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KATA SAMBUTAN

Agroindustri  sebagai salah satu sektor ekonomi di Indonesia, memberikan andil yang 
cukup besar terhadap pemasukan devisa negara dan terus berkembang dengan 
pesat. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri ini dipicu oleh kenyataan bahwa 
pada masa-masa krisis ekonomi, sektor pertanian dan perkebunan masih mampu 
bertahan dan tetap eksis. Kebijakan pemerintah yang terus mendorong tumbuhnya 
industri pertanian dan perkebunan merupakan kondisi yang menggembirakan bagi  
pengusaha untuk menanamkan  modalnya pada sektor ini. 

Industri tapioka merupakan salah satu jenis industri sektor pertanian dan perkebunan 
yang memberikan andil cukup besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat 
dan saat ini terus berkembang pesat terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. 
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 di wilayah tersebut terdapat 
sebanyak 55 industri tapioka dengan skala menengah dan besar. Jumlah industri 
tersebut tidak termasuk industri skala kecil dan skala rumahan yang jumlahnya 
jauh lebih banyak lagi. Hal ini menunjukan bahwa sektor industri ini masih dapat 
diharapkan oleh pelaku industri serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 

Bertambahnya jumlah industri tapioka, selain memberikan manfaat positif juga 
menimbulkan potensi timbulnya dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya 
apabila tidak dilakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan. Potensi 
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dampak negatif tersebut akibat limbah yang dihasilkan oleh industri tapoka 
mempunyai volume yang cukup besar baik limbah padat maupun air limbahnya. 

Selain volumenya yang cukup besar, karakteristik air limbah industri tapioka pada 
umumnya mempunyai kandungan BOD, COD dan TSS yang cukup tinggi. Kemudan, 
air limbah industri tapioka juga mempunyai sifat yang spesifik seperti: berwarna 
agak keputihan, berbau, keruh dengan adanya padatan tersuspensi, mempunyai 
pH yang cenderung asam dan pabrik tapioka kebanyakan menggunakan singkong 
yang mengandung sianida.

Buku Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Tapioka ini, disusun 
sebagai upaya untuk mendorong pelaku industri untuk melaksanakan perinsip 
3R atau bahkan dapat mencapai zero waste discharge dalam pengelolaan limbah 
yang dihasilkannya. Buku Pedoman ini membahas tentang potensi pemanfaatan 
hasil samping industri pengolahan tapioka (berupa limbah) hingga efisiensi yang 
diperoleh dari pemanfaatan hasil samping tersebut.

Buku pedoman ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi industri 
Tapioka agar proses pengolahan yang dilakukan menjadi lebih efisien dan ramah 
lingkungan serta mendapatkan lebih banyak nilai tambah dengan memanfaatkan 
hasil sampingnya.
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Kami menyadari dalam penyusunan Buku Pedoman Pengelolaan Limbah Industri 
Pengolahan Tapioka ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dari berbagai 
pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Buku Pedoman ini dimasa yang 
akan datang. Akhirnya kami berharap semoga Buku Pedoman ini dapat bermanfaat 
bagi perbaikan pengelolaan lingkungan khususnya pada industri tapioka.

Jakarta,    Oktober 2009 

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Ir. Mohd. Gempur Adnan
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, 
sehingga penyusunan buku Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan 
Tapioka yang merupakan salah satu kegiatan dalam program Agroindustry towards 
Zero waste telah dapat diselesaikan.

Mempertimbangkan bahwa karakteristik limbah industri agro yang bersifat organik, 
maka industri agro sebenarnya dapat melaksanakan tahapan-tahapan tersebut secara 
maksimal, dengan melaksanakan prinsip 3R, bahkan dapat mencapai zero waste 
discharge, sehingga kemudian disusun program aksi untuk mendorong terwujudnya 
agro industri yang berwawasan lingkungan (Agroindustry towards Green Industry). 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan zero waste discharge diantaranya adalah (1) 
Penghematan biaya dan eco-efisiensi, (2) Nilai tambah/manfaat bagi produk dan 
ramah lingkungan, dan (3) Pengurangan emisi gas rumah kaca. Tiga manfaat yang 
sangat penting baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para penyusun materi buku Pedoman 
Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Tapioka yang telah bekerja keras 
menyelesaikan tugas ini.

KATA PENGANTAR
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Akhirnya saya harapkan semoga penyebaran informasi dalam bentuk buku ini 
bermanfaat dalam mengurangi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan 
oleh kegiatan agroindustri, khususnya kegiatan limbah industri pengolahan 
tapioka.

Jakarta,    Oktober 2009
Asisten Deputi Urusan Pengendalian 
Pencemaran Agroindustri

Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPPM.
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BAB I
Pendahuluan
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1.1 Latar Belakang

Industri Tapioka merupakan salah satu jenis industri agro (Agro-based-industri) 
yang cukup banyak tersebar di Indonesia baik skala kecil, menengah, maupun 
berskala besar. Bahan baku industri tapioka adalah ubi kayu/singkong yang 

banyak tersebar di berbagai daerah. Sebaran produksi ubi kayu di Indonesia dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Agroindustri selain memberikan manfaat positif juga potensial berdampak negatif 
akibat limbah yang dihasilkan dari proses produksinya. Industri tapioka menghasilkan 
limbah berupa limbah padat dalam bentuk onggok dan air limbah.  Limbah padat 
yang dihasilkan dari proses produksi tapioka relatif bernilai ekonomi karena dapat 
digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan industri lainnya seperti: asam sitrat, 
pakan ternak, bioethanol, dan industri pangan.  Lain halnya dengan air limbah yang 
belum bernilai ekonomi karena harus ditangani menggunakan unit pengolahan 
limbah untuk memenuhi standar baku mutu lingkungan.  Hal ini menjadi beban bagi 
industri tapioka karena penanganan air limbah memerlukan biaya investasi dalam 
bentuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu, agroindustri umumnya 
menggunakan air untuk proses produksi dalam jumlah yang besar sehingga sebagai 
konsekuensinya akan dihasilkan pula air limbah dalam jumlah yang besar.

