tugas yang sama yang dilakukan media A. 

Ditinjau dari sudut ekonomi maka lebih baik menggunakan reaktor yang lebih 

kecil. Jadi secara umum makin besar luas permukaan per satuan volume 

media maka jumlah mikroorganisme yang tumbuh dan menempel pada 

permukaan media makin banyak sehingga efisiensi pengolahan menjadi lebih 
besar, selain itu volume reaktor yang diperlukan menjadi lebih kecil sehingga 

biaya reaktor juga lebih kecil. 

 

B). Mempunyai Fraksi Volume Rongga Tinggi 

Fraksi volume rongga adalah prosentasi ruang atau volume terbuka dalam 

media. Dengan kata lain, fraksi volume rongga adalah ruang yang tidak 
tertutup oleh media itu sendiri. Fraksi volume rongga bervariasi dari 15 % 

sampai 98 %. Fraksi volume rongga tinggi akan membuat aliran air atau 

udara bebas tidak terhalang. Untuk biofilter dengan kapasitas yang besar 

umumnya menggunakan media dengan fraksi volume ronggayang besar yakni 

90 % atau lebih. 

 
C). Diameter Celah Bebas Besar (Large free passage diameter) 

Cara terbaik untuk menjelaskan pengertian diameter celah bebas adalah 

dengan membayangkan suatu kelereng atau bola yang dijatuhkan melalui 

media. Ukuran bola yang paling besar yang dapat melewati media adalah 

diameter celah bebas. 

 

D). Tahan terhadap Penyumbatan 
Parameter ini ini sangat penting namun sulit untuk diangkakan. Penyumbatan 

pada biofilter dapat terjadi melalui perangkap mekanikal dari partikel dengan 

cara sama dengan filter atau saringan padatan lainnya bekerja. Penyumbatan 

dapat juga disebabkan oleh pertumbuhan biomasa dan menjembatani 

ruangan dalam media. Kecenderungan penyumbatan untuk berbagai macam 

media dapat diperkirakan atau dibandingkan dengan melihat fraksi rongga 
dan diameter celah bebas. Diameter celah bebas merupakan variabel yang 

lebih penting. 

 

Penyumbatan merupakan masalah yang serius pada sistem biofilter. Masalah 

yang paling ringan adalah masalah pemeliharaan yang terus menerus, dan 

yang paling buruk adalah hancumya kemampuan filter untuk bekerja sesuai 
dengan disain. Penyebab lain penyumbatan adalah ketidakseragaman volume 

rongga dari media. Apabila sebagian dari unggun media mempunyai volume 

rongga yang lebih kecil dari yang lainnya maka dapat menyebabkan 

terjadinya penyumbatan sebagian di dalam unggun media. Unggun media 

yang lebih padat dapat terjadi penyumbatan dan sebagian unggun media 

yang lainnya terdapat celah yang dapat mengalirkan aliran air limbah. Hal ini 

dapat menurunkan kinerja biofilter. Oleh karena itu di dalam pemilihan jenis 
media biasanya dipilh media yang mempunyai luas permukaan spesifik yang 

besar serta mempunyai fraksi volume rongga yang besar. 

 

Dengan demikian jumlah mikroba yang dapat tumbuh menempel pada 

permukaan media cukup besar sehingga efisiensi biofilter juga menjadi lebih 

besar. Selain itu, karena fraksi volume rongga media besar maka sistem 
biofrlter menjadi tahan terhadap penyumbatan. Media yang digunakan untuk 

biofilter juga harus mudah diangkat, dibersihkan dan dapat diganti dengan 

usaha dan tenaga kerja yang minimal. Pilihan lain adalah media yang dapat 

diangkat sebagian. Sebagian kecil media dapat diangkat dan diganti dengan 
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media yang baru, sementara itu bagian Apabila hanya sebagian kecil 

diangkat, pengaruhnya terhadap kecil. 

 

 

E.   Dibuat Dari Bahan Inert 
Kayu, kertas atau bahan lain yang dapat terurai secara biologis tidak cocok digunakan 
untuk bahan media biofilter. Demikian juga bahan logam seperti besi, alumunium atau 
tembaga tidak sesuai karena berkarat sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikro-
organisme. Media biofilter yang dijual secara komersial umumnya terbuat dari bahan 
yang tidak korosil tahan terhadap pembusukan dan perusakan secara kimia. Namun 
demikian beberapa media dari plastik dapat dipengharuhi oleh radiasi ultraviolet. Plastik 
yang tidak terlindung sehingga terpapar oleh matahari akan segera menjadi rapuh. 
Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan penghalang UV yang dapat disatukan 
dengan plastik pelindung UV. 

 
F.  Harga per Unit Luas Permukaannya Murah 

Seperti telah diterangkan di atas, media biofilter pada hakekatnya adalah jumlah luas 
permukaan yang menyediakan tempat untuk bakteri berkembang biak. Oleh karena itu 
untuk media biofilter sedapat mungkin dipilih jenis media yang mempunyai harga per unit 
satuan permukaan atau per unit satuan volume yang lebih murah. 

 
G.  Mempunyai kekuatan mekaniknya yang baik 

Salah satu syarat media biofilter yang baik adalah mempunyai kekuatan mekaniknya 

yang baik. Untuk biofilter yang berukuran besar sangat penting apabila media 

mampu menyangga satu atau dua orang pekerja. Disamping untuk 

mendukung keperluan pemeliharaan, media dengan kekuatan mekanik yang 
baik berarti mempunyai stabilitas bentuk baik, mengurangi keperluan 

penyangga bejana atau reaktor dan lebih tahan lama. 

