
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tahu 

Tahu adalah endapan protein dari sari kedelai yang menggunakan bahan penggumpal. 

Penggumpalan tahu dilakukan dengan penambahan cairan garam kalsium, misalnya kalsium 

sulfat (CaSO4) dan asam asetat (CH3COOH) (Indahwati, 2008). Tahu termasuk bahan makanan 

yang berkadar air tinggi. Besarnya kadar air dipengaruhi oleh bahan penggumpal yang dipakai 

pada saat pembuatan tahu. Kandungan protein tahu tidak terlalu tinggi, hal ini disebabkan oleh 

kadar air yang sangat tinggi. Selain air, protein juga merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme pendegradasi yang menyebabkan bahan mempunyai daya awet 

rendah.  

Kegiatan produksi tahu akan menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat 

industri tahu masih dapat dimanfaatkan menjadi makanan ringan atau dijadikan pakan ternak, 

sedangkan limbah cair tahu tidak dapat dimanfaatkan atau dibuang ke perairan secara langsung 

tanpa pengolahan karena limbah cair tahu masih mengandung protein dan karbohidrat tinggi 

yang dapat menyebabkan pencemaran. 

2.2 Limbah 

Limbah adalah buangan di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah 

berdasarkan nilai ekonominya dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan 

limbah nonekonomis. Limbah yang mempunyai nilai ekonomis yaitu limbah dengan proses lebih 

lanjut yang dapat memberikan nilai tambah, sedangkan limbah nonekonomis adalah limbah yang 

tidak mempunyai nilai tambah walaupun sudah diolah lebih lanjut. Limbah jenis ini sering 

menjadi persoalan pencemaran yang ada di lingkungan (Gunawan, 2006). Limbah adalah 



buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah 

tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan 

karena tidak memiliki nilai ekonomis (Allaby, 1997). Air limbah adalah gabungan dari air dan 

bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi 

yang terbuang dari perumahan, perkantoran dan kawasan industri. 

2.1.1 Limbah tahu 

Pada umumnya limbah industri tahu dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu limbah padat dan 

limbah cair. Limbah padat tahu berupa kotoran hasil pembersihan kedelai (batu, tanah, kulit 

kedelai dan benda padat lainnya yang ada pada kedelai) dan sisa saringan bubur kedelai yang 

disebut ampas tahu. Ampas tahu ini masih memiliki kadar protein tinggi sehingga masih bisa 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Munawaroh dkk., 2013). 

Limbah cair pada proses produksi tahu berasal dari proses perendaman, penyaringan dan 

pengepresan atau pencetakan tahu. Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri 

pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air 

dadih. Cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat segera terurai. Limbah ini 

sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau 

busuk dan mencemari lingkungan (Pujiastuti, 2009).        

 

 

2.1.2 Molase 

Molase adalah hasil samping pembuatan gula yang tidak dapat mengkristal karena 

mengandung terlalu banyak glukosa dan fruktosa yang sulit mengkristal.  Limbah industri gula 

(molase) termasuk kategori limbah dengan kandungan energi tinggi tetapi rendah kandungan 



nitrogen selain itu juga rendah protein.  Pada industri gula tebu, selain menghasilkan gula tebu, 

juga dihasilkan molase yang merupakan produk sampingan selama proses pemutihan gula.  

Menurut Simanjuntak (2009) pada beberapa pabrik gula, molase di ekspor dengan harga 

yang relatif murah, dan sering menjadi masalah pencemaran lingkungan ini terjadi karena limbah 

molase mengandung kalsium oksida yang dapat mengurangi kadar oksigen tanah. Menurut 

Kusmiati dkk., (2007), molase mengandung nutrisi cukup tinggi untuk kebutuhan bakteri, 

sehingga dijadikan bahan alternatif sebagai sumber karbon dalam media fermentasi. 

2.1.3 Limbah hotel 

Air limbah hotel adalah air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan hotel berupa sisa-sisa 

kegiatan memasak, kamar mandi, spa, kolam renang, dan lain-lain. Komposisi air limbah hotel 

dapat terdiri dari beberapa persenyawaan baik yang bersifat organik maupun anorganik. Secara 

umum air limbah hotel menimbulkan berbagai dampak yang cukup merugikan bagi manusia. 

Dampaknya dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Selain mencemari, air lingkungan 

juga menimbulkan banjir karena banyak orang yang membuang limbah rumah tangga ke sungai, 

sehingga pintu air tersumbat dan pada waktu musim hujan air tidak dapat mengalir sehingga 

menggenangi rumah-rumah penduduk (Supriyatno, 2000).  

