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ABSTRAK
Masalah buangan tekstil sesungguhnya bukan hanya warna gaia, yang secara estetika tidak

dikehendaki.Terputusnya rangkaian dua atom nitrogen yang berikatan rangkap dua (-N=N-), pada proses
penghilangan warna akan menyebabkan terbentuknya metabolit yang pad a umumnya terdiri dari go long an hidrokarbon
aromatik dan dapat menimbulkan karsinogen dan mutagen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
kemampuan reaktor dalam proses penghilangan warns dan penurunan kandungan metabolit. Dengan menggunakan
reaktor fixed bed dua tingkat yang dioperasikan secara kontinyu, dimana pada tingkat pertama dalam kondisi anaerobik
yang tujuannya untuk menghilangkan warna, sedangkan pad a tingkat dua dengan kondisi aerob yang tujuannya untuk
mendegradasi metabolit yang terbentuk. Pada konsentrasi zat warne 100 mg/L den konsentrasi cosubtrat 1000 mg/L
diperoleh waktu kontak optimum dalam proses penghilangan warna adalah 8 jam dengan efisiensi penghilangan warna
87% dan efisiensi penyisihan COD 50%.

Kata kunci: warna ,tekstil,biologis,metabolit, reaktor

ABSTRACT
The problem of textile wastewater is actually not only the colour, which is aesthically unappealing. The breakdown

of the combination of two Nitrogen atoms which are tied in two layers(-N=N-) in decolorization prosess will caused the
formation of metabolit which in general consisting of hidrocarbon and possibly causing carcinogen and mutagen.

The goal of this research project is to know the capability of reactor in the process of decolorization and decreasing
metabolit content. This research used the two stage fixed bed reactor which operated continously. On the first stage the
reactor is set in an anaerobic condition which allowed the decolorization process and on the second reactor is set in an
aerobic condition for the pulpose of degradating the formed metabolit. With the concentration of colouring agent 100
mgiL and concentration of cosubstrate 1000 mgiL it delivered to conclusion that the optimum detention time in
decolorization process is 8 hours with efficiency of removal colour 87% and efficiency of removal COD 50%.

Key word: colour, textile, biologic, metabolit, reactor.

warna azo ini mempunyai dua atom nitrogen
yang berikatan rangkap dua (-N=N-).

Secara biologis penghilangan warna
berlangsung dalam kondisi anaerobik dan
dilakukan melalui penambahan subtrat yang
disebut juga cosubtrat. Bakteri yang ada
akan memakan cosubtrat, kemudian melalui
reduksi ekivalen (NADHv dua atom nitrogen
yang berikatan rangkap dua akan terputus.

(Persamaan1)

R1-N=N-R2 + 2 NADH2 .
R1-NH2 + R2NH2 + 2 NAD (1)

Dieckhues (1960) melakukan
pengamatan perubahan warna dari 14 jenis
warna azo dengan menggunakan bakteri
yang ada pada usus manusia. Walker
(1970) juga mengamati penghilangan warna
yang dapat dilakukan oleh berbagai jenis
bakteri dalam kondisi anaerobik. Tapi
umumnya setelah terputusnya dua aton
nitrogen yang berikatan rangkap dua, maka
metabolit yang terbentuk dari aromatik

PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya penduduk

kebutuhan tekstil di Indonesia pun semakin
meningkat. Hal inilah yang memacu
berkembangnya industri tekstil di Indonesia.
Peningkatan indusrti tekstil sejalan dengan
meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan
sehingga masalah pengolahannya menjadi
kebutuhan yang sangat mendesak.

Masalah buangan tekstil sesungguhnya
bukan hanya warna saja, yang secara
estetika tidak dikenhendaki. Tetapi metabolit
yang terbentuk akibat putusnya rangkaian
dua atom nitrogen yang berikatan rangkap
dua (-N=N-), umumnya terdiri dari golongan
hidrokarbon aromatik yang bersifat
karsinogen dan mutagen.