 

H.  Ringan 

Ukuran berat media dapat mempengaruhi biaya bagian lain dari sistem. 

Semakin berat media akan memerlukan penyangga dan bejana atau reaktor 
yang lebih kuat dan lebih mahal. Apabila media dari seluruh biofilter harus 

dipindahkan maka akan lebih baik jika medianya ringan. Secara umun makin 

ringan media biofilter yang digunakan maka biaya konstruksi reaktor menjadi 

lebih rendah. 

 

I.  Fleksibilitas 

Karena ukuran dan bentuk reaktor biofilter dapat bermacam-macam, maka 
media yang digunakan harus dapat masuk kedalam reaklor dengan mudah, 

serta dapat disesuaikan dengan bentuk reaklor. 

 

J.  Pemeliharaan mudah 

Media biofilter yang baik pemeliharaannya harus mudah atau tidak perlu 

pemeliharaan sama sekali. Apabila diperlukan pemeliharaan sehubungan 
dengan penyumbatan maka media harus mudah dipindatrkan dengan 

kebutuhan tenga yang sedikit. Selain itu media juga harus dengan cepat 

dapat dipindahkan dan dibersihkan. 

 

K.  Kebutuhan energi kecil 

Proses biofilter mengkonsumsi energi secara tidak langsung, namun secara 
keseluruhan diperlukan pompa untuk mengalirkan air. Energi diperlukan juga 

untuk mensuplai oksigen kepada bakteri. Sejalan dengan semakin canggihnya 

teknologi biofilter maka biaya energi merupakan salah satu faktor utama dari 
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keseluruhan perhitungan keuntungan. Oleh Karena itu disain biofilter yang 

memerlukan tenaga kerja dan energi minimum akan menjadi standar industri. 

 

 

L.  Reduksi Cahaya 
Bakteri nitrifikasi sensitif terhadap cahaya. Oleh kerena itu untuk biofilter 

yang digunakan untuk penghilangan senyawa nitrogen (nitrifikasi) maka 

media yang digunakan sebaiknya berwarna gelap dan bentuknya harus dapat 

menghalangi cahaya masuk ke dalam media. 

 

M.  Sifat Kebasahan (wettability) 
Agar bakteri atau mikroorganisme dapat menempel dan berkembang biak 

pada permukaan media, maka permukaan media harus bersifat hidrophilic 

(suka air). Permukaan yang berminyak, permukaan yang bersifat seperti lilin 

atau permukaan licin bersifat hidrophobic (tidak suka air) tidak baik sebagai 

media biofilter. Media biofilter yang ideal adalah media yang harganya murah 

namun memberikan solusi bagi pemenuhan kebutuhan proses biofilter. Hal ini 
karena:  

 Diperoleh luas permukaan yang besar dengan harga yang murah. 

 Diperoleh biaya konstruksi reaklor yang lebih rendah karena luas 

permukaan spesifik tinggi, ringan, kekuatan mekanikal baik dan 

kemampuan menyesuaikan dengan bentuk reaktor baik. 

 Biaya pemeliharaan rendah karena tidak ada penyumbatan. 

 Biaya pompa dan energi lain rendah karena disainnya fleksibel. 
 

3. JENIS MEDIA BIOFIL  

Media biofilter yang digunakan secara umum dapat berupa bahan material 

organik atau bahan material anorganik. Untuk media biofilter dari bahan 

organik misalnya dalam bentuk tali, bentuk jaing, bentuk butiran tak teratur 

(random packing), bentuk papan (plate), bentuk sarang tawon dan lainlain. 
Sedangkan untuk media dari bahan anorganik misalnya batu pecah (split, 

kerikil, batu marmer, batu tembikar, batu bara (kokas) dan lainnya. 

 

Biasanya untuk media biofilter dari bahan anorganik, semakin kecil 

diametemya luas permukaannya semakin besar, sehingga jumlah 

mikroorganisme yang dapat dibiakkan juga menjadi besar pula, tetapi volume 
rongga menjadi lebih kecil. Jika sistem aliran dilakukan dari atas ke bawah 

(down flow) maka sedikit banyak terjadi efek filtrasi sehingga terjadi proses 

penumpukan lumpur organik pada bagian atas media yang dapat 

mengakibatkan penyumbatan. Oleh karena itu perlu proses pencucian 

secukupnya. Jika terjadi penyumbatan maka dapat terjadi aliran singkat (short 

pass) dan juga terjadi pemrmnan jumlah aliran sehingga kapasitas pengolahan 

dapat menurun secara drastis. 
 