Limbah cair perhotelan adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan 

hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan (Kepmen 

LH No.52 tahun 1995). Sumber limbah cair perhotelan tersebut antara lain: limbah dari kamar 

mandi, limbah dari kegiatan di dapur atau restauran, limbah dari kegiatan pencucian atau laundry 

dan limbah dari fasilitas kolam renang. Karakteristik limbah cair dari perhotelan relatif sama 

seperti limbah cair domestik dari pemukiman, karena aktivitas-aktivitas yang ada di hotel relatif 

sama seperti aktivitas yang ada dilingkungan pemukiman. Jumlah limbah yang dihasilkan dari 



perhotelan tergantung dari jumlah kamar yang ada dan tingkat huniannya. Disamping itu juga 

dipengaruhi oleh fasilitas tambahan yang ada di hotel tersebut (Lestyono, 2010). 

2.1.4 Parameter air limbah 

Sifat dan karakteristik air limbah sangat menentukan didalam pemilihan sistem pengolahan 

air limbah, terutama pada kualitas air limbah yang meliputi parameter-parameter COD 

(Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological Oxygen Demand), dan amonia (Kaswinarni dkk., 

2007). 

2.1.4.1 Dissolved oxygen (DO) 

Oksigen terlarut (dissolved oxygen) merupakan salah satu parameter penting dalam 

analisis kualitas air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi menunjukkan 

jumlah oksigen (O2) yang tersedia dalam suatu badan air. Pengukuran DO juga bertujuan melihat 

sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Selain itu 

kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan oleh banyaknya oksigen dalam 

air. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh 

mahkluk hidup dalam air. Untuk mengetahui kualitas air dalam suatu perairan, dapat dilakukan 

dengan mengamati beberapa parameter kimia seperti oksigen terlarut. Semakin banyak jumlah 

oksigen terlarut maka kualitas air semakin baik. Jika kadar oksigen terlarut terlalu rendah akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh 

semua makhluk hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian 

menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu, oksigen juga 

dibutuhkan untuk oksidasi bahan – bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik.  

2.1.4.2 Biologycal oxygen demand (BOD) 

BOD atau Biologycal Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan 

jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya bakteri) untuk mengurai 
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atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik (Metcalf and Eddy, 2003). BOD 

sebagai suatu ukuran jumlah oksigen yang digunakan oleh populasi mikroba yang terkandung 

dalam perairan sebagai respon terhadap masuknya bahan organik yang dapat terurai. Dari 

pengertian-pengertian ini dapat dikatakan bahwa walaupun nilai BOD menyatakan jumlah 

oksigen, tetapi untuk mudahnya dapat juga diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik 

mudah terurai (biodegradable organics) yang ada di perairan (Gunawan, 2006). 

Prinsip pengujian BOD menggunakan metode Winkler-Alkali iodida azida yaitu sampel 

yang akan dianalisis terlebih dahulu ditambahkan larutan MnSO4 dan NaOH - KI, sehingga akan 

terjadi endapan MnO2. Dengan menambahkan H2SO4 atan HCl maka endapan yang terjadi akan 

larut kembali dan juga akan membebaskan molekul iodium (I2) yang ekivalen dengan oksigen 

terlarut. Iodium yang dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat 

(Na2S203) dan menggunakan indikator larutan amilum (kanji). Reaksi kimia yang terjadi dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Salmin, 2005): 

 MnSO4 + NaOH       Mn(OH)2 + Na2SO4 

 2 Mn(OH)2 + O2          2 MnO2 + 2 H2O  

MnO2 + 2 KI + 2 H2SO4          Mn(OH)2 + I2 + 2 KOH 

I2 + 2 Na2S2O3        Na2S2O3 +  NaI 

2.1.4.3 Chemical oxygen demand (COD) 

 Chemical oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimia merupakan jumlah 

oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat- zat organik yang ada dalam sampel air atau 

banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat- zat organik menjadi CO2 dan H2O. 

Pada reaksi ini hampir semua zat yaitu sekitar 85% dapat teroksidasi menjadi CO2 dan H2O 

dalam suasana asam, sedangkan penguraian secara biologi (BOD) tidak semua zat organik dapat 

diuraikan oleh bakteri. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat- zat organik 



yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan 

berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. 

