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Abstrak 
Bioreaktor membran didefinisikan sebagai 
kombinasi dua proses dasar yaitu degradasi 
biologis dan dilanjutkan dengan unit pemisahan 
menjadi satu proses tunggal dimana padatan 
tersuspensi dan mikroorganisme untuk 
biodegradasi dipisahkan dari cairan yang diolah 
dengan unit membran. Penggabungan proses 
biologis-membran akan memberikan kualitas 
cairan keluaran yang jernih dan juga keuntungan 
lain yaitu konsentrasi biomassa dalam bioreaktor 
meningkat karena kemampuan menahan biomassa 
di dalam sistem sehingga waktu tinggal padatan 
(WTP) menjadi lama. Untuk memperoleh WTP 
yang tinggi, penanganan wash out (penyisihan) 
biomassa perlu dilakukan. dimana di dalam 
bioreaktor terjadi proses nonmetanogenik maupun 
metanogenik. Proses pengolahan ini berlangsung 
dengan kondisi pH 6-7,8 dan suhu ruang (30 - 
35oC). Laju alir limbah yang digunakan 6 
mL/menit dengan berbagai variasi waktu tinggal 
padatan (WTP) 35, 45, dan 72 hari. Untuk kondisi 
proses dan hasil keluaran (effluent), dilakukan 
parameter-parameter analisa (COD, volume 
biogas, MLSS, dan pH). Berdasarkan hasil 
penelitian, didapatkan eifiensi penyisihan COD 
akan meningkat seiring dengan kenaikan WTP 
pada WTC tertentu. Efisiensi total penyisihan 
COD bioreaktor anaerob berkisar 87 – 95%, 
dengan efisiensi kinerja membran pada range 84 – 
92% dalam penyisihan COD umpan. Dalam hal ini 
membran bekerja cukup baik dalam penyisihan 
zat kompleks dengan kadar COD tinggi dan pada 
pH keluaran (effluent) sekitar 6,0 – 7,5. 
 Kata kunci : Bioreaktor membran, Degradasi 
COD, limbah cair organic 
 
 

I. PENDAHULUAN 
  Pembangunan sektor industri di Indonesia 
tiap tahun mengalami perkembangan yang semakin 
pesat, khususnya pembangunan di subsektor industri 
kimia. p-Benzenedicarboxylic Acid [C6H4(COOH)2] 
atau yang lebih dikenal dengan nama asam terephtalat 
adalah salah satu senyawa petrokimia berupa kristal 
putih yang digunakan sebagai bahan baku dalam 

industri serat sintetis. Asam terephthalat yang 
dimurnikan (Purified Terephthalic Acid/PTA) yang 
selanjutnya melalui proses polimerisasi dengan 
ethylene glikol akan menghasilkan serat polyester 
(polyester fiber) untuk keperluan industri tekstil 
sehingga industri tekstil menjadi konsumen terbesar 
industri PTA. Dengan meningkatnya industri 
petrokimia yang ada maka limbah yang dihasilkan 
semakin meningkat pula. Salah satu industri yang 
menghasilkan limbah cair yang mengandung senyawa 
organik adalah industri PTA (Purified Terepthalic 
Acid) dengan kandungan COD berkisar antara 6000-
7000 mg/liter dan pH 2,6 dan merupakan salah satu 
limbah cair organik yang sukar untuk terurai 
(terbiodegradasi) sehingga jika langsung dibuang ke 
badan air dapat menyebabkan pencemaran yang cukup 
serius. 
  Pada umumnya sistem pengolahan limbah 
yang telah dilakukan dalam industri pembuatan PTA 
adalah sistem kombinasi dari pengolahan limbah 
secara fakultatif sebagai tahap aerob dan dengan 
menggunakan fixed bed reactor sebagai tahap 
anaerobnya. Dalam pengoperasiannya proses 
pengolahan limbah secara fakultatif sangat mahal dan 
diperlukan luas area pengolahan yang cukup besar, 
maka perlu diadakan suatu penelitian tentang uji 
teknologi lain pada pengolahan limbah 
PureTerepthalic Acid (PTA). Maka secara umum 
kombinasi pengolahan limbah PTA (secara aerob dan 
anaerob) di industri akan memerlukan lahan yang 
sangat luas, disamping kelemahan-kelemahan pada 
masing-masing unit pengolahan dan ini akan 
mengakibatkan tingginya biaya (cost) dan tidak 
efektif. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan 
penelitian pengolahan limbah cair industri Purified 
Terepthalic Acid (PTA) dengan penggabungan sistem 
bioreaktor anaerob dengan membran yang mampu 
mengatasi kelemahan dalam proses pengolahan dan 
dengan memperoleh efisiensi penyisihan COD yang 
lebih besar. Pengolahan biologis yang dilakukan pada 
penelitian ini menggunakan sistem reaktor kontinyu 
yang dilengkapi dengan unit filter, yakni membran. 
Membran digunakan sebagai tahap pemisahan antara 
cairan dengan padatan tersuspensi yang ikut bersama 
dengan aliran cairan menuju membran sehingga akan 
didapatkan cairan keluaran hasil pengolahan (effluent) 
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yang jernih dengan spesifkasi COD, TSS, dan pH 
yang sesuai dengan baku mutu limbah. 
 