Untuk media biofilter dari bahan organik banyak yang dibuat dengan cara 

dicetak dari bahan tahan karat dan ringan misalnya PVC dan lainnyq dengan 

luas permukaan spesifik yang besar dan volume rongga (porositas) yang 

besar, sehingga dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar 

dengan resiko kebuntuan yang sangat kecil. Dengan demikian memungkinkan 
untuk pengolahan air limbah dengan beban konsentrasi yang tinggi serta 

efisiensi pengolahan yang cukup besar. Salah Satu contoh media biofilter yang 

banyak digunakan yakni media dalam bentuk sarang tawon (honeycomb tube) 

dari bahan PVC. Beberapa contoh perbandingan luas permukaan spesifik dari 

berbagai media biofilter dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1 : Perbandingan luas permukaan spesifik media biofilter. 
No Jenis Media Luas permukaan spesifik 

1 Trickling Filter dengan batu pecah 100-200 

2 Modul Sarang Tawon (honecomb modul) 150-240 

3 Tipe Jaring 50 

4 RBC 80-150 

5 Bio-ball (random) 200 -240 

 
1). Batuan dan Kerikil 

Berbagai ukuran kerikil dan batuan telah digunakan dalam biofilter 
sejak abad ke sembilan belas untuk berbagai penggunaan. Dapat dipakai 

baik untuk biofilter tercelup ataupun untuk trickling filter. Masih tetap 

digunakan untuk berbagai keperluan termasuk akuarium, akuakultur dan 

pengolahan air buangan rumah tangga. Bahan-bahan yang terbuat dari 

tanah liat banyak tersedi4 murah dan relative mempunyai luas permukaan 

spesifik tinggi. Batu dan kerikil bersifat inert dan tidak pecah dengan 
kekuatan mekanikal yang baik, serta bahan tersebut mempunyai sifat 

kebasahan yang baik. 

Salah satu kelemahan media dari kerikil adalah fraksi volume 

rongganya sangat rendah dan berat. Akibat dari fraksi volume rongga 

rendah jenis media ini mudah terjadi penyumbatan. Untuk mencegah 

penyumbatan, jumlah ruangan diantara kerikil harus relatif besar. Secara 
umum diameter celah bebas sebanding dengan ukuran kerikil. Tetapi luas 

permukaan spesifik berbanding terbalik dengan ukuran kerikil. Apabila kita 

menggunakan media kerikil dengan ukuran yang besar untuk mencegah 

terjadinya penyumbatan, maka luas permukaan spesifik menjadi kecil. 

Dengan luas permukaan spesifik yang kecil, maka volume reaktor yang 

diperlukan untuk tempat media menjadi besar. 

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi masalah 
kekurangan biofilter dengan media kerikil. Salah satu metoda yang 

diusulkan adalah untuk menggunakan bahan yang dapat memperbesar 

luas permukaan media yang tersedia tanpa merubah ukuran keseluruhan 

satuan volume media. Salah satu aplikasinya adalah menggunakan batu 

apung, karbon aktif dan keramik berpori. Bahan-bahan tersebut 

mempunyai luas permukaan yang besar. Permasalahan yang timbul adalah 
akibat pengoperasian biofilter dalam jangka walctu yang lama. 

Pada umumnya pertumbuhan bakteri terjadi pada bagian luar 

permukaan media kerikil. Hal ini akan dapat menahan nutrient dan 

menghambat difusi oksigen kedalam bagian dalam pori media. Walaupun 

media kerikil ini mempunyai luas permukaan yang besar, namun hanya 

sebagian kecil fraksi dari permukaan area yang dapat digunakan untuk 

tempat tumbuhnya bakteri aerobik. 
Kelemahan lain dari media kerikil adalah masalah berat. Batu kerikil 

mempunyai berat jenis yang cukup besar, sehingga jika digunakan sebagai 

media biofilter akan memerlukan konstruksi reaktor, penyangga dan 

sistem pengeluaran di bagian bawah yang kuat untuk menyangga beban 

media. Selain itu media kerikil relatif merupakan media biofilter permanen, 

dan sulit untuk dipindahkan. Akibatnya biaya pemeliharaan menjadi besar 
dan biaya konstruksi menjadi lebih mahal. Oleh karena itu media kerilil 
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kurang cocok untuk dipakai untuk media biofilter skala komersial. Salah 

satu contoh media kerikil atau batu pecah untuk media biofilter dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 : Media kerikil atau batu pecah. 

 

2). Fiber Mesh Pads 

Ada beberapa jenis bantalan saringan serat (fiber) saat ini digunakan 

sebagai media biofilter. Bantalan ini menggunakan serat tipis menyerupai 

filter pendingin udara, namun dibentuk sedemikian rupa menjadi bantalan 

yang berat dan tebal. Bahan ini dapat berperan baik sebagai filter fisik 
maupun sebagai filter biologis. Beratnya cukup ringan dan mempunyai 

luas permukaan per unit volume yang lebih besar dibanding jenis media 

yang lain.  

Sayangnya bantalan kawat saringan fiber mempunyai kelemahan 

sama dengan media kerikil. Bahan ini mempunyai diameter celah bebas 

sangat kecil dan cenderung cepat tersumbat, sehingga efektifitas 
pengolahan berkurang. Kecenderungan penyumbatan selanjutnya 

diperparah oleh sulitnya proses pembersihan dan regenerasi bantalan. 

Umumnya bantalan saringan serat memerlukan tenaga kerja yang banyak 

untuk proses pembersihan.  

Kelemahan lainnya pada jenis media ini adalah kesulitan 

pemasangan media dalam jumlah besar. Media jenis ini memerlukan 

penyangga tambahan agar dapat tetap dijaga dalam aliran air yang benar. 