BAB I
PENDAHULUAN
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Tabel 1.  Produksi ubi kayu di beberapa sentra produksi di Indonesia 

No Provinsi Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ku)

1 Nanggroe Aceh 
Darussalam

3.786 125,71 47.594 

2 Sumatera Utara 38.140 232,82 887.987 

3 Sumatera Barat 6.740 204,70 137.970 

4 Riau 4.296 122,73 52.725 

5 Jambi 2.753 137,06 37.733 

6 Sumatera Selatan 11.254 154,27 173.618 

7 Bengkulu 5.076 116,31 59.039 

8 Lampung 320.344 246,15 7.885.116 

9 Bangka Belitung 1.418 142,89 20.262 

10 Kepulauan Riau 890 108,21 9.631 

11 DKI Jakarta 19 115,79 220 

12 Jawa Barat 114.034 186,34 2.124.899 

13 Jawa Tengah 192.018 175,45 3.369.046 

14 DI Yogyakarta 71.718 153,13 1.098.192 

15 Jawa Timur 202.708 152,65 3.094.320 

16 Banten 8.190 141,38 115.788 

17 Bali 11.416 142,61 162.799 

18 Nusa Tenggara Barat 6.962 119,46 83.171 

19 Nusa Tenggara Timur 86.608 105,88 916.997 

20 Kalimantan Barat 13.929 142,80 198.912 

21 Kalimantan Tengah 6.625 117,08 77.564 

22 Kalimantan Selatan 9.414 147,75 139.093 

23 Kalimantan Timur 7.798 151,33 118.011 
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No Provinsi Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ku)

24 Sulawesi Utara 6.467 130,72 84.539 

25 Sulawesi Tengah 3.520 173,24 60.980 

26 Sulawesi Selatan 28.347 169,84 481.434 

27 Sulawesi Tenggara 14.803 149,12 220.739 

28 Gorontalo 614 119,58 7.342 

29 Sulawesi Barat 3.905 149,79 58.494 

30 Maluku 8.501 128,68 109.391 

31 Maluku Utara 8.893 120,87 107.493 

32 Papua Barat 1.238 110,39 13.666 

33 Papua 3.016 118,09 35.616 

Indonesia 1 .205 .440 182,43 21 .990.381 

Sumber: Statistik Indonesia, 2009

Ubi kayu sebagian besar diolah menjadi tapioka, sebagian lain dikonsumsi 
langsung sebagai bahan pangan atau pakan. Perkembangan terakhir ubi kayu juga 
dimanfaatkan menjadi bahan baku produksi ethanol dan beberapa produksi turunan 
seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1.
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Secara umum, air limbah agroindustri mengandung bahan organik dalam jumlah 
yang tinggi dapat dilihat dari tingginya nilai BOD dan CODnya.  Pada saat ini, 
agroindustri umumnya mengolah air limbah menggunakan sistem biologis antara 
lain menggunakan kolam anaeobik.  Pada kolam anaerobik, senyawa organik akan 
terurai menjadi gas metana (CH4) dan karbondioksida (CO2) yang ditandai dengan 
menurunnya nilai COD air limbah.  Gas metana dan karbondioksida tergolong ke 

____________ 
 Gambar 1.1. Produk-produk 

turunan yang bisa dihasilkan 
dari ubi kayu
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dalam gas rumah kaca sehingga terlepasnya ke udara pada saat ini diminimalkan 
untuk mengurangi efek pemanasan global.  
 
Selain bersifat merusak lingkungan, gas metana dikenal umum berpotensi sebagai 
bahan bakar alternatif dengan nilai kalor 35.9 MJ/m3 CH4 (Nakamura, 2006).  Hal 
ini ditunjukkan dengan telah dimanfaatkannya gas metana sebagai bahan bakar 
alternatif antara lain dari pengolahan kotoran ternak, baik sapi maupun babi.  Akan 
tetapi, pemanfaatan gas metana yang dihasilkan dari air limbah agroindustri sebagai 
sumber energi alternatif belum banyak dikaji.  Dengan dimanfaatkannya gas metana 
yang terbentuk pada kolam anaerobik IPAL agroindustri akan memberikan beberapa 
manfaat yaitu menurunnya nilai COD air limbah sehingga dapat memenuhi baku 
mutu lingkungan, tersedianya energi alternatif, dan sekaligus berperan dalam 
mencegah pemanasan global dengan tidak terlepasnya gas metana ke udara. 

1.2  Manfaat Buku Pedoman

Buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi industri tapioka agar 
proses pengolahan yang dilakukan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan serta 
mendapatkan lebih banyak nilai tambah dengan memanfaatkan hasil sampingnya.
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BAB II
Proses Pengolahan 

Industri Tapioka
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Untuk menghasilkan tapioka dengan kualitas yang baik, proses pengolahan 
ubi kayu harus dilakukan segera setelah dipanen. Penundaan waktu olah 
akan menyebabkan aktivitas enzim pendegradasi pati menjadi aktif dan 

menyebabkan penurunan kualitas pati (tapioka) yang dihasilkan. Ubi kayu yang 
sudah dipanen harus segera diolah dengan waktu tunda tidak lebih dari 2 (dua) 
hari. 

Dilihat dari proses pengolahan, industri tapioka digolongkan dalam dua kelompok.  
Kelompok pertama merupakan industri besar yang menggunakan mesin-mesin 
dengan kapasitas besar, modal kuat dan tenaga kerja sedikit, dan kelompok kedua 
menggunakan mesin-mesin sederhana, modal kecil dan lebih banyak menggunakan 
tenaga kerja. Skema proses pengolahan tapioka di industri kecil dapat dilihat pada 
Gambar 2.1.

Jenis industri tapioka skala kecil memperoleh bahan baku secara langsung dari petani. 
Tapioka yang dihasilkan masih kasar dan dijual kepada pengecer tepung tapioka 
untuk diproses lebih lanjut guna meningkatkan mutunya.  Jenis industri menengah 
dan besar inipun bahan mentahnya didapatkan dari petani, dan hanya sedikit yang 
memiliki areal tanaman sendiri. Tapioka yang dihasilkan merupakan produk akhir 
yang sudah siap dipasarkan kepada konsumen tepung tapioka.  Tapioka dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu tapioka kasar dan tapioka halus.  

BAB II
PROSES PENGOLAHAN INDUSTRI TAPIOKA
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____________ 
 Gambar 2.1. Skema Proses 

Pengolahan Tapioka di Industri 
Kecil
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Penggilingan 

Pengresapan 

Tepung Serat Makanan 

Air buangan 

Air buangan 

Pakan/Kompos 



Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Tapioka10

Tapioka kasar adalah tapioka yang diperoleh dari hasil pemarutan singkong sampai 
didapatkan pati dan sudah mengalami pengeringan, sedangkan tapioka halus 
merupakan proses kelanjutan dari  tapioka kasar dengan mengalami penggilingan.