 Menurut Metcalf and Eddy (2003), COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan 

untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air, sehingga parameter COD mencerminkan 

banyaknya senyawa organik yang dioksidasi secara kimia. Uji COD digunakan untuk 

menghitung kadar bahan organik yang dapat dioksidasi dengan cara menggunakan bahan kimia 

oksidator kuat dalam media asam. 

 Beberapa bahan organik tertentu yang terdapat pada air limbah, kebal terhadap degradasi 

biologis dan ada beberapa diantaranya yang beracun meskipun pada konsentrasi yang rendah. 

Bahan yang tidak dapat didegradasi secara biologis tersebut akan didegradasi secara kimiawi 

melalui proses oksidasi. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi tersebut dikenal 

dengan Chemical Oxygen Demand. Kadar COD dalam air limbah berkurang seiring dengan 

berkurangnya konsentrasi bahan organik yang terdapat dalam air limbah, konsentrasi bahan 

organik yang rendah tidak selalu dapat direduksi dengan metode pengolahan yang konvensional. 

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara 

alamiah dapat dioksidasi dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. 

Konsentrasi COD dalam air harus memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan agar tidak 

mencemari lingkungan. Pengukuran COD didasarkan pada kenyataan hampir semua bahan 

organik dapat dioksidasi menjadi karbondioksida dan air dengan bantuan oksidator kuat yaitu 

kalium dikromat (K2Cr2O7) dalam suasan asam. Dengan menggunakan dikromat sebagai 

oksidator, diperkirakan sekitar 95 % - 100 % bahan organik dapat dioksidasi (Gunawan, 2006). 

 Air yang telah tercemar limbah organik sebelum reaksi berwarna kuning dan setelah 

reaksi oksidasi berubah menjadi warna hijau. Jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi 



oksidasi terhadap limbah organik seimbang dengan jumlah kalium dikromat yang digunakan 

pada reaksi oksidasi. 

2.1.4.4 Amonia 

Amonia (NH3) dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air. Ion ammonium 

adalah bentuk transisi dari amonia. Kadar amoniak pada perairan biasanya kurang dari 0,1 mg/L. 

Kadar amonia bebas yang tidak terionisasi (NH3) pada perairan air tawar tidak boleh melebihi 

0,02 mg/L jika melebihi angka tersebut perairan akan bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan. 

Kadar amonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang 

berasal dari limbah domestik, industri dan limpasan pupuk pertanian (Suparno, 2016). 

Amonia pada suatu perairan berasal dari urin dan feses ikan. Kandungan amonia ada 

dalam jumlah yang relatif kecil jika didalam perairan kandungan oksigen terlalu tinggi, sehingga 

kandungan amonia dalam perairan bertambah seiring bertambahnya kedalaman (Bonnin dkk., 

2008).     

Konsentrasi amonia yang tinggi pada permukaan air akan menyebabkan kematian ikan 

yang terdapat pada perairan tersebut. Toksisitas amonia dipengaruhi oleh pH yang ditunjukkan 

dengan kondisi pH rendah akan bersifat racun jika jumlah amonia banyak, sedangkan dengan 

kondisi pH tinggi hanya dengan jumlah amonia yang sedikit akan bersifat racun. 

Sumber amonia yang lain berasal dari reduksi gas nitrogen yang berasal dari proses difusi 

udara atmosfer, limbah industri, dan domestik. Amonia yang terdapat dalam mineral masuk ke 

badan air melalui erosi tanah. Amonia yang terukur di perairan berupa amonia total (NH3 dan 

NH4). Amonia bebas tidak dapat terionisasi, sedangkan ammonium (NH4
+
) dapat terionisasi. 

Amonia bebas (NH3) yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap organisme akuatik. 

Kesetimbanan antara gas amonia dengan ammonium ditunjukkan dengan reaksi: 

NH3 + H2O        NH4
+
 +OH

-
 



Toksisitas amonia terhadap organisme akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan 

kadar oksigen terlarut (Suparno, 2016).    