 
3). Brillo Pads 

Jenis media alau packing yang sama dengan mesh pad adalah 

"ribbon bundle" atau packing jenis "brillo pad'. Paking ini ringan dan relatif 

mempunyai luas permukaan besar dengan harga yang murah. Walaupun 

Ribbon tidak serapat seperti fiber mesh pad, namun mempunyai beberapa 

kekurangan sama seperti pada mesh pads. Salah satu kekurangan brillo 

pads adalah kekuatan mekanikalnya kecil. 

Tidak mungkin untuk menumpuk packing ini tanpa menekan lapisan 
bawah. Pada saat lapisan bawah tertekan, maka akan menahan laju alir 

menjadi mudah tersumbat. Birllo pad dan mesh pads kedua-duanya 

berhasil dalam penerapan untuk akuarium kecil, namun untuk kapasitas 

yang besar untuk produksi akuakultur sulit dan tidak ekonomis. 

 

4). Random atau Damped Packing 
Media jenis ini ditiru dari packing yang digunakan pada industri 

kimia. Terdapat bermacam jenis yang berbeda dari cetakan plastik yang 
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tersedia dalam berbagai luas permukaan spesifik. Media jenis ini 

dimasukkan secara acak ke dalam reaktor sehingga dinamakan random 

packing. Umumnya media ini mempunyai fraksi rongga yang baik dan 

relatif tahan terhadap penyumbatan dibandingkan mesh pads atau unggun 

kerikil. Karena setiap bagian packing atau media dapat disesuaikan pada 
setiap bentuk tanki atau vessel. Beberapa contoh jenis media ini dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 : Beberapa contoh jenis media "Random Packing" 

 

Media tipe random packing harus dipasang di atas penyangga jenis grid 

atau screen. Packing ini harus memakai wadah karena tidak mempunyai 
kekuatan struktur dasar. Secara umum packing random kekuatan 

mekanikanya relatif kecil. Seseorang tidak dapat berjalan di atas packing 

random tanpa menumpuk atau merapatkan unggun filter. 

Walaupun packing random relatif ringan namun sulit untuk 

dipindahkan dari vessel besar apabila sudah terpasang. Hal ini karena 

untuk mengeluarkan packing harus dikeruk. Pembersihan harus dilakukan 
ditempat. Kekurangan lain packing random, adalah pemasangannya sulit. 

Apabila pemasangan unggun kurang hati-hati, terjadi beberapa hal yang 

tidak sesuai pada kerapatan packing di seluruh unggun. Unggun packing 

random akan cenderung turun dan merapat. 

Kekurangan lain dari media kerikil dan packing random yaitu 

operator tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam unggun biofilter. 

Sangat sulit unnrk menggeser material untuk mengetahui apa yarrg terjadi 
dalam unggun. Bagian atas unggun yang terlihat beroperasi normal, 

sementara bagian bawah unggun tersumbat dan tidak beroperasi dengan 

benar. Packing random tersedia dari bahan stainless steel, keramik, 

porselein dan berbagai bahan termoplastik. Pada umumnya packing untuk 

akuakultur merupakan cetakan injeksi dari PP (polypropylene) atau HDPE 

(high density polyettylene). PP dan HDPE merupakan polimer yang cukup 
bagus dengan ketahanan panasnya tinggi dan tahan terhadap bahan 

kimia. Sayangnya banyak senyawa PP dan HDPE yang digunakan untuk 

packing tidak cukup bercampur dengan penahan ultraviolet untuk menjaga 

packing dari paparan sinar matahari. Masalah lain bahan polimer PP dan 

HDPE ini sangat hidrophobik (tidak suka air). Sifat dapat basah (wetability) 
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rendah, sehingga memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dapat basah 

total. 

Packing random relatif merupakan media biofilter modern, salah satu 

kekurangannya adalah harganya relative mahal Cara pencetakan injeksi 

merupakan cara yang mahal untuk pembentukkan permukaan. Media tipe 
random tersebut sangat baik digunakan untuk instalasi kecil karena pada 

sistem kecil biaya yang tinggi tidak menjadi masalah. Packing ini mudah di 

pasang dalam reaktor yang berbentuk silinder, dalam hal ini pemasangan 

tidak perlu dilakukan pemotongan atau adanya bahan yang terbuang. 

 

5). Media Terstruktur (Structured Packing) 
Media terstruktur dapat digunakan untuk berbagai keperluan selain 

biofilter. media ini memiliki semua karakteristik yang ada pada media 

"ideal". Media terstruktur telah digunakan pada biofilter selama lebih dari 

25 tahun untuk pengolahan air buangan rumah tangga maupun air limbah 

industri. Salah satu jenis media terstruktur yang sering digunakan adalah 

media dari bahan plastik tipe sarang tawon. 
Salah satu contoh spesifikasi media terstruktur tipe sarang tawon 

dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan bentuk media dapat dilihat pada 

Gambar 4. Konstruksi media terstruktur biasanya merupakan lembaran 

dari bahan PVC (polyvinyl chlorida) yang dibentuk secara vacum. 

Pembentukan dengan cara vakum kontinyu adalah proses otomatis 

kecepatan tinggi yang dapat memproduksi material dalam jumlah besar. 

Metoda konstruksi ini memungkinkan media terstruktur diproduksi dengan 
harga yang lebih murah per unit luas permukaan dibandingkan pencetakan 

secara injeksi. PVC relatif merupakan resin murah dengan sifat mekanik 

yang lebih baik dibandingkan PP atau FIDPE. PVC pada awalnya bersifat 

hidrophobic namun biasanya menjadi basah atau mempunyai sifat 

kebasahan yang baik dalam waktu satu sampai dua minggu. 
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Gambar 4 : Bentuk media terstruktur tipe sarang tawon (cross flow) yang 

banyak digunakan untuk biofilter. 