Secara umum tahapan proses produksi pada industri tapioka tradisional adalah:

a. Pembersihan; ubi kayu dikupas kulitnya lalu dimasukkan ke dalam bak cuci. 
Pengupasan ubi kayu dapat dilaksanakan di pabrik atau pabrik membeli ubi kayu 
yang telah dikupas.  

b. Pencucian; ubi kayu yang telah dikupas lalu dicuci dalam bak pencuci, yang 
banyak dilakukan dengan tenaga manusia.

c. Parutan; ubi kayu yang sudah dikupas, lalu dicuci dan dimasukan ke dalam 
parutan mekanik sambil diberi air.

d. Ayakan; parutan aci basah dimasukkan ke dalam ayakan dari kawat dibingkai 
berukuran kira-kira 1 x 3 meter, yang bergerak/bergoyang dengan as eksentrik.  
Air aci dialirkan ke dalam bak sedangkan onggok tertampung untuk dijemur.  

e. Endapan; air aci yang serupa susu masuk ke dalam bak pengendapan.  Panjang 
bak ini ada yang mencapai 100 m.  Ketebalan endapan dari ujung Ø 50 cm, 
lalu menurun hingga habis ketebalannya. Tapioka dalam bak ini sudah dapat 
ditentukan kelas mutunya, antara lain terbaik terletak pada meter kedua hingga 
meter kelima dan sebagainya.

f. Pengeringan; tapioka basah diambil dengan sekop dijemur mempergunakan 
tambil (nampan bambu Ø 100 cm).
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g. Penghalusan; tapioka kering yang setelah dijemur masih berbutir kemudian 
dimasukkan ke dalam mesin penghalus, dan akhirnya lewat saringan terkumpul 
dalam bak.

h. Pengepakan; tapioka kering dan halus dalam bak dimasukkan ke dalam karung, 
tetapi hal ini tidak dapat dilakukan bersama-sama saat mesin penghalus sedang 
berjalan sebab bak pengumpul tersebut tertutup rapat agar tapioka tidak 
berterbangan.

Sedangkan industri tapioka skala besar tahapan proses produksi adalah pembersihan 
bahan, pencucian, pemarutan, ekstraksi, pemisahan/separasi,  sentrifuge, 
pengeringan, dan proses pengepakan.  Secara jelas skema proses produksi tapioka 
skala besar seperti pada Gambar 2.2. 
Proses pengolahan ubi kayu menjadi 
tapioka diawali dengan pemisahan 
kotoran dalam rotary screen. Ubi kayu 
dilewatkan dalam rotary screen sehingga 
kotoran akan jatuh melalui lubang 
saringan sedangkan ubi kayu akan 
menuju unit pencucian. 

Pengupasan ubikayu
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____________ 
 Gambar 2.2. Skema Proses 

Pengolahan Tapioka di Industri 
Besar
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Proses pencucian dengan menggunakan air dilakukan untuk menghilangkan 
kotoran dan tanah yang menempel. Unit pencucian bisanya digabung dengan unit 
pengupas kulit ari ubi kayu yang bekerja secara simultan.

Ubi kayu yang sudah bersih selanjutnya 
dibawa ke unit chooper untuk dipotong 
menjadi ukuran kecil-kecil. Tahap berikutnya 
adalah pemarutan agar ukuran ubi kayu 
menjadi lebih kecil dan memungkinkan sel-
sel pati terpecah. Dalam proses pemarutan 
juga dilakukan penambahan air. Air berfungsi 
untuk mengekstrak pati sekaligus untuk 
mengalirkan bubur ubi kayu.

Bubur ubi kayu yang dihasilkan dari unit 
parutan ini selanjutnya dimasukkan ke unit 
ekstraktor untuk memisahkan pati dengan 
ampasnya (onggok). Unit ekstraktor bekerja 
secara series untuk meyakinkan bahwa pati 
yang terdapat dalam ubi kayu telah terekstrak 
secara sempurna dan terpisah dari ampasnya. 
Pati ubi kayu selanjutnya dialirkan menuju 
unit pengendapan dan pemurnian untuk 
memisahkan pati dari bahan-bahan asing 
yang terlarut. Pada tahap ini pati masih dalam 

Pencucian ubikayu

Pemarutan
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keadaan basah. Setelah dipisahkan dari bahan pengotor selanjutnya pati ubi kayu 
dipisahkan dengan air secara sentrifugal dan dikeringkan agar dapat disimpan 
dalam waktu yang lama. Pati tapioka kasar selanjutnya dihaluskan dan diayak agar 
diperoleh tapioka yang halus. 
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BAB III
Potensi Pemanfaatan 

Hasil Samping Industri 
Pengolahan Tapioka
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Ubi kayu yang diolah menjadi Tapioka 
menghasilkan juga beberapa hasil samping  
antara lain:

•	 Air	 limbah	yang	berasal	dari	pencucian	ubi	 	kayu,	air	buangan,	pencucian	alat,	
dan separator.

•	 Limbah	padat	 yang	 berasal	 dari	 kulit	 yang	 berasal	 dari	 pengupasan	 ubi	 kayu/
singkong, sisa-sisa potongan ubi kayu/singkong yang tidak terparut berasal dari 
proses pemarutan, dan ampas (onggok) yang merupakan sisa dari proses ekstrasi 
pati dengan air, terdiri dari sisa-sisa pati dan serat-serat. 

•	 Limbah	 gas	 yang	 berasal	 pembakaran	 kulit	 singkong,	 pengelolaan	 IPAL	
menggunakan sistem kolam, dan timbunan onggok 

Berdasarkan neraca massa proses produksi tapioka terlihat bahwa air limbah yang 
dihasilkan dalam jumlah yang relatif besar yaitu mendekati 20 m3/ton tapioka atau 5 
m3/ton ubi kayu yang terdiri dari air proses dan air yang terkandung dalam bahan baku 
(ubi kayu).  Berdasarkan karakteristik air limbah mempunyai konsentrasi COD sekitar 
18.000-25.000 mg/l,  maka diketahui bahwa  pengolahan 1 ton ubi kayu menjadi 
tapioka akan menghasilkan air limbah dengan jumlah COD sekitar 72-125 kg. Jumlah 

BAB III
POTENSI PEMANFAATAN HASIL SAMPING INDUSTRI 
PENGOLAHAN TAPIOKA
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yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan bila tidak 
dilakukan pengelolaan air limbah secara tepat. Gambar 3.2 – 3.4 memperlihatkan 
jenis air limbah, limbah padat dan instalasi pengolahan air limbah yang umum 
dijumpai di industri tapioka.