2.3 Pengolahan Limbah Secara Biologis 

Proses pengolahan air limbah secara biologi merupakan pengolahan air limbah dengan 

memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme ini dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-

bahan organik yang terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak 

berbahaya. Jenis mikroorganisme yang sering digunakan dalam proses pengolahan yaitu bakteri, 

virus, ganggang, protozoa dan kapang. Menurut Baker dkk., (2011), proses pengolahan limbah 

secara biologi lebih efektif, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Proses pengolahan limbah 

secara biologis dapat berlangsung secara anaerob dan aerob. Proses anaerob yaitu suatu proses 

penguraian bahan organik dilakukan dengan bakteri yang dalam aktivitasnya tidak memerlukan 

oksigen (O2), sedangkan proses aerob yaitu suatu proses dilakukan dengan bakteri yang dalam 

aktivitasnya memerlukan oksigen. Perbedaan utama dari pengolahan limbah secara aerob dan 

anaerob yaitu pada kondisi lingkungannya. Pengolahan secara aerob dan anaerob dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu:  

a) Suhu 

Pada proses anaerob maupun aerob sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada proses anaerob, 

temperatur yang diperlukan lebih tinggi untuk dapat mencapai laju reaksi yang diperlukan. Pada 

proses anaerob, penambahan temperatur dapat dilakukan dengan memanfaatkan panas dari gas 

methane yang merupakan by-product proses anaerob itu sendiri.  

 

b)  pH dan Alkalinitas 



Proses aerob bekerja efektif pada kisaran pH 6,5 – 8,5. Sementara itu proses anaerob yang 

memanfaatkan bakteri methanogen lebih sensitif terhadap pH dan bekerja optimum pada kisaran 

pH 6,5 – 7,5.  

c) Kebutuhan Nutrien 

Pada pengolahan secara aerob, konsentrasi nitrogen yang perlu ditambahkan adalah 8 – 12% 

dan fosfor sebesar 1,5 – 2,5%. Sedangkan kebutuhan nutrien pada pengolahan anaerob adalah 

seperlima dari proses aerob. 

Menurut Yuliana (2008), pengolahan secara biologis dengan menggunkan mikroba 

dipengaruhi oleh fase pertumbuhan dari mikroba. Adapun fase pertumbuhan mikroba secara 

umum yaitu: 

a) Fase Lag 

Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah individu tak secara nyata terlihat. 

Fase ini dapat juga dinamakan sebagai fase adaptasi (penyesuaian). Apabila dilihat pada kurva 

pertumbuhan mikroba, grafik selama fase ini umumnya mendatar. Ini disebabkan tidak atau 

belum adanya sumber nutrien untuk makanan mikroba. 

b) Fase Eksponensial atau Logaritmik 

Setelah setiap individu mengalami penyesuaian diri dengan lingkungan baru selama fase 

lag, maka mulailah mengadakan perubahan bentuk dan meningkatkan jumlah sel sehingga 

apabila dilihat dalam kurva akan tampak meningkat dengan tajam. Namun peningkatan ini harus 

diimbangi dengan beberapa faktor, diantaranya adanya kandungan sumber nutrien sebagai bahan 

makanan pada mikroba tersebut. Apabila tidak ada kandungan sumber nutrien maka mikroba 

tidak akan berkembang biak dan kurva juga tidak akan menunjukkan peningkatan.  
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Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan Mikroba (Noviati, 2007) 

c)  Fase Pengurangan Pertumbuhan 

Berupa titik puncak dari fase eksponensial sebelum mengalami fase stasioner. Penambahan 

jumlah individu mulai berkurang yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

berkurangnya sumber nutrien yang ada di dalam media sehingga mikroba tidak bisa 

meningkatkan jumlahnya. 

d)  Fase Stasioner 

Fase stasioner yaitu fase dimana jumlah populasi mikroba yang hidup sama dengan 

jumlah mikroba yang mati. Grafik dari fase stasioner mendatar, karena jumlah populasi mikroba 

yang hidup seimbang dengan jumlah populasi mikroba yang mati. 

 

 

e) Fase Kematian 

Fase kematian menunjukkan laju kematian mikroorganisme yang melampaui fase 

pertumbuhan, ini disebabkan oleh habisnya nutrisi pada lingkungan.   



2.4 Teknologi EM (Effective Microorganisms) 

Effective microorganisms (EM) merupakan campuran dari kelompok mikroba yang 

berperan mengembalikan ketersediaan unsur hara yang ada di lingkungan (Hadisuwito, 2012). 

Teknologi EM ditemukan pertama kali oleh Prof. Dr. Teruo Higa pada tahun 1980. Dr. Teruo 

Higa melalukan penelitian terhadap sekelompok mikroorganisme yang dengan efektif dapat 

bermanfaat dalam memperbaiki kondisi tanah, menekan pertumbuhan mikroba yang 

menimbulkan penyakit dan memperbaiki efisiensi penggunaan bahan organik oleh tumbuhan. 

