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Profil Industri Tapioka

• Industri tepung tapioka berbahan dasar ubi kayu

• Di Indonesia industri tepung tapioka terbagi menjadi: industri
berkapasitas kecil, menengah dan besar

• Industri tapioka skala kecil memiliki kemampuan mengolah sekitar 5 ton 
bahan baku perhari

• Industri tapioka skala menengah mampu mengolah 20 ton bahan baku
perhari

• Industri tapioka skala besar mempunyai kemampuan produksi diatas
200 ton bahan baku perhari



Diagram Alir Proses Tepung Tapioka



Limbah yang Terbentuk

• Limbah cair merupakan limbah yang bersumber dari proses 
pencucian singkong, pencucian alat dan pemisahan larutan pati

• Limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi tepung
tapioka disebut onggok. Limbah padat yang dihasilkan 15 kg 
onggok tapioka dari bahan baku rata-rata 20 kg/hari



Mimimasi Pembentukan Limbah
• Menyiasati penggunaan air pada proses pencucian

• Memanfaatkan kulit dan bonggol sebagai pupuk

• Memanfaatkan air sisa cucian untuk kepentingan lain seperti pembuatan gas 
bioa

• Meminimalkan ceceran hasil parutan ubi kayu

• Ampas sisa penyaringan dimanfaatkan kembali sebagai bahan pembuatan obat
nyamuk bakar

• Mengumpulkan sisa-sisa pati pada bak pengendapan



PerMenLh no 5 tahun 2014
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014
ini menggantikan banyak peraturan mengenai baku
mutu air limbah, seperti Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, KepmenLH No. 52
Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Hotel, KepmenLH No. 58 Tahun 1995 Tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, dll
dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu mulai tanggal
25 Oktober 2014.



Baku Mutu Limbah Cair Industri Tapioka Lampiran V



Karakteristik limbah industri Tapioka :
Senyawa Keterangan

Warna Transparan disertai suspensi berwarna putih

Bau Tidak sedap, disebabkan adanya pemecahan zat organik
oleh mikroba

Kekeruhan Adanya padatan terlarut dan tersuspensi di dalam air 
limbah

BOD Karena mengandung pati, sedikit lemak, protein dan zat
organik lainnya yang tidanai banyakanya zat terapung dan
menggumpal

COD Menunjukkan jumlah zat organik biodegradable dan
nonbiodegradable

pH Sekitar 6,5-4,8

Padatan tersuspensi Mempengaruhi kekeruhan dan warna air

Sianida Kebanyakan menggunakan nya karena harga murah. 



Karakteristik limbah industri Tapioka :

Karakteristik Satuan
Industri

Kecil Menengah Besar

Bahan baku
Debit
BOD5
COD
MPT
pH
Sianida (CN)

Ton/hari
m3/hari
Ppm
Ppm
Ppm
-
ppm

5
22

5055,82
16202,30
3415,45

5,5
0,1265

20
80

5439,45
25123,33

3422
4,5

0,117

200-600
1200

3075,84
5158,78

1342
5,0
0,2



Contoh IPAL Industri Tapioka



Bagi Pemerintah dan/atau Lingkungan Hidup :

- Menurunkan beban padatan yang akan membuat
pendangkalan pada sungai yang menjadi badan air penerima,

- Memperlambat kecepatan pendangkalan sungai (river
sedimentation rate) yang akan terjadi pada badan air
penerima air limbah,

- Mengurangi kekeruhan sungai yang akan terjadi pada badan
air penerima limbah,

- Kontrol dalam pengendalian pencemaran bukan hanya kualitas
air limbah akan tetapi kualitas dan kuantitas padatan yang
dihasilkan dari pengolahan air limbah.