Kelas dari zat warna yang banyak
digunakan di dunia ialah jenis warna azo
dan salah satu jenis warna azo yang disukai
adalah jenis warna reaktiv, karena warna
pad a jenis ini mudah pemakaiannya dalam
industri tekstil. Tapi ada kelemahannya yaitu
meninggalkan sisa warna yang paling tinggi
dibandingkan jenis zat warna lain. Ciri dari
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pengolahan air buangan komunal tidak
dapat terdegradasi.

Zwicker et. AI (1992) berpendapat
bahwa bakteri yang telah beradaptasi dapat

mendegradasi metabolit. Diekman et.al
(1988) memperlihatkan penurunan
kandungan 6- Aminonaphthaline-2-Sulfanic
acids (6A2NS) dalam kondisi aerob dengan
kultur murni pada percobaan bacth~
(Persamaan 2 & 3)- Berbagai penelitian
pengolahan warna secara kontinyu dapat
dilihat pada Tabel1.

amine sulit didegradasi (Wuhrmann et.al,

1980).
Brown et.al (1987) melakukan penelitian

kandungan aromatik amine dari metabolit 16
jenis warna azo, dimana pada kondisi
aerobik lebih berhasil daripada kondisi
anaerobik.

Aminonaphthaline-2-Sulfanic acids dan
Hydroxynapthaline-2-Sulfanic acids
merupakan produk antara (intermadiate)
yang sangat penting dalam industri tekstil.
Kedua senyawa ini mempunyai sifat
xenobiotis yang di dalam instalasi
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(6A2SN = 6-Aminonaphthaline-2-sulfanic acids; 5AS = 5-Aminosalicylacids)

(Dieckman et.al,1988)
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Gambar 1 Struktur molekul zat warna Reactive Orange 16 (RO16)

pada reaktor aerob diberi aerasi udara agar
suplai oksigen yang dibutuhkan dapat
terpenuhi. Selain itu juga terdapat dua bak
penyeimbang tekanan setelah reaktor
anaerob dan aerob. Media lekat bakteri
yang digunakan berupa span yang terbuat
dari polyurethan berbentuk kubus dengan
panjang sisi 1 cm. Untuk menjaga agar pH
tetap dalam kondisi yang baik untuk
pertumbuhan bakteri yaitu 6,5-8,5 maka
ditambahkan Na2CO3 yang dicampurkan
pada larutan warna dengan konsentrasi 1 gr/l

Penambahan subtrat dan warna
dilakukan tiap hari dalam bentuk larutan
dengan konsentrasi yang tinggi yang
diencerkan langsung pada tempat suplai
berupa drigen bekas. Untuk mencegah
tumbuhnya bakteri pada tempat penyuplai
glukosa maka dilakukan pencucian setiap 2
hari sekali sedangkan untuk tempat
penyuplai zat warna dan buffer pencucian
dilakukan 1 minggu sekali. Skema reaktor
yang digunakan dapat dilihat pada
Gambar 2

METODOLOGI
Penelitian dilakukan di laboratorium

penelitian, Jurusan Teknik Lingkungan,
Institut Teknologi Bandung. Penelitian ini
dilakukan menggunakan fixed bed reaktor
secara kontinu pada kondisi anaerob dan
aerob dengan menggunakan model zat
warna, yaitu Reactive Orange 16.Struktur
zat warna Reaktiv Orange 16 dapat dilihat
pad a Gambar 1.

Sedangkan bakteri yang digunakan
adalah bakteri fakultatif (mix culture) dan
sebagai sumber makanannya (cosubstrat)
adalah glukosa.