 

 

 
 

Tabel 8.2 : Contoh spesifikasi media tipe sarang tawon. 

 

 
 

Lembaran-lembaran PVC disambung membentuk blok segi-empat. 

Beberapa media mempunyai "tube/saluran" dalam yang hanya 

mengalirkan sepanjang satu axis. Jenis lain dari media terstruktur yang 

dikenal sebagai cross corrugated packing yang memungkinkan aliran 
mengalir sepanjang dua axis. Hampir semua media terstruktur digunakan 

untuk biofilter adalah adalah jenis aliran silang (cross crosJlow). 

Media terstruktur misalnya media tipe sarang tawon corosflow 

mempunyai luas permukaan spesifik yang bervariasi tergantung dari 

diameter celah bebas atau volume rongganya. Salah satu contoh media 

tipe sarang tawon dari bahan PVC dengan ukuran lubang 2 cm x 2 cm 
mempunyai luas spesifik 150 - 220 m2/m3, berat 30 - 35 kg/m3, dan 

porositas rongga 98 %. Selain itu mempunyai kekuatan mekanik 

(mechanical strength) yang cukup besar mencapai lebih dari 2000 lbs. per 

sq.ft. 

 

 

4. METODE PEMILIHAN MEDIA 
Untuk memilih jenis atau tipe media biofilter yang akan digunakan harus 

dikaji secara menyeluruh beberapa aspek yang berpengaruh di dalan proses 

biofilter baik secara teknis maupun ekonomis. Beberapa aspek penting yang 

perlu diperhatikan antara lain luas permukaan spesifik, fraksi volume rongga, 

diameter celah bebas, ketahanan terhadap kebuntuan, jenis material, harga 

per satuan luas permukaan, kekuatan mekanik, berat media, fleksibilitas, 
perawatan, konsumsi energi, serta sifat dapat basah atau wetability. Untuk 

mengkaji secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara pembobotan 

(scoring). Skoring dilakukan dengan skala l(satu) untuk yang terburuk sampai 

dengan 5 (lima) untuk yang terbaik. Hasil pembobotan untuk beberapa jenis 

tipe media ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Dari hasil pembobotan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan tipe media biofilter terstruktur misalnya tipe sarang tawon (cross 

flow) secara teknis paling baik untuk digunakan sebagai media biofilter untuk 

pengolahan air limbah. Walaupun secara pembobotan tipe media terstruktur 

mempunyai bobot paling tinggi dibandingkan dengan tipe media yang lain 

artinya secara teknis mempunyai keunggulan yang paling baik, tetapi di dalam 
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aplikasinya di lapangan perlu juga dipertimbangkan aspek ketersediaan bahan 

di lokasi serta kapasitas biofilter. 

 

Tabel 3 : Pembobotan terhadap beberapa tipe media biofilter. 

 
 

Keterangan : 

Bobot: 1 : Terburuk 5: Terbaik 

 

A : Gravel atau kerikil kecil 
B : Garavel atau kerikil besar 

C : Mash Pad 

D : Brillo Pad 

E : Bio Ball 

F: Random Dumped 

G : Media Terstruktur (sarang tawon)  
 

Jika lokasinya jauh dari produsen media dan kapasitas biofilter kecil maka 

harga media serta biaya transportasinya akan menjadi mahal sekali sehingga 

menjadi tidak ekonomis. Oleh karena itu walaupun sarang tawon secara teknis 

mempunyai persyaratan yang paling baik, perlu dipertimbangkan pemilihan 

media tipe lain yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 
5. Proses Pengolahan Air Limbah Dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob 

Seluruh air limbah dialirkan masuk ke bak pengumpul atau bak ekualisasi, 

sela4iutnya dari bak ekualisasi air limbah dipompa ke bak pengendap awalo 

unhrk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran organik tersuspesi. 

Selain sebagai bak pengendaparL juga berfungasi sebagai bak pengontrol 

aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, sludge 
digestion (pengurai lumpur) dan penampung lumpur. 
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Air limpasan dari bak pengendap awal selanjutnya dialirkan ke bak 

kontaktor anaerob dengan arah aliran dari atas ke bawah, dan dari bawah ke 

atas. Di dalam bak kontaktor anaerob tersebut diisi dengan media dari bahan 

plastik tipe sarang tawon. Jumlah bak kontaktor anaerob terdiri dari dua buah 

ruangan. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh 
bakteri anaerobik atau facultatif aerobik. 

Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh 

lapisan film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan 

zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap Air limpasan dad 

bak kontaktor anaerob dialirkan ke bak kontaktor aerob. Di dalam bak 

kontaklor aerob ini diisi dengan media dari bahan plastik tipe rarang tawon, 
sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang 

ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh 

dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian air limbah akan 

kontak dengan mikro-orgainisme yang tersuspensi dalam air maupun yang 

menempel pada permukaan media yang mana hal tersebut dapat 

meningkatkan efisiensi penguraian zat organik, deterjen serta mempercepat 
proses nitrifikasi, sehingga efisiensi penghilangan ammonia menjadi lebih 

besar. Proses ini sering di namakan Aerasi Kontak (C ontact Aeration). 