____________ 
 Gambar 3.1.  Neraca massa 

proses pengolahan ubikayu 
menjadi tapioka pada industri 
tapioka skala besar (Hasanudin, 
2006)



Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Tapioka18

Air cucian ubi kayu

Air separator

Air buangan dan pencucian alat ubi kayu

Air separator

____________ 
 Gambar 3.2. Jenis air limbah 

industri tapioka

____________ 
 Gambar 3.3. Jenis limbah padat 

industri tapioka
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Hasil samping proses pengolahan tapioka dapat bernilai ekonomis antara lain 
melalui penerapan konsep 3 R (reuse, recycle, reduce).  Upaya-upaya pada konsep 3 R 
dilakukan melalui 
(1) minimisasi limbah, 
(2) modifikasi unit proses, 
(3) analisis input-output, dan
(4) minimisasi limbah melalui modifikasi proses produksi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh industri tapioka melalui Program 3R antara 
lain adalah:

(1) Melakukan upaya efisiensi penggunaan air per satuan produk melalui upaya 
pengurangan penggunaan air baku, recycle, dan reuse air buangan untuk 
kegiatan proses produksi dan/atau non proses produksi.

____________ 
 Gambar 3.4. IPAL industri 

pengolahan Tapioka
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(2) Memanfaatkan limbah padat onggok, dan campuran kulit dengan potongan ubi 
kayu sebagai bahan pakan ternak, campuran kulit ubikayu dan tanah sebagai 
pupuk kompos.

(3) analisis input-output telah dilakukan melalui keempat upaya yang telah 
dilakukan karena semua upaya telah melalui analisis input-output menggunakan 
neraca massa dan energi.

Salah satu upaya lain yang memiliki potensi memberikan nilai tambah yaitu 
pemanfaatan reduksi nilai COD yang terjadi di IPAL.  Penguraian senyawa organik 
dalam IPAL yang ditunjukkan dengan turunnya nilai COD menghasilkan biogas antara 
lain dalam bentuk gas metana.  Gas metana termasuk sebagai salah satu gas rumah 
kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dengan dimanfaatkannya gas 
metana, industri tapioka  mendapatkan manfaat berupa tersedianya energi alternatif 
sekaligus berkontribusi terhadap berkurangnya pemanasan global.

3.1.  Efisiensi Penggunaan Air

Dalam proses produksi tapioka, air merupakan bahan pembantu utama, yang sampai 
saat ini pemakaiannya terus dikaji agar terjadi efisiensi penggunaan air, dimana 
penggunaan air merupakan salah satu tolok ukur kajian efisiensi selain tolok ukur 
yang lain karena pengambilan air permukaan dikenakan retribusi. Teknologi ramah 
lingkungan pada beberapa tahap proses produksi yang direkomendasikan adalah: 
1. Penggunaan limbah separator untuk pencucian di washer
2. Penggunaan limbah separator untuk pengenceran di rasper & extractor.
3. Penggunaan air hasil pres onggok untuk pengenceran di rasper & extractor
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____________ 
 Gambar 3.5. Neraca air proses 

pengolahan tapioka
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Tabel 3.1.  Penggunaan air pada industri tapioka kapasitas produksi 200 ton/hr

No. Parameter Jumlah Limbah
(M3/hari) Penggunaan Keterangan

1 Separator 1 (LF) 1,440 Pencucian di Washer Ke IPAL

Separator 1 (MF) 720 Pengenceran di RS & Extractor Sirkulasi di Proses

2 Separator 2 960 Pengenceran di RS & Extractor Sirkulasi di Proses

3 Separator  3 360 Pengenceran di RS & Extractor Sirkulasi di Proses

4 Air Press Onggok 48 RS & Extractor Sirkulasi di Proses

3.2. Pemanfaatan Limbah Padat

Limbah padat tapioka yang dihasilkan dari pengolahan ubi kayu merupakan suatu 
media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme karena memiliki keseimbangan 
bahan-bahan organik dan anorganik di dalamnya yang merupakan nutrisi bagi 
pertumbuhan mikroorganisme. 

Upaya pemanfaatan limbah padat tapioka, selain merupakan bentuk pengelolaan 
lingkungan yang inheren dengan kualitas hidup manusia, juga berdampak pada 
perbaikan kesehatan lingkungan, peningkatan nilai ekonomi, pengurangan konsumsi 
pupuk kimia, dan peningkatan daya guna limbah padat tapioka.

Limbah padat industri tapioka ini berasal dari proses pengupasan yaitu berupa kulit 
singkong dan proses ekstraksi yang berupa ampas singkong. Limbah padat dari 
industri tapioka terbagi menjadi beberapa macam yaitu:
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1) Kulit yang berasal dari pengupasan ubi kayu/singkong

2) Sisa-sisa potongan ubi kayu/singkong yang tidak terparut berasal dari proses 
pemarutan.

3) Ampas onggok yang merupakan sisa dari proses ekstrasi pati dengan air, terdiri 
dari sisa-sisa pati dan serat-serat.

Industri tapioka ini sudah cukup baik dalam pemanfaatan dan penanganan limbah 
padatnya. Kulit singkong bagian dalam dimanfaatkan sebagai pakan ternak, 
sedangkan kulit bagian luarnya dibakar. Ampas singkong yang dihasilkan dari proses 
ekstraksi, dibentuk terlebih dahulu menjadi bongkahan kecil lalu dikeringkan di 
bawah sinar matahari. Ampas singkong yang telah kering atau yang lebih dikenal 
dengan “acia” kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkan.