Kelompok mikroba tersebut disebut dengan EM.  

Teknologi EM sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Teknologi EM dikembangkan untuk 

menunjang pembangunan pertanian ramah lingkungan, menekan penggunaan pupuk kimia dan 

pestisida dengan sistem alami yang dapat meningkatkan produktivitas tanah, mengurangi biaya 

produksi dan menghasilkan bahan pangan yang bebas bahan kimia sehingga bersih dan sehat 

untuk di konsumsi. Teknologi EM yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah EM-4, yang 

merupakan suatu kultur campuran yang digunakan sebagai inokulum mikroba yang berfungsi 

sebagai pengendali biologis (Hadisuwito, 2012). Mikroba utama yang terkandung dalam EM-4 

yaitu: 

 

 

a) Bakteri asam laktat (Lactobacillus plantarum dan Streptopcocus lactis) 

Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan 

berfungsi menguraikan bahan organik dengan cara fermentasi membentuk asam laktat dan 

glukosa. Asam laktat merupakan bahan sterilisasi kuat yang dapat menekan pertumbuhan 



mikroorganisme berbahaya dan dapat menguraikan bahan organik dengan cepat (Setiawan, 

2010).  

b) Ragi (yeast)  

Ragi (yeast) berfungsi menguraikan bahan organik dan menekan pertumbuhan bakteri  

yang bersifat patogen. Ragi juga dapat membentuk zat aktif dan enzim yang berguna untuk 

pertumbuhan sel. Proses fermentasi ragi dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang bermanfaat 

bagi pertumbuhan tanaman dari asam amino dan gula yang dikeluarkan oleh bakteri fotosintetik 

dan akar-akar tanaman.  

c) Actinomicetes (Streptomyces albus, Streptomyces griseus) 

Actinomycetes adalah bakteri gram positif yang bersifat aerob. Bakteri ini memiliki 

morfologi yang mirip dengan fungi yaitu memiliki miselium. Actinomycetes menjadi kelompok 

terbesar sebagai sumber daya mikroba yang menghasilkan antibiotik dan juga memproduksi 

berbagai metabolit bioaktif nonantibiotika, seperti enzim, inhibitor enzim, regulator imunologi 

(Fitria, 2008).  

d) Bakteri fotosistesis (Rhodopseumonas sp)  

Bakteri fotosintetik merupakan bakteri bebas yang dapat mensintesis senyawa nitrogen, 

gula dan substansi lainnya. Hasil metabolisme yang diproduksi dapat diserap secara langsung 

dan tersedia sebagai substrat untuk perkembangan mikroba lain yang menguntungkan (Setiawan, 

2010). 

e) Jamur fermentasi  

Jamur fermentasi (Aspergillus oryzae dan Penicillium sp) menguraikan bahan organik 

secara cepat untuk menghasilkan alkohol, ester dan zat-zat anti mikroba. Pertumbuhan jamur ini 



membantu menghilangkan bau dan mencegah serangga dan ulat-ulat merugikan dengan cara 

menghilangkan penyediaan makanan (Setiawan, 2010). 

2.5 Aplikasi EM pada Pengolahan Limbah 

Proses pengolahan dengan teknologi EM dilakukan dengan cara fermentasi, yang dapat 

mengatasi masalah bau dan masalah-masalah lingkungan seperti polusi udara, air dan tanah 

(Setiawan, 2010). Menurut Hadisuwito (2012), pengolahan limbah dengan mikroba EM-4 

mampu menekan pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah domestik. Mikroba EM-4 dapat 

menguraikan bahan-bahan organik dalam limbah domestik untuk dikonversi menjadi gas CO2, 

CH4 dan senyawa-senyawa organik yang lebih sederhana. 

2.6 Analisis Air Limbah 

2.6.1 Penentuan dissolved oxygen (DO) 

 Salah satu cara penentuan DO yaitu dengan metode Winkler, yaitu suatu metode dengan 

prinsip kerjanya menggunakan titrasi iodometri. Sampel yang akan dianalisis terlebih 

dahulu ditambahkan larutan MnSO4 dan larutan alkali iodide dan 100 mL aquadest. Botol ditutup 

dan dikocok kuat-kuat kemudian dibiarkan selama 5 menit dan ditambahkan H2SO4 pekat dan 

dititrasi dengan Na2S2O3.  