Bagi Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa :

- Meningkatkan efisiensi penyisihan padatan tersuspensi
(suspended solid removal efficiency) pada unit filtrasi,
sedimentasi, dan klarifikasi, di unit Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL),

- Menambah kapasitas penanganan lumpur (sludge handling)
dan biaya pengelolaan lumpur, (akan signifikan untuk lumpur
IPAL yang termasuk limbah B3), berupa unit pengering lumpur,
TPS Limbah B3, biaya pengolahan ke pihak ketiga dll,

- Mempertimbangkan strategi proses produksi dan/atau IPAL
yang lebih sedikit menghasilkan padatan terlarut, misalnya
untuk kasus MSG menggunakan bahan baku yang lebih bersih
atau menhindari kapur sebagai bahan bantu pengendapan



Bagi Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa :

- Umumnya sudah menerapkan aspek enjineering dalam IPAL
tergantung kebutuhan dengan urutan proses Pretreatment/
Pengolahan Awal (Separasi minyak, Pra Sedimentasi, Equalisasi,
dll), Pengolahan Pertama/Primary (Flokulasi, Koagulasi,
Klarifikasi/ Sedimentasi, Filtrasi, dll), Pengolahan
Kedua/Secondary (Aerobik, An-aerobik, Klarifikasi/ Sedimentasi,
dll), Pengolahan Ketiga/Tertiary atau Lanjutan (Advance
Oxidation/AOP, Membrane Process, dll), Pengolahan Lumpur
(sludge treatment)

- Umumnya sudah mempunyai operator khusus untuk IPAL

- Kinerja IPAL dihitung dengan % penyisihan tiap parameter limbah
pada tiap tahapan maupun untuk IPAL secara keseluruhan



Pengolahan Awal (Pre-Treatment)

• Penyaringan benda kasar (Screening) Tujuan memisahkan 
padatan kasar dan agak halus seperti sampah, kotoran dan 
pasir

• Coarse screen (% padatan kasar terpisahkan)

• Fine screen (% padatan halus terpisahkan)

• Pemisahan minyak (GreaseTrap) Tujuan memisahkan minyak 
dari cairan limbah agar tidak mengganggu proses pengolahan 
berikutnya (% minyak dan lemak yang terpisahkan)

• Ekualisasi Limbah (Equalization) Tujuan mengatur 
pengumpanan limbah agar tidak terlalu fluktuatif (shock
loading).Tidak ada fluktuasi/shockload limbah



Pengolahan Primer (PrimaryTreatment)

• Pengolahan fisik (PhysicalTreatment) Tujuan memisahkan 
padatan yang halus pada air dengan cara sedimentasi secara 
gravitasi pada tangki sedimentasi (sedimentation tank)% TS 
dan % COD terpisahkan

• Pengolahan fisik-kimia (Physical/Chemical Treatment) 
Tujuan memisahkan padatan halus tersuspensi dengan 
penambahan bahan kimia berupa koagulan dan flokulan serta 
mungkin polimer agar padatan tersuspensi bisa terlebih 
dahulu dipisahkan untuk memudahkan proses selanjutnya, 
termasuk elektrokoagulasi% TSS dan % COD terpisahkan



Pengolahan Sekunder (SecondaryTreatment)
• Pengolahan biologis an-aerobik (An-aerobic Treatment) 

Tujuan mengolah bahan organik karbon yang agak sulit 
terbiodegradasi (rantai cabang atau rantai siklis menjadi rantai 
yang lebih sederhana) dan melakukan bio-transformasi tanpa 
bantuan oksigen untuk mengubah rantai karbon menjadi 
metana (CH4) dan karbon dioksioda (CO2)% BOD dan COD 
terpisahkan.

• Pengolahan biologis aerobik (AerobicTreatment) Tujuan 
mengolah bahan organik karbon yang dapat terbiodegradasi
(rantai karbon sederhana) dengan cara bio-transformasi
dengan bantuan oksigen untuk mengubah rantai karbon 
menjadi karbon dioksioda (CO2) dan Air (H2O)% BOD dan
COD terpisahkan



Pengolahan Tersier (TertiaryTreatment)
• Pengolahan lanjutan (AdvanceTreatment) Tujuan 

melakukan pengolahan lanjutan bahan-bahan yang sulit di 
olah dengan cara biasa (conventional) atau untuk 
meningkatkan kualitas akhir hasil pengolahan/polishing
(biasanya sistem ini tidak dapat berdiri sendiri) % BOD dan
% COD, serta % TSS terpisahkan, contohnya :