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

lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan 

dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. 

Sedangkan air limpasan (over flow) dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak 

kontaktor khlor ini air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk 
membunuh microorganism patogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah 

proses khlorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. 

Dengan kombinasi proses anaerob dan aerob tersebut selain dapat 

menurunkan zat organk (BOD, COD), amonia, deterjen, padatan tersuspensi 

(SS), phospat dari lainnya. 

Skema proses pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem biofilter 
anaerob-aerob dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5 : Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Rumah 
Tangga (Domestik) Dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob 
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5.1 Penguraian Senyawa Organik Secara Anaerob 

Secara garis besar penguraian senyawa organik secara anaerob dapat di bagi 

meqjadi dua yakni penguraian satu tahap dan penguraian dua tahap. 

 
A. Penguraian satu tahap 

Penguraian anaerobik membutuhkan tangki fermentasi yang besar, memiliki 

pencampur mekanik yang besar, pemanasan, pengumpul gas, penambahan 

lumpur, dan keluaran supernatan (Metcalf dan Eddy, 1991). Penguraian 

lumpur dan pengendapan te{adi secara simultan dalam tangki. Stratifikasi 

lumpur dan membentuk lapisan berikut dari bawah ke atas : lumpur hasil 
penguraian, lumpur pengurai aktif, lapisan supernatan (iernih), lapisan buih 

(skum), dan ruang gas. Hal ini secara umum ditunjukkan seperti pada 

Gambar 6. 
 

 
Gambar 6 : Penguraian Anaerob Satu Tahap 

 

B. Penguraian dua tahap 

Proses ini membutuhkan dua tangki pengurai (reaktor) yakni satu tangki 

berfungsi mencampur secara terus-menerus dan pemanasan untuk stabilisasi 

lumpur, sedangkan tangki yang satu lagi untuk pemekatan dan penyimpanan 

sebelum dibuang ke pembuangan. Proses ini dapat menguraikan senyawa 

organik dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat. Secara sederhana 
proses penguraian anaerob dua tahap dapat ditunjukkan seperti pada 

Gambar 7. 
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Gambar 7 : Penguraian Anaerob Dua Tahap. 

 

5.2 Proses Mtkrobiologi Dal,am Penguraian Anaerob 

Kumpulan mikroorganisme, umumnya bakteri, terlibat dalam transformasi 

senyawa komplek organik menjadi metan. Lebih jauh lagi, terdapat interaksi 
sinergis antara bermacammacam kelompok bakteri yang berperan dalam 

penguraian limbah. Keseluruhan reaksi dapat digambarkan sebagai berikut 

(Polprasert, 1989): 

 
Meskipun beberapa jamur (fungi) dan protozoa dapat ditemukan dalam 

penguraian anaerobik, bakxeri bakteri tetap merupakan mikroorganisme 
yang paling dominan bekerja didalam proses penguraian anaerobik. 

Sejumlah besar bakteri anaerobik dan fakultatif (seperti: Bacteroides, 

Bifidobacterium, Clostridium, Lactobacillus, Streptococcus) terlibat dalam 

proses hidrolisis dan fermentasi senyawa organik. Proses penguraian 

senyawa organik secara anaerobic secara garis besar ditunjukkan seperti 

pada Gambar 8. Ada empat grup bakteri yang terlibat dalam transformasi 
material komplek menjadi molekul yang sederhana seperti metan dan karbon 

dioksida. Kelompok bakteri ini bekerja secara sinergis (Archer dan Kirsop, 

1991' Bames dan Fitzgerald, 1987; Sahm, 1984; Stenitt dan Lester, 1988; 

Zeikus, 1980), 

 

Kelompok 1: Bakteri Hidrolitik 

Kelompok bakteri anaerobik memecah molekul organic komplek (protein, 
cellulose, ligrrin, lipids) menjadi molekul monomer yang terlarut seperti 

asam amino, glukosa, asam lemak, dan gliserol. Molekul monomer ini dapat 

langsung dimanfaatkan oleh kelompok bakteri berikutnya. Hidrolisis molekul 

komplek dikatalisasi oleh enzim ekstra seluler seperti sellulase, protease, dan 

lipase. Walaupun demikian proses penguraian anaerobik sangat lambat dan 

menjadi terbatas dalam penguraian limbah sellulolitik yang mengandung 
lignin (Polprasert, 1989; Speece, 1983). 

 

Kelompok 2 : Bakteri Asidogenik Fermentatif 

Bakteri asidogenik (pembentuk asam) seperti Clostridium merubah gula, 

asam amino, dan asam lemak menjadi asam organik (seperti asam asetat, 

propioni\ formik, lactik, butirik, atau suksinik), alkohol dan keton (seperti 
etanil, metanol, gliserol, aseton), asetat, COz dan Hz. Asetat adalah produk 
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utama dalam fermentasi karbohidrat. Hasil dari fermentasi ini bervariasi 

tergantung jenis bakteri dan kondisi kultur seperti temperatur, pH, potensial 

redok. 

 

 

 
Gambar 8 : Kelompok Bakteri Metabolik Yang Terlibat Dalam Penguraian 

Limbah Dalam Sistem Anaerobik. 