Saat ini pemanfaatan onggok sudah sangat berkembang, mulai dari pakan ternak, 
bahan baku asam sitrat, bahan pengisi obat nyamuk bakar, sampai berbagai produk 
pangan seperti bahan pengisi saus dan sambal serta bioethanol. Biomassa lain yang 
dihasilkan adalah kulit dan potongan kecil-kecil ubi kayu atau lebih dikenal sebagai 
meniran. Biomassa ini umumnya digunakan sebagai pakan atau dikomposkan 
untuk dijadikan pupuk. Gambar 3.7. 3.8. dan 3.9. memperlihatkan limbah padat dari 
agroindustri tapioka dan contoh pemanfaatannya.
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SINGKONG
SELEKSI 

PENERIMAAN BB

ROOT PEELER
1. KUALITAS BB

2. KEBERSIHAN BB
(DITERIMA/DITOLAK)

KULIT &
TANAH

BIO
PLANTATION

WASHER SCREENING
PAKAN TERNAK
(MASYARAKAT)

CHOPER

RASPER

EXTRACTOR

SEPARATOR

DEWATERING

FD

PACKAGING

IPAL

CAIRAN

BIO GAS ?
PST,???

PAKAN TERNAK
(MASYARAKAT)

SCREENING
AMPAS/

ONGGOK

BURNER
(RESIDU)

STEAM
(PERCOBAAN)

KULIT & CHIPS

LIMBAH CAIR

CAIRAN PATI AMPAS

____________ 
 Gambar 3.6. Pemanfaatan 

limbah padat agroindustri 
tapioka
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Pupuk merupakan zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan 
baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik maupun bahan anorganik.

____________ 
 Gambar 3.8. Campuran antara 

kulit ubi kayu dan meniran 
yang siap dikomposkan atau 
digunakan untuk pakan ternak

____________ 
 Gambar 3.7. Limbah padat 

dari agroindustri tapioka siap 
dibawa tempat lain untuk 
berbagai keperluan
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Salah satu contoh dari pupuk organik adalah pupuk kompos. Pupuk kompos 
merupakan hasil penguraian bahan organik. Proses penguraiannya dapat dipercepat 
oleh mikroorganisme. 

Pupuk organik yang dikomposkan telah melalui proses dekomposisi yang dilakukan 
oleh beberapa macam mikroba baik dalam kondisi aerob maupun an-aerob sehingga 
mudah diserap oleh tanaman. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah 
organik seperti sisa-sisa tanaman (kulit, ampas, batang, dahan), sampah rumah 
tangga, kotoran ternak (sapi, kambing, ayam), arang sekam, abu dapur. Secara umum 
kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat 
tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak.

____________ 
 Gambar 3.9. Contoh 

pemanfaatan limbah biomassa 
padat dari agrorindustri 
tapioka (onggok) bersama-
sama dengan limbah biomassa 
lainnya untuk pakan ternak
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Cara pembuatan kompos            

Pengomposan dapat dilakukan secara an-aerob dan aerob. Cara an-aerob 
memerlukan waktu 1,5 sampai 2 bulan dan sering menghasilkan kompos dengan bau 
kurang sedap, karena suhu yang dihasilkan kurang tinggi sehingga tidak mematikan 
organisme pengganggu.

Pembuatan kompos secara an-aerob:

(1) Masukkan bahan baku secara berlapis-lapis mulai dengan sisa tanaman, 
kemudian pupuk kandang, abu sekam atau abu dapur ke dalam lubang yang 
telah disiapkan sebelumnya yang dasarnya telah dipadatkan agar tidak terjadi 
rembesan air. Ukuran lubang dapat disesuaikan menurut ketersediaan tenaga 
kerja dan bahan baku yang tersedia, misalnya lubang ukuran 2 m x 1 m dengan 
kedalaman 1 m cukup untuk memproses sekitar 0,5 – 0,8 ton kompos guna 
sekitar 0,2 sampai 0,3 hektar lahan.

(2) Tutup bagian atas permukaan dengan tanah setebal 5 – 10 cm dan semprotkan 
air sebanyak 30 liter pada permukaan kompos setiap 10 hari dan aduklah seluruh 
bahan dalam lubang setelah satu bulan pengomposan.

(3) Biarkan berlangsung selama 1,5 – 2 bulan agar proses pengomposan dapat 
sempurna. Untuk mempercepat waktu pengomposan, dapat digunakan 
mikroba selulolitik atau lignolitik yang berperan sebagai decomposer, antara 
lain Biodec, Stardec, atau EM-4.
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Pembuatan kompos secara aerob:

(1) Bahan baku kompos disusun berlapis kemudian disiram dengan larutan mikroba 
hingga mencapai kebasahan 30-40%, atau dengan ciri bila dikepal dengan 
tangan, air tidak keluar dan bila kepalan dilepas bahan baku akan mekar.

(2) Bahan baku digundukkan sampai ketinggian 15-20 cm, kemudian ditutup 
dengan karung goni atau karung plastik.

(3) Suhu kompos diperiksa setiap hari, pertahankan suhu pada kisaran 40-50 
derajat celcius, jika suhu lebih tinggi, kompos diaduk sampai suhunya turun 
dan ditutup kembali.

(4) Setelah 3-5 hari bahan baku sudah menjadi kompos (bokashi) dan siap untuk 
digunakan.

Kulit singkong dapat diproses menjadi pupuk organik yang kemudian disebut 
dengan pupuk kompos. Menurut penelitian (Akanbi, 2007) kompos kulit singkong 
bermanfaat sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan dan berpotensi sebagai 
insektisida tumbuhan. Penggunaan pupuk kompos kulit singkong ini, memiliki 
banyak keuntungan diantaranya adalah mengurangi permasalahan limbah dan 
meningkatkan nilai jual dari kulit singkong itu sendiri karena digunakan sebagai 
pupuk.
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Pemberian pupuk melalui penyemprotan adalah suatu cara yang efektif untuk 
memperbaiki kekurangan dan ketidakmampuan tanah untuk memindahan nutrisi 
ke tanaman. Oleh karena itu, pupuk kompos yang telah dibuat kemudian di ekstrak 
menggunakan air yang kemudian ekstrak tersebut dinamakan ekstrak kompos kulit 
singkong. Cara pembuatan ekstrak kompos kulit singkong (Akanbi, 2007):

Kulit singkong Bonggol singkong (dicacah)

Ampas halus (Tapioka)