• Ozon Treatment

• Plasma Treatment

• Membrance UF/NF and RO

• Phytoremediation

• Activated Carbon Filter (GAC)



Apa yang dapat dilakukan untuk Meningkatkan
Kinerja sistem IPAL :

Bagi Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa :
- Kenali karakteristik (kualitas) dan perilaku aliran limbah (kuantitas dan

jadwal discharge)
- Kenali rasio BOD/COD untuk menentukan Biodegradabilitas limbah
- Kenali bahan bahan yang berpengaruh baik terhadap bahan kimia yang

akan digunakan dalam proses fisik kimia (inhibitor) maupun yang bersifat
toksik terhadap mikroorganisme pada proses biologis

- Optimasi sistem proses IPAL apakah dengan segragasi atau mixing aliran
limbah yang ada

- Pilih sistem pengolahan yang sesuai dan optimal dengan karakter (kualitas)
dan sifat aliran limbah (kuantitas dan jadwal)

- Pilih sistem operasi yang reliable (Andal) akan tetapi mudah
- Scale up sistem IPAL dari treatability test, pilot plant dan real scale agar

optimasi sistem dan kendala sistem dapat dikenali dan dipersiapkan



Kenali karakteristik (kualitas) dan perilaku aliran limbah
(kuantitas dan jadwal discharge)

- Analisa sampel limbah secara time series untuk mengetahui fluktuasinya
dari waktu ke waktu bersamaan dengan pencatatan laju alir pada saat
sampel di ambil

- Plot hasil analisa sampel time series terhadap baku mutu secara kualitas,
beban maupun hydraulic load limbah pada saat sampel diambil

- Pelajari trend atau kecenderungan kualitas dan flow berdasarkan siklus
waktu pengambilan sampel (time series), apakah ada pengulangan tertentu
atau apakah ada lonjakkan atau perbedaan signifikan pada saat saat
tertentu

- Upayakan sampel mewakili periode siang dan malam, dan mewakili jenis
produksi apabila jenis produksi berubah dari waktu ke waktu

- Buat kesimpulan karakteristik limbah berdasarkan data tersebut di atas,
yang akan bermanfaat pada saat menentukan desain IPAL yang sesuai atau
perbaikan kinerja IPAL yang ada







Kenali rasio BOD/COD untuk menentukan
Biodegradabilitas limbah

TOC

ThODNOO

COD

BODn-BOD

Non oxidable organic Theoritical oxygen Demand

Chemical oxygen Demand

Total Organic Carbon

Bio-chemical oxygen 
Demand

Non Bio-chemical 
oxygen Demand

by KMnO4 
by K2Cr2O7 

Stoikhiometric 
Reaction

by 
Microorganism

?

COD BOD> ?

(Non-biodegradable)

COD BOD< ?

Stronger 
oxidators 



COD BOD
COD

BOD

KMnO4 K2(Cr2O4)

BOD BOD
COD

+ O3
BOD5

COD
> 0,6



Biochemical Oxygen Demand (BOD) (1)

a. BOD biasanya didefinisikan sebagai jumlah kebutuhan oksigen

oleh bakteri untuk menstabilkan suatu bahan organik yang dapat

terdekomposisi pada kondisi aerob

b. BOD test sebagai suatu bioassay, harus dimulai dengan

memberikan sejumlah maksimum oksigen, nutrient dan seed 

pada limbah yang dites. Juga harus dihindari keberadaan suatu

bahan yang bersifat toksik bagi bakteri, sehingga semua bahan

organik diharapkan dapat berubah menjadi CO2 dan air

CnHaObNc + (n+a/4-b/2-3/4c)O2-->nCO2+(a/2-3/2c)H2O+cNH3

.

c. Interpretasi BOD dimungkinkan sebagai suatu jumlah bahan

organik, seperti halnya jumlah konsumsi oksigen pada oksidasi

tersebut.



d. Secara teoritis diperlukan waktu yang tak terbatas agar semua
bahan organik terstabilisasi, akan tetapi untuk keperluan praktis
reaksi dianggap selesai dalam waktu 20 hari, dimana jangka waktu
20 hari juga terlalu lama untuk suatu hasil analisa.

