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KERTAS

ABSTRAK

DEGRADASI LIMBAH CAIR INDUSTRI KERTAS MENGGUNAKAN OKSIDAN OZON DAN KAPUR.

Telah dilakukan penelitian degradasi Iimbah cair industri kertas menggunakan oksidan ozon dan kapur.
Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh pemakaian oksidan ozon dan kapur untuk menurunkan
BOD, COD dan TSS dalam limbah cair industri kertas. Volume Iimbah untuk setiap perlakuan sebanyak 500
mL, diozonisasi selama 30 menit, dengan variasi kadar kapur : 0,2 •.0,4 •.0,6 •.0,8 dan 1% (berat). Dengan
kadar kapur yang optimal kemudian digunakan untuk perlakuan berikutnya, yaitu variasi waktu pemberian
ozon: 0, 5, 10, 15,20,25, dan 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan variasi pH limbah : 8, 9, 10, II dan
12. Dari percobaan diperoleh bahwa kondisi yang optimal adalah kadar kapur 0,6%, waktu ozonisasi 20
menit dan pH limbah 10. Pada kondisi ini diperoleh kadar ketiga parameter pencemar sebagai berikut :
BOD = 65 mg/L, COD = 178 mg/L, dan TSS = 50 mglL. Ketiga parameter pencemar tersebut sudah
memenuhi ketentuan standar baku mutu limbah cair industri kertas menurut Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. Kep. 511MENLHll011995 dan Keputusan Gubenur DIY No. Kep. 2811KPTSI 1998,
sebagai persyaratan Iimbah golongan Ill.

Kata kunci : limbah cair, ozon, kapur, BOD, COD, TSS.

ABTRACT

DEGRADATION OF LIQUID WASTE OF PAPER INDUSTRY USING OZONE AND LIME. Degradation of
liquid waste of paper industry using ozone and lime has been tjone. ThgJlim as research to study the
influence of usage of ozone and lime to degrade the IfOij, GOD and TSS in the liquid waste of paper
industry. The wastes volume of each treatment was 500 mL,'ozonisati'Q;, during 30 minutes, with the
variation of lime concentration: 0,2 •. 0,4 •.0,6 •. 0,8 and 1% ( % weight). With the optimation of lime
concentration further treatment was than carried out, that is variation of time of ozone given: 0, 5, 10, 15,
20, 25, and 30 minute. It was then continued with the variation of waste pH : 8, 9, 10, 11 and 12. From this
experiments was obtained that the optimal condition is the lime concentration of 0,6%, time of ozonisation is
20 minutes and waste pH of 10. At this condition was obtained the three of pollutants parameters asfollow:
BOD = 65 mg/L, COD = 178 mg/L, and TSS = 50 mg/L. Those of three parameters have matched the quality
standard of the liquid waste of paper industry according to Decree Of The State's Minister of Environment
No. 511MENLHI101 1995 and The Decision of Governor of DIY No. 281 I KPTSI 1998, as the requirement
of waste of Grade Ill.

Key word: waste, ozone, lime, BOD, COD, TSS.

PENDAHULUAN

Industrikertas merupakan salah satu jenis industriterbesar di dunia dengan menghasilkan 178 juta
ton pulp, 278 juta ton kertas dan karton, serta
menghabiskan 670 juta ton kayu. Pertumbuhannya
dalam dekade berikutnya diperkirakan antara 2%
hingga 3.5% per tahun, sehingga membutuhkan
kenaikan kayu log yang dihasilkan dari lahan hutan
seluas I sampai 2 juta hektar setiap tahun. Oi
Indonesia industri kertas memberikan kontribusi

yang sangat besar dalam eksport non migas, tetapi
dibalik itu juga menyumbang kerusakan
lingkungan terbesar lingkungan bagi ekosistem di
perairan. Karena industri pulp dan kertas

memerlukan pasokan air dalam jumlah yang besar
dalam setiap kegiatannya. Keperluan air untuk
memproduksi satu ton pulp adalah sebesar 35 
220 m3 dengan muatan bahan pencemar sebesar 30
m3.(1) Pasokan air yang cukup besar dalam industri
pulp tentunya akan mempengaruhi kualitas badan
air disekitar industri pulp tersebut. Hampir semua
kegiatan industri dan teknologi selalu
menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah

bagi lingkungannya.(2) Berbagai macam pencemar
dalam limbah tersebut selalu bercampur dengan air,
baik dalain kondisi terlarut, tersuspensi, koloid
ataupun sebagai endapan partikel yang tidak

terlarut.(3) Adanya pencemar ini harus
diminimalkan, sehingga tidak mengganggu
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lingkungan, apabila air tersebut digunakan untuk
irigasi pertanian.

Badan air pada umumnya memiliki
kemampuan memperbaiki kualitasnya sendiri
secara alami (self purification). Dengan
bertambahnya beban pencemaran yang masuk ke
dalam badan air, akan mengakibatkan kemampuan
self purification dari badan air tersebut berkurang
dengan ditandai adanya perubahan fisik, kimia dan
biologi pada badan air.(2) Pada umumnya badan air
yang telah tercemar kandungan oksigennya akan
sangat rendah, karena oksigen yang terlarut di
dalam air digunakan untuk mendegradasi bahan
buangan organik yang terkandung dalam badan air
menjadi bahan yang mudah menguap. Semakin
banyak bahan organik yang terkandung dalam
badan air, maka semakin sedikit oksigen yang
teriarutY) Buangan limbah cair industri kertas pada
umumnya berwarna putih susu kecoklatan dengan
busa yang memenuhi permukaan air sungai. Hal ini
disebabkan karena limbah mengandung selulosa
(bahan dasar pulp), bila tertimbun di dasar sungai
atau lahan terbuka akan menimbulkan bau busuk.