____________ 
 Gambar 3.10. Bahan baku 

pembuatan pupuk organik 
(kompos) dari sisa industri 
tapioka
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____________ 
 Gambar 3.11. Bahan yang 

telah terdekomposisi karena 
pengomposan menjadi lebih 
hitam

Berdasarkan hasil penelitian (Akanbi, 2007), pupuk kompos dapat dibuat ke dalam 
bentuk ekstrak kompos (cair). Aplikasi dari penerapan ekstrak kompos tersebut 
digunakan dalam bentuk penyemprotan pada daun tanaman telfairia occidentalis. 
Ekstrak dari pupuk kompos tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi 
dan insektisida tumbuhan bagi tanaman telfairia occidentalis. Dalam semua 
perbandingan pengenceran, perbandingan 1: 2 (v/v) (1 bagian dari ekstraks kompos 
dengan 2 bagian volume air) secara konsisten lebih baik dari perbandingan lainnya. 
Pengerumunan hama serangga lebih banyak pada perlakuan tanaman yang tidak 
disemprot dengan salah satu dari ekstrak kompos.
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3.3. Efisiensi Penggunaan Energi

Saat ini industri tapioka umumnya menggunakan minyak diesel/solar atau batu bara 
sebagai sumber energinya, baik untuk kebutuhan listrik maupun unit pengering. 
Ada juga yang menggunakan listrik PT. PLN sebagai sumber energi utamanya. 
Dalam studi ini dievaluasi penggunaan energi per ton tapioka yang diproduksi 
dengan menggunakan solar dan batubara sebagai sumber energinya. Penggunaan 
batubara umumnya baru dilakukan setelah harga solar industri tidak disubsidi lagi 
oleh pemerintah. 

____________ 
 Gambar 3.12.  Diagram proses 

pembuatan kompos dari kulit 
singkong
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Tabel 3.2 memperlihatkan konsumsi energi per ton produksi tapioka pada industri 
tapioka yang berbeda kapasitas produksinya. Dari tabel tersebut diketahui bahwa 
industri tapioka memerlukan energi dan tidak dapat dipenuhi dari pemanfaatan 
limbah biomassa. Mengingat konsumsi bahan bakar minyak dan batu bara yang 
begitu besar, industri tapioka juga potensial menimbulkan emisi gas rumah kaca 
sebagai sisa pembakaran.

Tabel 3.2. Penggunaan energi pada industri tapioka
Kapasitas produksi Sumber energi Indek penggunaan energi

200 (ton tapioka/hari)
Heavy oil (for dryer) 37,81 liter/ton tapioka

Listrik PLN 209,57 kWh/ton tapioka

200 (ton tapioka/hari)
Diesel oil 108,34 liter/ton tapioka

Diesel oil + coal (for dryer) 73,2 liter/ton tapioka +100,4 kg/ton tapioka

140 (ton tapioka/hari)
Diesel oil 110, 98 liter/ton tapioka

Diesel oil + coal (for dryer) 71,7 liter/ton tapioka +85,40 kg/ton tapioka

Sumber: Hasanudin, 2008

Sebenarnya  industri  tapioka  dapat  memanfaatkan  air limbahnya  untuk 
menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air 
limbah industri tapioka masih mengandung bahan organik dalam jumlah besar yang 
ditandai dengan konsentrasi COD yang sangat tinggi. Penguraian senyawa organik 
pada kondisi anaerobik melalui beberapa tahapan dengan 2 tahap diantaranya 
merupakan tahap yang penting yaitu tahap pembentukan asam (asidogenesis) oleh 
bakteri asidogenik dan tahap pembentukan metana (metanogenesis) oleh bakteri 
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metanogenik.  Kelompok bakteri pertama menghidrolisis polimer organik dalam air 
limbah dan mengkonversi hasilnya menjadi asam-asam organik, alkohol, CO2, dan H2. 
Produk metabolisme yang berupa asam organik dan alkohol tidak seluruhnya dapat 
dikonversi oleh bakteri metanogenik menjadi CH4 dan CO2.  Bakteri ini umumnya 
tidak dapat mendegradasi alkohol selain metanol dan asam organik selain asam 
asetat dan asam format.  Untuk membentuk metanol dan asam asetat dari alkohol 
dan asam organik lain diperlukan kelompok bakteri ketiga. Kelompok bakteri ini 
dikenal sebagai kelompok bakteri asidogenik penghasil H2 (Hasanudin, 1993).  Tiga 
tahap fermentasi dalam pembentukan metana dinyatakan dalam Gambar 3.13. 

Tahap asidogenesis merupakan tahap pembentukan asam melalui hidrolisa senyawa 
organik baik yang terlarut maupun yang tersuspensi dari berat molekul besar 
(polimer) menjadi senyawa organik sederhana (monomer) yang dilakukan oleh 
enzim-enzim ekstraseluler.  Aktivitas perombakan ini dilakukan oleh bakteri-bakteri 
penghasil asam yang terdiri dari sub divisi acids/farming bacteria dan acetogenic 
bacteria. Senyawa-senyawa sederhana hasil perombakan antara lain didapatkan 
asam propionat dan butirat yang kemudian diuraikan oleh bakteri asetogenik 
menjadi asam asetat. (Manurung 2004; Metcalf and Eddy 1995).   

Tahap metanogenesis merupakan kelanjutan dari tahap asidogenesis dengan 
terjadinya proses penguraian asetat menjadi metana. Pembentukan metana 
dilakukan oleh bakteri dari sub divisi acetoclastic metana bacteria yang menguraikan 
asam asetat menjadi metana dan karbon dioksida.  Permasalahan pada tahap 
metanogenesis adalah bakteri metanogenik yang berperan mempunyai laju 
pertumbuhan spesifik yang sangat rendah (Metcalf and Eddy 1995). 
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Proses pembentukan asam dan gas metana dari suatu senyawa organik sederhana 
melibatkan banyak reaksi percabangan. Mosey (1983) dalam Manurung (2004) yang 
menggunakan glukosa sebagai sampel untuk menjelaskan bagaimana peranan 
keempat kelompok bakteri tersebut menguraikan senyawa ini menjadi gas metana 
dan karbondioksida sebagai berikut: 

1. Acid forming bacteria menguraikan senyawa glukosa menjadi: 
 C6H12O6 + 2H2O   2CH3COOH + 2CO2 + 4H2  (as.asetat) 
 C6H12O6   CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2   (as. butirat) 
 C6H12O6 + 2H2  2CH3CH2COOH + 2H2O (as.propionat) 

____________ 
 Gambar 3.13. Tahapan 

fermentasi pembentukan CH4 
(Grady and Lim 1980) 
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2.  Acetogenic bacteria menguraikan asam propionat dan asam butirat menjadi: 
 CH3CH2COOH  CH3COOH + CO2 + 3H2  (as.asetat) 
 CH3CH2CH2COOH  CH3COOH + 2H2  (as.asetat) 