e. BOD 5 hari menurut pengalaman dapat mewakili nilai BOD dan
cukup praktis, dimana untuk kasus limbah domestik dan beberapa
limbah industri nilai BOD 5 hari merupakan 70-80% nilai total 
BOD. 

f. Inkubasi 5 hari juga dipilih untuk meminimisasi interferensi oleh
oksidasi ammonia (proses nitrifikasi). Pada kasus tertentu
interferensi ini dapat dihambat dengan penambahan TCMP, 
misalnya sampel dari efluen pengolahan limbah seperti trikling
filter, proses lumpur aktif, serta sampel dari sungai dan estuari
yang biasanya banyak mengandung organisme nitrifikasi.

g. Adanya pertumbuhan alga juga akan mempersulit pengukuran
BOD terutama untuk sampel air sungai atau estuari

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (2)



h. Metoda penentuan BOD secara langsung biasanya dilakukan

untuk sampel dengan nilai BOD yang tidak melebihi 7 mg/l. 

Biasanya sampel air sungai yang tidak tercemar berat berada

pada kisaran nilai ini

i. Metoda penentuan BOD dengan dilusi (pengenceran) biasanya

dilakukan untuk analisa limbah. Cara ini harus memperhatikan

hal-hal sebagai berikut ;
- Bebas dari bahan yang bersifat toksik

- pH dan kondisi osmosis yang baik

- terdapat nutrient yang diperlukan

- pada temperatur standar

- terdapat populasi mikroorganisme campuran yang cukup

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (3)



• Penyiapan air pengencer, menggunakan bahan tambahan yang tidak
mempengaruhi pengukuran diantaranya :

1. garam-garam Kalium, Natrium, Kalsium dan Magnesium untuk

membuat kapasitas buffer dan kondisi osmosis yang baik, 

disamping garam-garam tersebut berfungsi sebagai nutrien bagi
mikroorganisme untuk pertumbuhan dan metabolismenya

2. Feri khlorida, Magnesium sulfat, dan Ammonium khlorida untuk

kebutuhan Fe, Mg dan N, sedangkan buffer phosphat

ditambahkan untuk menjaga ketuhan unsur P. Unsur N tidak
boleh ditambahkan pada pengukuran NOD

3. Seeding pada air pengencer biasanya dari limbah domestik, 

sebanyak 2 mg untuk tiap liter pengencer, tetapi keberadaan

alga atau bakteri nitrifikasi pada jumlah yang berarti harus
diwaspadai

4. Air pengencer harus diaerasi sampai jenuh sebelum digunakan.

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (4)



Chemical Oxygen Demand (COD)
a. COD biasanya merupakan ukuran kadar bahan organik dari suatu limbah domestik

dan limbah industri.

b. COD test sebagai suatu ukuran konsumsi oksigen untuk mengoksidasi semua bahan

organik pada kondisi asam sehingga berubah menjadi CO2  dan air. 

CnHaObNc + dCr2O72-+(8d+c)H+ -->nCO2+(a+8d-3c)/2H2O+cNH4-+2dCr3+

c. COD dapat menggantikan pengukuran BOD apabila telah diketahui faktor

korelasinya yang spesifik untuk setiap limbah (jenis dan sumber tertentu).

d. COD yang menggunakan oksidator permanganat selalu (umumnya) mempunyai nilai

yang lebih rendah dari BOD5. Karena permanganat bukan oksidator yang cukup kuat

untuk mengoksidasi beberapa jenis bahan organik.

e. COD tes dengan Kalium dichromat bahan harus dalam kondisi asam dan temperatur

yang ditingkatkan, VOC akan hilang apabila tidak dilakukan refluks. Beberapa bahan

organik khususnya asam lemak dengan BM rendah tidak teroksidasi dengan

dichromat kecuali bila ditambahkan katalis (misalnya ion perak). Hidrokarbon

aromatik dan piridin tidak teroksidasi pada kondisi apapun.

f. COD tes terukur dengan kelebihan dikhromat yang masih ada pada akhir reaksi.