 
 
 

II. BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini dilakukan dengan skala 

laboratorium mengenai variasi waktu tinggal padatan 
(WTP) terhadap penyisihan zat organik di dalam 
biorekator-membran. Percobaan yang dilakukan 
adalah menggunakan tipe down flow reactor. Limbah 
yang digunakan berasal dari limbah industri 
petrokimia penghasil purified terepthlaic acid (PTA) 
dengan kandungan COD yang tinggi, yakni sekitar 
7000 mg/L dan pada pH yang sangat rendah, sekitar 2-
4. Pada penelitian ini digunakan sistem bioreaktor 
membran anaerob yang terdiri dari membran 
miktofiltrasi dan bioreaktor anaerob. Bioreaktor ini 
merupakan tempat terjadinya reaksi asidogenesa dan 
metanogenesa. Membran yang digunakan adalah 
membran mikrofiltrasi dengan bahan material polimer 
polisulfon . Proses pengolahan ini berlangsung dengan 
kondisi pH 6-7,8 dan suhu ruang (30 - 35oC). Laju alir 
limbah yang digunakan 6 mL/menit dengan berbagai 
variasi waktu tinggal padatan (WTP) 35, 45, dan 72 
hari. Untuk kondisi proses dan hasil keluaran 
(effluent), dilakukan parameter-parameter analisa 
(COD, volume biogas, MLSS, dan pH). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Percobaan ini dilakukan dengan 
memvariasikan Waktu Tinggal Padatan (WTP), 35, 
45, dan 72 hari untuk menentukan seberapa besar 
kemampuan kultur biomassa di dalam bioreaktor 
mendegradasi materi organik yang dinyatakan sebagai 
COD, sedangkan membran selain dapat menahan 
biomassa yang keluar juga dapat berfungsi 
menyisihkan materi organik yang melewati membran. 
Pada Gambar 1. penyishan total dapat dilihat bahwa 
efisiensi penyisihan COD meningkat dengan kenaikan 
harga WTP pada proses pengolahan. Efisiensi 
penyisihan pada WTP 35 pada kondisi yang relatif 
stabil terletak pada range 87-91% sedangkan pada 
WTP 45 pada range 90-92%, begitu juga pada WTP 
terbesar, yakni 72, memiliki tingkat penyisihan COD 
yang lebih besar dibandingkan dengan WTP 35 dan 
WTP 45. Laju pembuangan lumpur yang kecil 
memiliki harga WTP yang besar sehingga akan 
meningkatkan kinerja bakteri pada kondisi optimum 
untuk mendegradasi substrat yang digunakan sebagai 
sumber energi dan pertumbuhan bagi mikroorganisme 
anaerob. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 1. Pengamatan penyisihan COD pada reaktor 

anaerob-membran 
 

Sedangkan Grafik profil perubahan pH pada keluaran 
sebagai permeat dapat dilihat pada Gambar 2.. 
 
 

 
 

Gambar 2. Pengamatan pH permeate pada effluent 
 
Pada Gambar 2.  dapat dilihat pengamatan pH effluent 
(hasil keluaran proses) pada berbagai WTP. Dari 
grafik tersebut dapat diketahui bahwa perubahan pH 
pada tiap-tiap WTP memiliki harga yang berbeda. 
Dari awal proses hingga akhir proses untuk berbagai 
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WTP memiliki harga pH yang relatif stabil. Untuk 
WTP 35 relatif stabil pada range pH 7-7,5, WTP 45 
dengan range pH 6-6,5, sedangkan WTP 72 sedikit 
berbeda dengan WTP 45 yakni pada range pH 6-6,3. 
pH yang relatif konstan dipengaruhi oleh adanya 
alkalinitas dalam proses pengolahan. Dengan 
demikian alkalinitas sistem mampu menyangga 
pengaruh asam yang ditimbulkan oleh produk-produk 
intermediate pada proses pengolahan. Selain itu, 
pengaruh kinerja membran yang dapat menahan 
materi organik yang dapat mempengaruhi kondisi pH 
pada keluaran sehingga keluaran proses memiliki nilai 
pH pada range netral (6,8-7,8). 
 

IV. KESIMPULAN 
Berikut kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
yaitu: 
• Dari proses pengolahan limbah cair Purified 

Terepthalic Acid ini dengan menggunakan sistem 
bioreaktor membran anaerob, dapat diketahui 
kualitas keluaram (effluent) dari tiap-tiap variasi 
harga WTP. Masing-masing Penysihan COD pada 
WTP 35 hari : 91,14%, WTP 45 hari : 92,11%, dan 
WTP 72 hari : 94,24%  

• Dari harga penyisihan COD, dapat diektahui bahwa 
pada WTP 72 hari memiliki harga penyisihan yang 
lebih besar disusul dengan WTP 45 dan 35 hari. 
Dalam hal ini WTP terkait dengan konsentrasi 
biomassa yang terlibat dalam proses pegolahan 
limbah. Semakin besar WTP maka konsentrasi 
biomassa semakin meningkat sehingga proses 
penyisihan COD akan semankin efektif. 

• Bioreaktor anaerob-membran, merupakan salah satu 
bioteknologi alternatif yang dapat digunakan untuk 
pengolahan limbah cair organik yang sukar 
terbiodegradasi, selain itu merupakan teknologi yang 
sederhana dengan kebutuhan area pengolahan yang 
tidak besar sehingga akan lebih hemat (cost yang 
rendah), efektif ,dan efisien dengan memanfaatkan 
kotoran hewan ternak yang tidak sulit untuk 
didapatkan.  
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