3.  Acetoclastic metana menguraikan asam asetat menjadi: 
 CH3COOH  CH4 + CO2 (metana) 

4.  Metana bacteria mensintesis hidrogen dan karbondioksida menjadi: 
 2H2 + CO2   CH4 + 2H2O (metana) 

Penguraian bahan organik secara langsung berhubungan dengan produksi 
gas metana. Menurut Grady and Lim (1980) dan Sahm (1984), 1 kg COD dapat 
menghasilkan sekitar 350 NL (normal liter) gas metana.  Jumlah gas metana dan CO2 
yang diproduksi dari penguraian air limbah dapat dihitung bila komposisi air limbah 
telah diketahui, yaitu dengan menggunakan persamaan berikut : 

 
Untuk pertumbuhannya, disamping membutuhkan sumber karbon dan sumber 
energi, bakteri juga memerlukan garam-garam anorganik untuk mensintesis bahan-
bahan pembangun sel.  Selain mengandung 54% karbon, 20% oksigen, dan 10 % 
hydrogen, massa sel bakteri kering juga mengandung rata-rata sekitar 12% nitrogen, 
2% phospor, sulfur, sodium, potassium, kalsium, magnesium masing-masing sekitar 
1% dan beberapa trace element seperti Fe, Mg, Mo, Zn, Cu, Co, dan Ni (Sahm, 1984).  
Beberapa air limbah industri tidak mengandung nutrien yang seimbang.  Walaupun 
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demikian, nutrien yang diperlukan dalam proses anaerobik jauh lebih sedikit dari 
proses aerobik, karena biomassa yang terbentuk dalam proses anaerobik sangat 
sedikit.  Kebutuhan nitrogen dan phospor dalam proses anaerobik telah dihitung 
dan diketahui.  Rasio karbon : nitrogen : pospor yang diperlukan dalam proses 
anaerobik adalah 800 : 5 : 1 (Sahm, 1984).  Sejumlah besar substrat dapat didegradasi 
secara anaerobik.  Hanya sedikit bahan-bahan organik yang tidak dapat didegradasi 
oleh mikroba-mikroba anaerobik, antara lain: lignin, n-parafin, plastik, dan campuran 
antara komponen-komponen tersebut dengan bahan lainnya (Sahm, 1984). 

Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap laju perumbuhan 
mikroorganisme baik pada proses aerobik maupun anaerobik. Faktor-faktor 
lingkungan yang mempengaruhi proses anaerobik  antara lain:  temperatur,  
keasaman (pH), dan  konsentrasi substrat.  

Sampai saat ini belum banyak industri tapioka memanfaatkan air limbah sebagai 
sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau batu bara. 
Air limbah tapioka dengan kandungan bahan organik (COD) yang sangat tinggi 
merupakan bahan baku yang sangat potensial untuk memproduksi biogas sebagai 
sumber energi alternatif melalui proses dekomposisi anaerobik. 

Pengolahan air limbah secara anaerobik dalam kolam terbuka juga sangat potensial 
menghasilkan gas-gas rumah kaca terutama metana dan karbon dioksida. Berkenaan 
dengan itu, pemanfaatan air limbah industri tapioka akan sangat membantu 
pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Selain 
itu penggunaan energi ini juga akan dapat mencegah pencemaran tanah dan air 
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serta dapat mengurangi dampak pemanasan global akibat emisi gas-gas rumah 
kaca.

Pemanfaatan  limbah biomassa padat dari   industri  tapioka  relatif  sudah cukup 
optimal, baik untuk pupuk, pakan, pangan, atau untuk industri turunan seperti asam 
sitrat dan bioethanol. Meskipun demikian, pemanfaatannya untuk bioethanol masih 
perlu dikaji lebih lanjut terutama dari sisi lingkungan dan keekonomiannya karena 
saat ini masih dalam uji coba skala pilot.  Dari sisi lingkungan, pemanfaatan onggok 
untuk bioethanol memerlukan tahap hidrolisis yang umumnya menggunakan asam 
kuat seperti asam sulfat atau asam klorida untuk menghasilkan gula yang diperlukan 
untuk fermentasi ethanol. Bukan tidak mungkin, penggunaan bahan kimia ini akan 
menghasilkan limbah yang tidak ramah lingkungan. Dari sisi keekonomian, jelas 
penggunaan onggok untuk bahan baku bioethanol memerlukan proses tambahan 
yang tentunya akan menambah biaya produksi,  sehingga perlu dikaji lebih lanjut  

apakah sudah layak. 
Aliran material dan 
pengolahan air limbah 
pada salah satu industri 
tapioka diperlihatkan 
pada Gambar 3.14.

____________ 
Gambar 3.14.  Aliran material 
dan pengolahan air limbah di 
industri tapioka
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Kondisi berbeda terjadi pada limbah biomassa cair (air limbah). Air limbah agroindustri 
tapioka mempunyai kandungan bahan organic yang sangat tinggi yaitu mempunyai 
COD sekitar 12.000-25.000 mg/l dengan jumlah sekitar 20-25 m3/ton produk. Untuk 
mengolah air limbah dengan karakteristik dan jumlah seperti ini agar memenuhi 
baku mutu air limbah industri tapioka tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, 
minimal memerlukan lahan yang sangat luas bila diolah dengan cara biologis.

Pengolahan biologis untuk air limbah dengan karakteristik seperti ini tentunya 
memerlukan tahap pengolahan secara anaerobik. Tahap proses ini memberikan 
dampak lain terhadap kondisi atmosfir bumi karena proses ini menghasilkan gas 
metana dan karbondioksida yang merupakan gas-gas rumah kaca. Walaupun 
demikian, sesungguhnya gas metana merupakan gas yang dapat dibakar sehingga 
tahap proses anaerobik dalam pengolahan air limbah tapioka juga menghasilkan 
sumber energi baru dan terbarukan. Jumlah biogas (campuran CH4 dan CO2) untuk 
kapasitas produksi 100 ton tapioka/hari adalah setara dengan 7 ton karbon/hari 
seperti diilustrasikan pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15. memperlihatkan potensi produksi gas metana dari air limbah 
agroindustri tapioka dengan kapasitas 100 ton tapioka/hari. Biogas (CH4 dan CO2) 
yang dapat dihasilkan dari konversi air limbah ini mencapai 7,0 ton C/hari dengan 
komposisi seperti diperlihatkan pada Gambar 3.15 atau setara dengan 124,46 ton 
CO2/hari diemisikan ke atmosfir.
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Bila biogas ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar, maka selain 
mendapatkan keuntungan berupa energi juga dapat mengurangi emisi gas rumah 
kaca (CH4) sekitar 108,27 ton setara CO2/hari. Pengurangan ini sesungguhnya juga 
dapat diajukan untuk mendapatkan CER (Certificate of Emission Reduction) melalui 
skema CDM (Clean Development Mechanism).