Rangkaian Dua Tingkat Fixed Bed
Reaktor

Reaktor kontinyu yang digunakan
terbuat dari fiber glass dengan volume untuk
masing-masing reaktor 5,1 liter. Agar
konsentrasi zat warna yang masuk homogen
pada setiap bagian di dalam reaktor anaerob
maka dilakukan resirkulasi menggunakan
motor dengan debit 124 Ujam. Sedangkan
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Gambar 2 .Skema pengolahan air buangan dengan reaktor kontinyu

Keterangan :
A = suplai glukosa E = bak penyeimbang tekanan
B = suplai zat warna F = reaktor aerob
C = pompa G = bak penyeimbang tekanan
D = reaktor anaerob H = suplai udara

C
as =(1-~)x100

CSo
(5)

Cara Analisa dan Pengukuran
Sam pel yang diambil sebesar 25 ml dari

tiga titik yaitu influent, efluen reaktor
anaerobik dan efluent reaktor aerobik.
Setelah sampel diambil, kemudian dilakukan
sentrifugasi selama 15 menit dengan
kecepatan putaran 3500 rpm, kemudian
disaring terlebih dahulu dengan kertas
saring whattman biasa untuk menghindari

tercampurnya partikulat tersuspensi dengan
air hasil sentrifugasi.

dimana:
a = persentase penurunan zat pencemar
Cs = konsentrasi akhir percobaan (mg/L)
Cso = konsentrasi awal percobaan (mg/L)

Kecepatan penurunan zat pencemar pad a
kondisi tunak dalam reaktor kontinyu yang

homogen (completely mixed) dapat dihitung
dengan p:ersamaan 6

(CSO -CS)rs = (6)

td

Pemeriksaan Parameter
Pemeriksaan konsentrasi zat warna

RO16 diukur dengan spektrofotometer pada
panjang gelombang optimum dari zat warna
Reactive Orange 16 yaitu 495 nm.
Persamaan perhitungan konsentrasi zat
warna sebagai berikut:

dimana:
r s = kecepatan penghilangan zat

pencemar (mg/L.jam)
Cs = konsentrasi akhir percobaan (mg/L)
Cso = konsentrasi awal percobaan (mg/L)
~ = waktu kontak Uam)

Y = 0.0251x + 0.0258 (4)

Pemeriksaan COD dilakukan dengan
metode dikromet (COD mikro).
pH diukur dengan menggunakan Mettler
Toledo MP220. HASIL DAN DISKUSI

Perhitungan
Untuk

penurunan
Qersamaan 5

Variasi Waktu Kontak
Untuk melihat pengaruh waktu kontak

dalam proses penghilangan warna dilakukan
serangkaian percobaan dengan memvariasi-

menghitung
zat pencemar

persentase
digunakan
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kan waktu kontak, yaitu 10, 8, 6 dan 4 jam.
Konsentrasi glukosa sebagai co-subtrat (Cs)
sebesar 1000 mg/l, dipilih konsentrasi yang
tinggi, supaya konsentrasi glukosa tidak
mempengaruhi laju penghilangan warna
(pada percobaan bacth)(Yulisa, 1998)
karena yang ingin dilihat adalah pengaruh
waktu kontaknya saja.

pengaruh Waktu Kontak Terhadap
Penyisihan COD

pengaruh waktu kontak terhadap
penyisihan COD diamati dengan mengukur
COD yang keluar dari reaktor anaerob dan
aerob.

Gambar 4 memperlihatkan penurunan
COD pada berbagai variasi waktu kontak

Dari Gambar 4 terlihat bahwa untuk
semua waktu detensi COD effluent dari
reaktor aerob masih di atas dari COD zat
warna yaitu sebesar 103,73 mg/l COD.
Penurunan COD yang terjadi hanya
terhadap co-subtrat (glukosa) karena mudah
terdegradasi. Ini berarti belum terjadi
penurunan kandungan metabolit yang
terbentuk akibat proses penghilangan
warna. .

Untuk dapat mendegradasi kandungan
metabolit yang terbentuk diperlukan
adaptasi oleh bakteri (Zwicker et.al,1992).
Soewondo, 1997, melakukan penelitian
dengan menggunakan model zat warna
Reaktif Orange 96 dan terlihat bahwa
degradasi metabolit baru terjadi setelah 150
hari pengamatan.

Effisiensi penyisihan COD total terbaik
adalah pada waktu detensi 10 jam yaitu
sekitar 50,6 %. Efisiensi penyisihan COD
total untuk waktu kontak 8, 6, dan 4 jam
yaitu sebesar 48,04%,29,31% dan 42,89%.