Kenali bahan bahan yang berpengaruh baik terhadap bahan kimia
yang akan digunakan dalam proses fisik kimia (inhibitor) maupun
yang bersifat toksik terhadap mikroorganisme pada proses biologis



Optimasi sistem proses IPAL apakah dengan
segregasi atau mixing aliran limbah yang ada





Kriteria Penting Pemilihan sistem (Instalasi Pengolahan Air 
Limbah = IPAL) yang sesuai dan optimal dengan karakter

(kualitas) dan sifat aliran limbah (kuantitas dan jadwal)

• Kuantitas limbah dan kontinuitasnya

• Sifat Biodegradasi Limbah

• Jumlah dan sifat masing masing sumber limbah

• Sifat inhibisi dan toksisitas limbah

• Ketersediaan lahan

• Ketersediaan investasi awal

• Kemudahan dan Biaya operasional

• Keandalan dan fleksibilitas sistem

• Pemenuhan standar baku mutu



PROSES LENGKAP IPAL

PFR CMR

Secondary Treatment

(Plug Flow Reactor) (Complete Mixing  Reactor)

Prinsip Teknologi Bioreaktor

Pretreatment Primary

Treatment

Secondary

Treatment

Sludge

Treatment

Tertiary

Treatment



Teknologi (Klasifikasi Aerobik) . . .

Danau 

Sunter

Oxidation Pond,

Aerated Lagoon,

Activated Sludge,

1

2

3 (Conventional)

BIOREAKTOR

KLARIFIER

Kolam 

Setiabudi

100

10

1

Angin

ASP – ITB 
Lingkungan & Pemukiman

1



Teknologi (Dalam Perkembangannya) . . .

AEROBIK

Oxidation Pond

Aerated Lagoon

Activated Sludge

ANAEROBIK

Septic-Tank

CSTR

UASB, FBSM 

EGSB, Dll. 

Fluidized Bed

Fixed Film Bed

100

10

1

Danau, Waduk, Situ

Kolam Setiabudi

Trickling Filter

RBC,  SBFR, 

Dll.

Conventional

Step Aeration

Contact Stabilization

Extended Aeration

SBR 

Oxidation Ditch  

HSP

Dll.
0,1

Ratio Lahan
(Rule of thumb)

(Conventional)

FAKULTATIF

0,6

Fixed & Fluidized Bed

WETLAND

ASP – ITB 
Lingkungan & Pemukiman



Kinerja sistem IPAL yang dikenal saat ini :

Hasil pantau

Komisi Penilai

Amdal Daerah 

DKI 

JAKARTA 

2004

Efisiensi

60 – 70%

TIPE & VARIASI 

TEKNOLOGI PROSES

EFISIENSI SRT

Hari (D)

EKSPERTIS

BOD (%) NH4-N

Aerated Lagoon 50 – 60 - - • Perguruan   

Tinggi (UI, 

UGM, ITB,  

ITS, Unpad, 

Unair, Unsri, 

Unhas, ITI,  

Trisakti, dll.)

• BPPT/LIPI

• PAL/PPLH

• Konsultan/

Kontraktor 

Nasional.

• Proffesional 

Engineer

• Dll.

A.S Conventional 70 – 80 - 5 – 10 

Tapered Aeration 75 – 85 - 5 – 10 

Step Aeration 80 – 90 - 5 – 10 

Complete Mixing 80 – 90 - 5 – 10 

Contact Stabilization 80 – 90 - 5 – 10 

- Krauss & Hatfield 85 – 95 - 5 – 10 

High Rate 60 – 80 - 1 – 3 

Extended Aeration 85 – 90 > 90 15 – 30 

- 2-Stage > 95 - 1 – 10 

Oxidation Ditch 80 – 90 > 90 15 – 30 

- Carausel 95 – 98 > 90 20 – 40

Aerobic - Anoxic 80 – 90 - 7 – 15 

Anoxic - Aerobic 80 – 90 - 10 – 20 

Bordenpho 90 – 95 - 14 – 20 

HSP 80 – 95 - 2 – 4   

Dll. (>30 Jenis)



Berbagai jenis bioreaktor

• Reaktor filter anaerobik (anaerobic filter reactor)