Potensi energi yang dapat dibangkitkan dari konversi gas metana dengan 
memanfaatkan air limbah agroindustri tapioka adalah sekitar 88,42 liter setara solar/
ton tapioka atau 126,74 kg batu bara/ton tapioka yang dihasilkan.  Perhitungan 
penyetaraan potensi energi ini diperlihatkan pada Tabel 3.3. 

____________ 
 Gambar 3.15.  Aliran material 

(karbon) pada kolam anaerobik 
instalasi pengolahan air 
limbah industri tapioka dengan 
kapasitas 100 ton TPD.



Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Tapioka40

Tabel. 3.3 Penyetaraan potensi energi dari air limbah industri tapioka

PARAMETER NILAI

Basis Perhitungan Laju alir = 1969 m3/hari
COD = 13.330 mg/l
Total C= 9,8 ton C/hari

Kapasitas produksi 100 ton tapioka/hari

Total C terkonversi menjadi biogas 71% = 7 ton C/hari

Komposisi biogas CH4 = 58%
CO2 = 42%

Berat molekul CH4 = 16
CO2 = 44

Total C terkonversi menjadi gas CH4 12/16x58%
= (12/16x58%+12/44x42%)
= 79,16%= 5,54 ton C/hari

Jumlah gas CH4 yang dapat dihasilkan =16/12 x 5,54 ton CH4/hari
= 7,39 ton CH4/hari

Volume 1 mol gas (STP) 22,4 liter

Jumlah (m3) gas CH4 yang dapat dihasilkan = 7,39/16 x 22,4x1000 m3

= 10.344 m3/hari

Kalor jenis CH4 = 35,9 MJ/m3

Solar = 42 MJ/liter
Batu bara = 29,3 MJ/kg

Produksi energi per ton tapioka yang dihasilkan = 3.713,5 MJ/ton tapioka

Produksi setara energi per ton tapioka yang dihasilkan Solar =88,42 liter
Batu bara=126,74 kg
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Bila industri tapioka mempunyai kapasitas 100 ton tapioka/hari maka akan dihasilkan 
energi sebesar 8.842 liter setara solar/hari atau setara sekitar 12,674 ton batu bara/
hari. Potensi energi yang dapat dibangkitkan dari limbah biomassa cair ini akan dapat 
memenuhi sebagian kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh industri tapioka untuk 
proses produksi atau pengeringan tepung tapioka.  Peningkatan kapasitas sampai 
tingkat tertentu akan meningkatkan efisensi penggunaan energi sehingga industri 
tapioka dapat memenuhi seluruh kebutuhan energinya bahkan bisa lebih.

Model pemanfaatan biomassa secara komprehensif pada industri tapioka dapat 
dilihat pada Gambar 3.16. Model ini dapat digunakan sebagai skenario pemanfaatan 
biomassa kelapa sawit secara efektif menuju terciptanya industri tapioka yang zero 
waste dan tidak menimbulkan efek pemanasan global.

____________ 
 Gambar 3.16.  Model 

pemanfaatan limbah biomassa 
dari industri tapioka
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BAB IV
Penutup



Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Tapioka 43

BAB IV
PENUTUP 

Pengelolaan limbah kegiatan industri pengolahan tapioka dengan menerapkan 
konsep zero waste memberikan beberapa manfaat baik secara sosial, ekonomi, 
maupun lingkungan secara sekaligus. Berkembangnya kegiatan pemanfaatan 

limbah kegiatan industri tapioka telah mendorong berkembangnya kegiatan usaha 
baru antara lain kegiatan produksi pupuk organik/kompos, pakan ternak, biogas, 
bahan pengisi obat nyamuk, dan bahan campuran makanan seperti saus, kerupuk. 
Hal ini akan membuka peluang kerja baru yang tentunya akan memberikan dampak 
positif terhadap kualitas sosial-ekonomi masyarakat. Harga jual ampas (onggok) di 
tingkat pabrik mencapai Rp.600,-/kg. Apabila singkong yang digunakan dalam proses 
pengolahan mencapai 500 TPD, maka akan menghasilkan ampas (onggok) sebanyak 
125 TPD atau memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.75.000.000,-/hari. 
Selain itu, produksi pupuk organik juga akan membantu mengatasi permasalahan 
kelangkaan pupuk yang kerap terjadi sehingga dapat membantu petani 
meningkatkan produksinya dengan kualitas yang lebih baik. Dengan produksi kulit 
singkong, kotoran sebanyak 25 TPD, apabila dibuat menjadi pupuk organik/kompos 
akan dapat memberikan tambahan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- per proses 
produksi.

Dilihat dari sisi lingkungan, produksi pupuk organik dari kotoran ternak akan 
mengurangi konsumsi pupuk kimia. Dari berbagai  penelitian diketahui bahwa 
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penggunaan pupuk organik memberikan dampak positif terhadap peningkatan 
biodiversitas dan kesuburan tanah. Peningkatan penggunaan pupuk organik pada 
berbagai kegiatan pertanian akan meningkatkan keberlanjutan (sustainability) 
kegiatan pertanian. Pemanfaatan air limbah untuk produksi biogas telah mampu 
mengasilkan sumber energi baru terbarukan setara dengan 8.842 liter setara 
solar/hari atau setara sekitar 12,674 ton batu bara/hari. Apabila asumsi harga solar 
industri Rp.6.000/liter, maka akan menghasilkan tambahan penghasilan sebesar 
Rp.53.052.000,-/hari. Selain keuntungan berupa energi juga dapat mengurangi 
emisi gas rumah kaca (CH4) sekitar 108,27 ton setara CO2/hari. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada limbah dari usaha pengolahan tapioka ini yang 
merugikan baik makhluk hidup maupun lingkungan yang tinggal di sekitarnya.
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