Pengaruh Waktu Kontak Terhadap
Penghilangan Warna

Setelah kondisi reaktor mencapai
keadaan tunak pada proses aklimatisasi
selanjutnya dimasukan zat warna Reaktif
Orange 16 dengan konsentrasi 100 mg/L
dan konsentrasi glukosa tetap sarna yaitu
1000 mg/L.

Gambar 3 memperlihatkan peng-
hilangan warna RO 16 pad a berbagai variasi
waktu kontak.

Oengan menggunakan persamaan 5
didapatkan bahwa penghilangan warna
pad a waktu kontak 10 dalam kondisi tunak
mencapai 90 %. Sedangkan untuk waktu
kontak 8,6 dan 4 jam penghilangan warna
mencapai 87 %, 73 % dan 60 %. Oari
keempat variasi waktu kontak terlihat bahwa
waktu kontak 10 jam mempunyai efisiensi
penghilangan warna yang terbaik

Namun dengan pertimbangan volume
reaktor maka dipilih waktu kontak 8 jam
sebagai waktu kontak optimum karena
dengan waktu kontak 8 jam yang memiliki
efisiensi 3 % lebih rendah dari waktu kontak
10 jam, membutuhkan volume reaktor 20 %
lebih kecil dibandingkan dengan waktu
kontak 10 jam.

Pengaruh Waktu Kontak Terhadap
Kecepatan Penghilangan Warna

Dengan menggunakan persamaan 6
dapat dihitung kecepatan penghilangan
warna untuk setiap variasi waktu kontak,
seperti terlihat dalam Gambar 5

Gambar 3. Penghilangan warna RO 16 pada variasi waktu kontak,
CGo = 1000mg/L glukosa, pH 6-6,5 dan temperatur kamar
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Gambar 5. Kecepatan penghiJangan warna pada variasi waktu kontak

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa
waktu kontak memberikan pengaruh

terhadap kecepatan penghilangan warna.
Kecepatan penghilangan warna terbesar
terjadi pada waktu kontak 4 jam yaitu
sebesar 15,28 mg/L.jam. Sedangkan untuk
waktu kontak 6, 8, dan 10 jam masing-
masing sebesar 12,15810,74 dan 8,9
mg/L.jam. Ini berarti bahwa semakin lama
waktu kontak kecepatan penghilangan
warnanya semakin kecil. Tetapi bila
dibandingkan dengan efisiensi penghilangan
warna yang dicapai sangat berlawanan,
dimana semakin lama waktu kontak efisiensi
penghilangan warna akan semakin besar.

Pengaruh Waktu Kontak Terhadap
Kecepatan Penyisihan COD

Dengan menggunakan persamaan 6
dapat dihitung kecepatan penghilangan
warna untuk setiap variasi waktu kontak,
seperti terlihat dalam Gambar 6.

Dari Gambar 6 terlihat bahwa waktu
kontak 4 jam memiliki kecepatan penyisihan
COD total yang terbesar yaitu 118,82
mg/L.jam, sedangkan untuk waktu kontak 6,
8, dan 10 jam kecepatan penyisihan COD
yang terjadi adalah sebesar 57,24 mg/L.jam,
68,64 mg/L.jam dan 58,66 mg/L.jam.
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mg/L dan 200 mg/L adalah 87%, 60% dan
50%.

Variasi Konsentrasi Warna
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk

melihat pengaruh konsentrasi warna
terhadap proses penghilangan warna serta
mendapatkan konsentrasi zat warna yang
optimum dari beberapa konsentrasi warna

yang digunakan.

Pengaruh Konsentrasi Warna pada
Penyisihan COD

Untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh konsentrasi warna terhadap
penyisihan COD dilakukan pengukuran COD
influen dan efluent dari beberapa variasi
konsentrasi warna. Gambar 8 mem-
perlihatkan penyisihan COD pad a variasi
konsentrasi warna.