 

Kelompok 3 : Bakteri Asetogenik 

Bakteri asetogenik (bakteri yang memproduksi asetat dan H2) seperti 

Syntrobacter wolinii dan $mtrophomonas wolfei (Mclnernay et al., l98l) 
merubah asam lemak (seperti asam propionat, asam butirat) dan alkohol 

menjadi asetat, hidrogen, dan karbon dioksida, yang digunakan oleh bakteri 
pembentuk metan (metanogen). Kelompok ini membutuhkan ikatan hidrogen 
rendah untuk merubah asam lemak; dan oleh karenanya diperlukan monitoring hidrogen 
yang ketat. Dibawah kondisi tekanan Hz parsial yang relatif tinggi, pembentukan asetat 
berkurang dan subtrat dirubah menjadi asam propionat, asam butirat, dan etanol dari 
pada metan. Ada hubungan simbiotik antara bakteri asetonik dan metanogen. 
Metanogen membantu menghasilkan ikatan hidrogen rendah yang dibutuhkan oleh 
bakteri asetogenik. Etanol, asam propionat, dan asam butirat dirubah menjadi asam 
asetat oleh bakteri asetogenik dengan reaksi seperti berikut : 
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Bakteri asetogenik tumbuh jauh lebih cepat dari pada bakteri metanogenik. 

Kecepatan pertumbuhan bakteri asetogenik (p.a.) mendekati I per jam 

sedangkan bakteri metanogenik 0,04 perjam (Hammer, 1986). 

 

Kelompok 4 : Bakteri Metanogen 
Penguraian senyawa organik oleh bakteri anaerobic dilingkungan alam 

melepas 500 - 800 juta ton metan ke atnnosfir tiap tahun dan ini mewakili 

0,5%o bahan organik yang dihasilkan oleh proses fotosintesis (Kirsop, 1984; 

Sahm, 1984). Bakteri metanogen terjadi secara alami didalam sedimen yang 

dalam atau dalam pencernaan herbivora. Kelompok ini dapat berupa 

kelompok bakteri gram positip dan gram negative dengan variasi yang 
banyak dalam bentuk. Mikroorganime metanogen tumbuh secara lambat 

dalam air limbah dan waktu tumbuh berkisar 3 hari pada suhu 35oC sampai 

dengan 50 hari pada suhu 10oC. 

 

Bakteri metanogen dibagi menjadi dua katagori, yaitu: 

a. Bakteri metanogen hidrogenotropik (seperti: chemolitotrof yang 
menggunakan hidrogen) merubah hidrogen dan karbon dioksida menjadi 

metan. 

 
Bakteri metanogen yang menggunakan hydrogen membantu 

memelihara tekanan parsial yang sangat rendah yang dibuhrhkan untuk 

proses konversi asam volatil dan alkohol menjadi asetat (speece, 1983). 

 

b. Bakteri metanogen Asetotropik, atau biasa disebut sebagai bakteri 
asetoklastik atau bakteri penghilang asetat, merubah asam asetat 

menjadi metan dan CO2.  

 
Bakteri asetoklastik tumbuh jauh lebih lambat (waktu generasi- 

beberapa hari) dari pada bakteri pembentuk asam (waktu generasi: 

beberapa jam). Kelompok ini terdiri dari dua kelompok, yaitu : 

Metanosarkina (Smith dan Mah, 1978) dan Metanotik (Huser et al., 

1982). Selama penguraian termofilik (58oC) dari limbah lignosellulosik, 

Metanosarkina adalah bakteri asetotropik yang ditemukan dalam 
bioreaktor. Sesudah 4 minggu, Metanosarkina (µ: 0,3 tiap hari; Ks : 200 

mg/l) digantikan oleh Metanot ik (µ:: 0,1 tiap hari; Ks : 30 mc/D. 

Kurang lebih sekitar 2/3 gas metan dihasilkan dari konversi asetat oleh 

metanogen asetotropik. Sepertiga sisanya adalah hasil reduksi karbon 

dioksida oleh hydrogen (Mackie dan Bryant, 1984). Diagram neraca 

masa pada penguraian zat organk komplek menjadi gas methan secara 
anaerobik ditujukkan sepedi pada Gambar 9. Secara umum klasifikasi 

bakteri metanogen dapat dilihat pada Tabel 4. (Balch et al, 1979). 

Metanogen dikelompokkan menjadi tiga order: Metanobakleriales 

(contoh: Metanobakterium, Metqnobreviater, Metanotermus), 

Metanomikro-biales (contoh: Metonomilcrobium, Metanogenfunn, 

Metanospirilium, Metanosar-kina, dan Metanokokoid), dan 

Metanokokales (contoh : Metanol@kkus). Paling sedikit ada 49 spesies 
metanogen yang telah didiskripsi (Vogels et al., 1988). Koster (1988) 

telah mengkompilasi beberapa bakteri metanogen yang telah diisolasi 

dan masing-masing substratnya, ditunjukkan sperti pada Tabel 5. 
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Gambar 9 : Neraca masa pada proses penguraian anaerobic (fermentasi methan). 

 

Proses penguraian senyawa hidrokarbon, lemak dan protein secara biologis 

menjadi methan di kondisi proses anaaerobik secara umum ditunjukkan seperti 

pada Gambar 10, 1I dan 12. 
 