2.6.2 Penentuan BOD dengan titrimetri Winkler dengan modifikasi Azine 

Nilai BOD dapat dihitung dari selisih antara nilai DO sebelum inkubasi dan setelah 

inkubasi. Semua oksigen terlarut dalam air terikat dengan Mn
2+ 

sehingga konsentrasi MnO2 

sebanding dengan konsentrasi O2, dan konsentrasi iodide untuk titrasi sebanding dengan 

konsentrasi MnO2 terlarut. 



NH3 

Hg 

I 

Hg 

Beberapa hal yang mempengaruhi  proses penetapan BOD5 yaitu gangguan cahaya yang 

dapat menyebabkan proses fotosintesis sehingga kadar oksigen bertambah, perubahan suhu, pH 

dan timbulnya gelembung udara pada proses pengerjaan pengukuran.  

2.6.3 Penentuan COD dengan titrimetri K2Cr2O7 

COD atau kebutuhan oksigen kimia adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam satu liter sampel air menggunakan K2Cr2O7 atau 

KMnO4 sebagai oksidator. Sebagian besar zat organik melalui uji COD dioksidasi oleh K2Cr2O7 

dalam keadaan asam. 

Perak sulfat (Ag2SO4) ditambahkan sebagai katalisator untuk mempercepat  reaksi.  

Merkuri sulfat ditambahkan untuk menghilangkan gangguan klorida yang pada umumnya ada di 

dalam air buangan. Untuk memastikan bahwa hampir semua zat organik habis teroksidasi maka 

zat pengoksidasi K2Cr2O7 masih harus tersisa sesudah direfluks. K2Cr2O7 yang tersisa 

menentukan berapa besar oksigen yang telah terpakai. Sisa K2Cr2O7 tersebut ditentukan melalui 

titrasi dengan Ferro Ammonium Sulfat (FAS) (Wardhana, 2004). 

Indikator ferroin digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi yaitu disaat warna hijau 

biru larutan berubah menjadi coklat merah. Sisa K2Cr2O7 dalam larutan blanko adalah K2Cr2O7 

awal, karena diharapkan blanko tidak mengandung zat organik yang dioksidasi oleh K2Cr2O7. 

1.6.4 Penentuan amonia dengan metode spektrofotometri UV-Vis 

Nilai amonia dapat ditentukan dengan pereaksi Nessler menggunakan metode 

spektrofotometri UV-Vis. Pereaksi yang digunakan merupakan campuran senyawa K2HgI4 

dengan NaOH. Prinsip dari metode Nessler adalah jika pereaksi Nessler (K2HgI4) bereaksi 

dengan amonia dalam larutan basa akan membentuk warnakuning coklat dengan reaksi (Vogel, 

1951): 

 



2K2HgI4 + NH3 + 3KOH     O + 7KI + 2H2O 

 

 Keberadaan amonia ditunjukkan dengan terbentuknya warna kuning coklat sebagai hasil 

reaksi antara ammonium dan pereaksi Nessler. Warna yang terbentuk berbanding lurus dengan 

konsentrasi ammonia sehingga ammonia dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 420 nm. 

Metode spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu metoda analisis kimia 

instrumental yang berdasarkan pada interaksi energi radiasi UV-Vis dengan materi. 

Spektrofotometer UV-Vis pada umumnya digunakan untuk menentukan jenis kromofor, ikatan 

rangkap yang terkonjugasi dan ausokrom dari suatu senyawa organik, menjelaskan informasi 

dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum suatu senyawa, dan mampu 

menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lamvert-

Beer. Spektrofotometer UV-Vis biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau 

kompleks di dalam larutan. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200-400 nm, 

sedangkan sinar tampak berada pada panjang gelombang 400-800 nm. Hukum Lamvert-Beer 

(Beer`s Law) adalah hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan sampel. 

Konsentrasi dari sampel di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada 

panjang gelombang tertentu. Hukum Lambert-Beer ditulis dengan: 

A = ɛ. b. C  

Keterangan :  

A = Absorban 

ɛ = absorptivitas molar 

C = konsentrasi (M) 

b  = tebal larutan 



Menurut Dachriyanus (2004), Hukum Lamvert-Beer terbatas karena sifat kimia dan 

faktor instrumen. Penyebab non linearitas ini dapat diakibatkan dari hamburan cahaya karena 

adanya partikel dalam sampel, flouresensi atau fosforesensi sampel, berubahnya indeks bias pada 

konsentrasi yang tinggi, pergeseran kesetimbangan kimia sebagai fungsi dari konsentrasi, dan 

radiasi non-monokromatik. 

 