Dengan menggunakan persamaan 5
dapat dihitung efisiensi penyisihan COD
total yaitu sebesar 48,13%, 45,07% dan
36,8% untuk konsentrasi warna 100 mg/L,
150 mg/L, dan 200 mg/L. Terlihat bahwa
efisiensi penyisihan COD menurun dengan
meningkatnya konsentrasi warna. Hasil
pengukuran COD pada variasi konsentrasi
warna juga menunjukkan bahwa belum
terjadinya degradasi terhadap metabolit
yang ada, terlihat dari COD efluent reaktor
aerob masih di atas COD zat warna. Ini
berarti bahwa selama 68 hari belum cukup
bagi bakteri untuk melakukan adaptasi.

Pengaruh Konsentrasi Warna pada
Penghilangan Warna

Pada percobaan ini dilakukan tiga
variasi konsentrasi warna, yaitu 100
mg/L,150 mg/L dan 200 mg/L. Percobaan
dilakukan pad a waktu kontak optimum yaitu
8 jam dan konsentrasi glukosa sebagai
cosubtrat 1000 mg/L.

Gambar 7 memperlihatkan peng-
hilangan warna pada variasi konsentrasi
warna.

Dari Gambar 7 terlihat bahwa dari ketiga
variasi warna yang dilakukan semakin tinggi
konsentrasi warna semakin rendah efisiensi
penghilangan warna yang terjadi. Dengan
menggunakan persamaan 5 didapat efiensi
penghilangan warna untuk masing masing
variasi konsentrasi warna 100 mg/L, 150
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Gambar 7. Penghllangan warns pada variasi konsentrasi warna,
CGo = 1000 mg/L glukosa, td = 8 jam, pH = 6-6,5 dan
temperatur kamar
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mg/L glukosa, td = 8 jam, dan temperatur kamar

Pengaruh Konsentrasi Warna Terhadap
Kecepatan Penyisihan COD

Dengan menggunakan persamaan 6
dapat dihitung kecepatan penyisihan COD
pada berbagai konsentrasi zat warna
seperti terlihat pada Gambar 10.

Dari Gambar 10 terlihat bahwa semakin
tinggi konsentrasi warna semakin rendah
kecepatan penyisihan COD total yang
terjadi. Kecepatan penyisihan COD total
untuk konsentrasi warna 100 mg/L, 150
mg/L dan 200 mg/L yaitu sebesar 68,05
mg/L.jam, 63,78 mg/L.jam dan 55,03
mg/L.jam.

Pengaruh Konsentrasi Warna Terhadap
Kecepatan Penghilangan Warna

Oengan menggunakan persamaan 6
dapat dihitung kecepatan penghilangan
warna pada berbagai konsentrasi zat warna
seperti terlihat pad a Gambar 9

Terlihat bahwa konsentrasi warna

berpengaruh terhadap kecepatan
penghilangan warna. Oari Gambar terlihat
jelas bahwa semakin tinggi konsentrasi zat
warna kecepatan penghilangan warna yang
terjadi akan semakin tinggi.

Kecepatan penghilangan warna pada
tiga variasi konsentrasi warna adalah
10,875 mg/L/jam, 11,125 mg/L/jam dan
12.5 mg/L/jam untuk konsentrasi warna
100 mg/L, 150 mg/L dan 200 mg/L .
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Gambar 11. Penghilangan warna pada variasi konsentrasi glukosa,
Cf = 100 mg/L, waktu kontak 8 jam, pH = 6-6,5 dan
temperatur kamar

Variasi Konsentrasi Glukosa
Glukosa akan dimanfaatkan oleh bakteri

sebagai sumber karbon atau sumber
makanannya. Oleh karena itu perlu diketahui
pengaruh jumlah sumber makanan ini
terhadap aktivitas bakteri dalam proses
penghilangan warna.

konsentrasi warna yang keluar dari reaktor
anaerob.