 
Gambar 10 : Proses penguraian senyawa hidrokarbon secara 

anaerobik menjadi methan 
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Gambar 11 : Proses penguraian senyawa lemak secara 

anaerobik menjadi methan 

 



 

87 
 

Mata Kuliah / MateriKuliah  2012 Brawijaya University 

 
Gambar 12 : Proses penguraian senyawa protein secara 

anaerobik. 
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Tabel 5 : Metanogen terisolasi dan subtratnya. 
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5.3  Pengolahan Secara Aerob 

Berbeda dengan proses anaerob, beban pengolahan pada proses aerob lebih 

rendah, sehingga prosesnya ditempatkan sesudah proses anaerob. Pada 

proses aerob hasil pengolahan dari proses anaerob yang masih mengandung 
zat orgarnk dan nutrisi diubah menjadi sel bakteri baru, hidrogen maupun 

karbondioksida oleh sel bakteri dalam kondisi cukup oksigen. 

Sistem pengrraian aerob umumnya dioperasikan secara kontinyu. Persamaan 

umum reaksi penguraian secara aerob adalah sebagai berikut : 

 
                                mikroba aerob 

Bahan organik + 02 ---------------------   sel baru + energi untuk sel 

+ CO2 + H2O + produk akhir lain. 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mekanisme Proses Aerob 

 

 Temperatur 
Temperatur tidak hanya mempengaruhi aktivitas metabolisme dari 

populasi mikroorganisme, tetapi juga mempengaruhi beberapa faklor 

seperti kecepatan transfer gas dan karakteristik pengendapan lumpur. 

Temperatur optimum untuk mikroorganisme dalam proses aerob tidak 

berbeda dengan proses anaerob. 

 pH 
Nilai pH merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan mikroorganisme. 

Beberapa bakteri dapat hidup pada pH diatas 9,5 dan di bawah 4,0. 

Secara umum pH optimum bagi pertumbuhan mikroorganisme adalah 

sekitar 6.5- 7.5. 

 Waktu Tinegal Hidrolis 

Waktu Tinggal Hidrolis (WTH) adalah waktu perjalanan limbah cair di 
dalam reaktor, atau lamanya proses pengolahan limbah cair tersebut. 

Semakin lama waktu tinggal, maka penyisihan yang terjadi akan 

semakin besar. Sedangkan waktu tinggal pada reaktor aerob sangat 

bervariasi dari l jam hingga berhari-hari. 

 Nutrien 

Disamping kebutuhan karbon dan energi, mikroorganisme juga 

membutuhkan nutrien untuk sintesa sel dan pertumbuhan. Kebutuhan 
nutrien tersebut dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara 

karbon dan nitrogen serta phospor yang merupakan nutrien anorganik 

utama yang diperlukan mikroorganisme dalam bentuk BOD : N : p 

 

 

6.  Keunggulan Proses dengan Biolilter Anaerob-Aerob 
Proses pengolahan air limbah dengan Proses Biofilter Anaerob. Aerob 

mempunyai beberapa keunggulan antara lain yakni : 

 

 Adanya air buangan yang melalui media kerikil yang terdapat pada 

biofilter mengakibatkan timbulnya lapisan lendir yang menyelimuti 

kerikil atau yang disebut juga biological film. Air limbah yang masih 

mengandung zat organik yang belum teruraikan pada bak pengendap 
bila melalui lapisan lendir ini akan mengalami proses penguraian 

secara biologis. Efisiensi biofilter tergantung dari luas kontak arlrtaru 

air limbah dengan mikroorganisme yang menempel pada permukaan 

media filter 
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 Biofilter juga berfungsi sebagai media penyaring air limbah yang 

melalui media ini. Sebagai akibatnya, air limbah yang mengandung 

suspended solids dan bakteri E.coli setelah melalui filter ini akan 

berkurang konsentrasinya. Efesiensi penyaringan akan sangat besar 

karena dengan adanyabiofilter upflow yakni penyaringan dengan 
sistem aliran dari bawah ke atas akan mengurangi  kecepatan partikel 

yang terdapat pada air buangan dan partikel yang tidak terbawa 

aliran ke atas akan mengendapkan di dasar bak filter. Sistem biofilter 

anaerob.aerb ini sangat sederhana" operasinya mudah dan tanpa 

memakai bahan kimia serta tanpa membutuhkan energi. Poses ini 

cocok digunakan untuk mengolah air limbah dengan kapasitas yang 
tidak terlalu besar 

 

 Dengan kombinasi proses "Anaerob-Aerob", efisiensi penghilangan 

senyawa phospor menjadi lebih besar bila dibandingankan dengan 

proses anaerob atau proses aerob saja. Selama berada pada kondisi 

anaerob, senyawa phospor anorganik yang ada dalam sel-sel 
mikrooragnisme akan keluar sebagi akibat hidrolosa senyawa 

phospor. Sedangkan energi yang dihasilkan digunakan untuk 

menyerap BOD (senyawa organik) yang ada di dalam air limbah.  

 

Beberapa keunggulan proses pengolahan air limbah dengan biofilter 

anaerob-aerob arfian lain yakni :  

 Pengelolaannya sangat mudah. 
 Biaya operasinya rendah. 

 Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, Lumpur yang 

dihasilkan relatif sedikit. 

 Dapat menghilangkan nitrogen dan phospor yang dapat 

menyebabkan euthropikasi.  

 Suplai udara untuk aerasi relatifkecil. 
 Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang 

cukup besar.  

 Dapat menghilangan padatan tersuspensi (SS) dengan baik. 

 

 

 