• Reaktor kontak anaerobik (anaerobic contact reactor)

• Bioreaktor unggun fluidisasi (fluidized-bed reactor)

•Upflow anaerobic sludge blanket (UASB)

• Bioreaktor berpenyekat anaerobik

• Covered in Ground anaerobic reactor (CIGAR)



Reaktor filter anaerobik
(anaerobic filter reactor)

Reaktor kontak anaerobik
(anaerobic contact reactor)



Upflow anaerobic sludge blanket 
(UASB)

Bioreaktor unggun fluidisasi (fluidized-bed 
reactor)



Covered in 
Ground 

anaerobic 
reactor (CIGAR)



Pengolahan limbah cair lain :

• Limbah cair diolah menjadi olahan seperti nata
dinamakan nata de cassava

• Limbah cair tepung tapioka menjadi pupuk

• Limbah cair tepung tapioka diolah menjadi etanol



Cara Pengolahan Limbah Cair menjadi Etanol :

Limbah cair dimasak
pada suhu 65-76°C 

hingga larut

Didinginkan

Diinokulasi I, kocok
menggunakan alat

shaker dengan
keceptan 75rpm

Biarkan selama 4 hari
Lakukan pasteurisasi

pada suhu 85°C 
selama 15 menit

Dinginkan

Inokulasi II dengan
menanamkan starte

Saccharomyces 
Cereviseae sebanyak

10%

Fermentasikan
Pasteurisasi pada

suhu 85°C selama 15 
menit

Didistilasi pada suhu
60-70°C

Dihasilkan etanol



0.54Iodine 

0.76Chlorite

0.94Hypochlorite 

0.99Hypoiodous gas

1.09Bromine

1.23Oxygen

1.33Hypobromous gas

1.36Chlorine gas

1.49Hypochlorous acid

1.57Chlorine dioxide 

1.67Permanganate 

1.77Hydrogen peroxide

2.07Ozone 

Oxidation PotentialOxidizing reagent

0.54Iodine 

0.76Chlorite

0.94Hypochlorite 

0.99Hypoiodous gas

1.09Bromine

1.23Oxygen

1.33Hypobromous gas

1.36Chlorine gas

1.49Hypochlorous acid

1.57Chlorine dioxide 

1.67Permanganate 

1.77Hydrogen peroxide

2.07Ozone 

Oxidation PotentialOxidizing reagent



Scale up sistem IPAL dari treatability test, pilot 
plant dan real scale agar optimasi sistem dan

kendala sistem dapat dikenali dan dipersiapkan















Pengolahan Limbah Cair Industri Tapioka
menjadi Biogas

a. Proses pembentukan biogas secara anaerobik

Fermentasi metan berlangusung dalam tiga tahap, yaitu :

Hidrolisis

Asidogenesis

metanogenesis



Kondisi Optimum Produksi Biogas



• Tahapan
Proses 
Pembentukan
Gas Metan



b. Biogas sebagai sumber energi alternatif
pengganti bahan bakar minyak

• Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi
dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah
domestik, limbah agroindustri, sampah biodegradable atau setiap limbah
organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. 

• Biogas merupakan gas yang tidak berwarna, sangat tinggi dan cepat daya 
nyalanya, sehingga sejak biogas berada pada bejana pembuatan sampai 
penggunaan untuk penerangan atau memasak, harus selalu dihindarkan 
dari api yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. 

• Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangkit listrik, 
pemanas ruangan, memasak dan pemanas air. 



Komposisi Biogas











Perbandingan Baku Mutu Air Limbah MSG

NO PARAMETER Internal
Industri MSG

SK. Gub. Jawa
Timur N0.45 
Tahun 2002

PerMenLH
No 5 Th. 2014

1 pH 7 - 8 6 – 9 6 -9

2 BOD <20 ppm 80 80

3 COD <100 ppm 150 150

4 TSS <30 ppm 60 100Turun 40%Turun 50%



Data Unit Pencemaran Berbagai Parameter Air Limbah
(BERDASAR PERMEN 07/2014):