Dengan menggunakan persamaan 5
dapat dihitung efisiensi penghilangan warna
yaitu sebesar 72%, 79% dan 82% untuk
konsentrasi glukosa 750 mg/L, 1000 mg/L
dan 1500 mg/L. Dari hasil perhitungan
terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi
glukosa semakin tinggi pula efisiensi
penghilangan warna yang terjadi.
Semakin besar konsentrasi glukosa akan
semakin banyak pula NADH2 yang terbentuk

pada proses degradasi glukosa sehingga
efisiensi penghilangan warna meningkat
dengan meningkatnya konsentrasi glukosa.

Dari hasil perhitungan efisiensi
penghilangan warna pad a konsentrasi
glukosa 1000 mg/L terlihat bahwa adanya
perbedaan nilai efisiensi penghilangan
warna dengan nilai efisiensi penghilangan
warna pada variasi waktu kontak,
konsentrasi zat warna untuk suatu kondisi

Pengaruh Konsentrasi Glukosa pad a
Penghilangan Warna

Pengaruh glukosa sebagai cosubtrat
terhadap proses penghilangan warna
diketahui dengan melakukan serangkaian
percobaan variasi glukosa. Variasi
konsentrasi cosubtrat yang dilakukan adalah
750 mg/L, 1000 mg/L dan 1500 mg/L.
Gambar 11 memperlihatkan penghilangan
warna pad a variasi konsentrasi glukosa

Dari Gambar terlihat bahwa konsentrasi

glukosa berpengaruh terhadap proses
penghilangan warna dimana semakin tinggi
konsentrasi glukosa semakin rendah
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yang sarna yaitu konsentrasi warna 100
mg/L, konsentrasi glukosa 1000 mg/L dan
waktu kontak 8 jam. Terlihat bahwa nilai
efisiensinya semakin lama justru semakin
turun. Hal ini disebabkan adanya gas yang
terperangkap di antara span tempat bakteri
melekat. Pad a setiap fase proses fermentasi
dihasilkan gas CO2. Kondisi yang terjadi
pada reaktor adalah gas CO2 yang terbentuk
pad a proses fermentasi tidak dapat keiuar
ke udara bebas akibat terperangkap di
dalam reaktor, akibatnya CO2 dimanfaatkan
oleh bakteri Clostridium sp yang ada di
dalam reaktor, dimana hasil dari identifikasi
bakteri yang ada di dalam reaktor anaerob
terdapat 3 jenis bakteri clostridium yaitu
Clostridium oceanicum, Clostridium
aminovalerium dan Clostridium chavoi,
untuk melakukan proses respirasi anaerob
atau respirasi carbonat karena bakteri dari
jenis clostridium adalah salah satu bakteri
yang dapat memanfaatkan CO2 sebagai

akseptor elektronnya dalam proses
reoksidasi NADH2 menjadi NAD. Pad a
proses respisasi anaerob yang bertindak
sebagai akseptor elektron adalah senyawa
anorganik dalam kondisi ini adalah CO2
sehingga hal ini akan menyebabkan
merlurunnya efisiensi penghilangan warna.

Pengaruh Konsentrasi Glukosa Pad a
Penyisihan COD

Untuk mengetahui pengaruh dari
konsentrasi glukosa terhadap efisiensi
penyisihan COD dilakukan pengukuran COD
efluen baik pada reaktor anaerob maupun
reaktor aerob. Gambar 12 memperlihatkan
penurunan COD pada berbagai konsentrasi
glukosa. Dengan menggunakan persamaan
5 didapat efisiensi penyisihan COD total
untuk konsentrasi glukosa 750 mg/L, 1000
mg/L dan 1500 mg/L adalah sebesar
39,03%, 59,38% dan 65,89%.
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Gambar 12. Grafik penyisihan COD pada variasi konsentrasi glukosa,
C, = 100 mg/L, waktu kontak 8 jam, dan temperatur kamar
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Gambar 13 Kecepatan penghllangan warna pada variasi konsentrasi glukosa
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Selain berpengaruh terhadap
pemakaian subtsrat penambahan substrat
juga mempengaruhi kecepatan pemakaian
substrat. Dari Gambar terlihat bahwa
semakin tinggi konsentrasi glukosa semakin
besar pula kecepatan penyisihan COD yang
terjadi. Ini berarti bahwa semakin tinggi
konsentrasi substrat akan semakin besar
pula kecepatan pemakaian substrat oleh
mikroorganisme.

Kecepatan penyisihan COD total untuk
konsentrasi glukosa 750 mg/Ujam, 1000
mg/L/jam dan 1500 mg/L/jam adalah
sebesar 39,03 mg/L/jam, 59,38 mg/L/jam
dan 65,89 mg/L/jam.

Pengaruh Konsentrasi Glukosa Terhadap
Kecepatan Penghilangan Warna

Dengan menggunakan persamaan 6
dapat dihitung kecepatan penyisihan COD
pada berbagai konsentrasi glukosa seperti
terlihat pad a Gambar 13

Dari grafik dapat dilihat bahwa semakin
tinggi konsentrasi glukosa kecepatan
penghilangan warna yang terjadi juga
semakin besar. Semakin tinggi konsentrasi
glukosa kecepatan penyisihan COD yang
terjadi akan semakin besar. Besarnya
kecepatan penyisihan COD menunjukkan
kecepatan proses degradasi glukosa yang
juga menunjukkan besarnya kecepatan
pembentukan elektron donor (NADHv pada
proses degradasi glukosa. Menurut hipotesa
penghilangan warna secara interselullar,
proses penghilangan warna tidak
memperhatikan apakah dalam prosesnya
melibatkan enzim atau tidak. Asumsi yang
digunakan adalah senyawa azo akan
bertindak sebagai oksidan yang masuk ke
dalam gel atau pads membran gel, dimana
kecepatan reduksinya akan dikontrol dengan
laju pembentukan elektron donor (Glasser et
al.,1995).

Kecepatan penghilangan warna untuk
kosentrasi glukosa 750 mg/L, 1000 mg/L
dan 1500 mg/L adalah 9,125 mglUjam,
9,875 mg/L dan 10,25 mg/L

KESIMPULAN
Dari hasil pengamatan terhadap

penghilangan warna pada percobaan variasi
waktu kontak, variasi konsentrasi zat warna
dan variasi konsentrasi glukosa , ternyata
waktu kontak konsentrasi zat warna dan
konsentrasi glukosa sangat berpengaruh
terhadap proses penghilangan warna.
Semakin lama waktu kontak dan semakin
besar konsentrasi glukosa maka efisiensi
penghilangan warna akan semakin besar
sedangkan pad a variasi konsentrasi warna
efisiensinya menurun dengan meningkatnya
konsentrasi warna.

Pada variasi waktu kontak, kecepatan
penghilangan warna terbesar terjadi pada
waktu kontak 4 jam dan menurun dengan
bertambahnya waktu kontak, sedangkan
pada variasi konsentrasi warna dan
konsentrasi glukosa kecepatan
penghilangan warna meningkat dengan

Pengaruh Konsentrasi Glukosa Terhadap
f<ecepatan Penyisihan COD

Dengan menggunakan persamaan 6
dapat dihitung kecepatan penyisihan COD
pada berbagai konsentrasi zat warna
seperti terlihat pada Gambar14
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bertambahnya konsentrasi warna

glukosa
Selain berpengaruh terhadap proses

penghilangan warna, waktu kontak,
konsentrasi warna dan konsentrasi glukosa
juga berpengaruh terhadap proses
penyisihan COD. Semakin lama waktu
kontak efisiensi penyisihan COD semakin
besar. Efisiensi penyisihan dan kecepatan
penyisihan COD meningkat dengan
meningkatnya konsentrasi warna dan
konsentrasi glukosa

Waktu kontak yang optimum dalam
percobaan ini adalah 8 jam dan zat warna
optimum yang memberikan nilai efisiensi
penyisihan terbesar adalah 100 mg/L.

Belum terjadi degradasi metabolit
setelah dilakukan 150 hari pengamatan
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