Parameter Nilai 1 Unit Pencemaran
COD 50 kg
TSS 50 kg
Oil & Grease 3 kg
Mercury 20 gr
Chromium 500 gr
Nickel 500 gr
Lead 500 gr
Copper 1000 gr
Cadmium 100 gr
Pesticides and Herbicides 100 gr



JUMLAH TOTAL UNIT PENCEMARAN
Berdasar Kualitas Air Limbah Terakhir di Outlet IPAL

Parameter Level 
Pencemaran 

Aktual

Beban 
Pencemaran

Netto Tahunan*)

Jumlah Unit 
Pencemaran per 

tahun
TSS 89 mg/l ((89 – 50) x300 x 365)/1000 kg 

= 4270,5 kg
85,41 UP

COD 1070 mg/l ((1070 – 150) x 300 x 
365)/1000 kg = 100.740 kg

2.014,8 UP

Oil & Grease 33  mg/l ((33 – 3) x 300 x 365)/1000 kg 
= 3.285 kg

1.095 UP

Total 3.195,21 UP
*) Pabrik beroperasi 3 shift per hari, 7 hari per minggu ≈ 365 hari per tahun



Kerugian Lingkungan Tahun 2009-2015 :

Komponen yang 
Dihitung

Kerugian Lingkungan
(Rp/tahun)

Kerugian 
Lingkungan dari 
tahun 2009-2015

Air Limbah Rp 79.081.447,50 Rp 474.488.685,00

Sludge Rp 56.865.000,00 Rp 341.190.000,00

Jumlah Kerugian
Lingkungan (Rp)

Rp 135.946.447,50 Rp 815.678.685,00



Contoh Hitungan Industri Tapioka

• Selisih COD terhadap baku mutu 100 ppm (100 point di atas baku mutu)

• Laju alir limbah 1.200 m3/hari

• Unit Pencemaran (UP) = 1.200 m3/hari x 100 mg/l (100 gr/m3) = 120.000 gr/hari

• UP harian = 120.000 gr/hari x  0,001 g/gr x 1/50 kg COD = 2,2 UP

• Pada operasi 300 hari/tahun = 300 x 2,2 UP = 660 UP/tahun/100 delta COD

• Denda pertahun per selisih COD 100 ppm = 660 x 24.750 = Rp 16,3 juta

• Selisih COD terhadap baku mutu 500 ppm (500 point di atas baku mutu)

• Laju alir limbah 1200 m3/hari

• Denda pertahun per selisih COD 500 ppm = 3.300 x 24.750 = Rp 86,5 juta





Hendra Wijaya Environmental Consultant



Limbah Padat Industri Tapioka
Jenis limbah padat Keterangan

Meniran kulit singkong Bersumber dari proses 
pengupasan, terdiri dari 80-90% 
kulit dan 10-20% potongan
singkong dan bonggol

Ampas tapioka (onggok) Bersumber dari pengekstraksian
dan pengepresan. Tedapat
komponen berupa pati dan
selulosa



Pengolahan Limbah Padat (Onggok):

• Sebagai pakan ternak

• Memiliki kandungan karbohidra sekitar 68% dan protein 3,6%

• Dilakukan dengan fermentasi yaitu penambahan inokulum
Aspergillus niger untuk meningkatkan kadar protein

• Onggok jika digunakan sebagai pakan ternak akan mudah
dicerna bagi ternak serta penggunaan dalam ransum mampu
menurunkan biaya ransum



Proses pembuatan limbah padat tapioka
sebagai pakan ternak

Dikeringkan 
dengan 

penjemuran
Digiling

Difermentasikan 
dengan kapang 

Aspergillus niger 
selama empat hari

Diremas-remas 
dan keringkan 

dalam oven pada 
suhu 60°C

Digiling kembali
Pakan ternak siap

pakai



Pengolahan Limbah padat lain: 

• Pengolahan onggok menjadi minyak

• Pengolahan onggok menjadi asam sitrat. Asam sitrat adalah
asam yang dapat dimakan dan biasa digunakan dalam
pembuatan minuman, makanan pencuci mulut, selai jelly, 
permen dan anggur.

• Digunakan untuk menurunkan kadar Cd menggunakan
saringan pasir yang menggunakan karbon aktif