Proses pembuatan kertas berasal daTi pulp
dengan proses kimia menggunakan sodium sulfat,
yang dikenal sebagai proses Kraft (Kraft Process).
Senyawa sulfur ini menyebabkan timbulnya bau
telur busuk pada kebanyakan industri kertas. Kraft
pulping menghasilkan pulp kurang dari 50% dari
bahan baku kayu, sisanya menjadi limbah padat
(sludge) yang pada akhirnya dapat dibakar, disebar
ke dalam tanah atau dibuang di lapangan terbuka
(sistem landfill). Kelebihan daTi kraft pulping
adalah bahan kimia yang digunakan dapat didaur
ulang kembali (recycle) dan dimanfaatkan kembali
dalam proses berikutnya. Kelebihan lainnya adalah
dihasilkannya serat yang kuat. Kertas majalah,
kertas grafis dan percetakan, kantong belanja dan
pembungkus (packaging) pada umumnya terbuat
dari kraft pulp ini. Kraft pulp biasanya berwarna
gelap dan umumnya diputihkan kembali dengan
senyawa klorin.(4)

Pada umumnya pencemaran lingkungan
yang disebabkan industri kertas antara lain:

a. Membunuh ikan, kerang dan invertebrata
akuatik lainnya.

b. Memasukkan zat kimia karsinogen dan zat
pengganggu aktivitas hormon ke dalam
lingkungan.

c. Menghabiskanjutaan liter air tawar.

d. Menimbulkan risiko terpaparnya masyarakat
oleh buangan zat kimia berbahaya dari limbah
industri yang mencemari lingkungan.

Limbah cair industri kertas tersebar ke

seluruh ekosistem di sekitarnya. Dalam percobaan
laboratorium, efluen industri kertas menyebabkan
penyimpangan reproduktif pada zooplankton dan
invertebrata yang merupakan makanan dari ikan
serta kerusakan genetik dan reaksi sistem
kekebalan tubuh pada ikan.(5) Hal ini
menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati
sungai dan berkurangnya sumber pangan hewani
masyarakat disekitar sungai. Disamping itu
sebagian besar industri kertas menggunakan
pemutih yang mengandung klorin. Klorin akan
bereaksi dengan senyawa organik dalam kayu
membentuk senyawa toksik seperti dioksin.
Dioksin ditemukan dalam proses pembuatan kertas,
air limbah (efluen), bahkan di dalam produk kertas
yang dihasilkan. Industri kertas menggunakan air
dalam jumlah yang sangat besar untuk membilas
zat kimia dan senyawa yang tidak diinginkan dari
pulp. Oleh karenanya air limbah yang telah
digunakan pada umumnya mempunyai nilai BOD,
COD dan TSS yang relatiftinggi, jauh diatas batas
ambang yang diijinkan. Disamping itu juga
mengandung berbagai jenis zat kimia berbahaya
termasuk dioksin. Meskipun konsentrasi dioksin
sangat kecil di dalam air limbah, tetapi pabrik terus
beroperasi dan terus menghasilkan dioksin
sehingga konsentrasinya dalam air akan terus
bertambah. Dioksin adalah senyawa organik yang
sukar terdegradasi dan konsentrasinya akan berlipat
ganda jika masuk ke dalam rantai makanan karena
adanya proses biomagnifikasi.(4)

Salah satu langkah yang dapat dilakukan
untuk meminimalisir tingkat pencemaran Iimbah
cair ini dengan teknik lucutan plasma, yaitu salah
satu teknik untuk menghasilkan gas ozon (03) yang
dapat berfungsi sebagai oksidator kuat dan sebagai
desinfektan yang sangat efektif. Ozon termasuk
oksidan yang kuat setelah fluor (F), tetapi aman
dan ramah lingkungan, karena setelah bereaksi 03

akan berubah menjadi O2 kembali. Sebagai sampel
penelitian adalah limbah cair industri kertas PT
Blabak, Muntilan, Jawa Tengah dan menggunakan
alat ozonizer buatan Lab. Plasma BATAN

Y ogyakarta.

TAT A KERJA

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kapur, aquades dan air limbah industri
kertas PT Blabak, Muntilan, Jawa Tengah.
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Alat

Alat yang dipakai dalam penelitian ini
adalah pH meter, neraca, alat penggerus, alat
ozonizer 100 W dan alat-alat gelas.

5000

4500

4000

Gambar 1. Pengaruh kadar kapur terhadap ni/ai
BOD, COD dan TSS.

( Organik) ~ ( CO2 + H2 + O2) + (Organik).

~
CaCOJ flok+(Organik)~CaCOr(Organik)nod ... (3)

Proses ozonisasi yang dilakukan adalah
secara batch (catu) yang dilakukan pada tiap variasi
waktu dengan sampel limbah sebanyak 500 ml,

Dari Gambar I dapat dilihat bahwa dengan
penambahan kapur dapat menyerap (mengadsorbsi)
senyawa-senyawa organik yang ada dalam limbah,
selain itu kapur juga berperan dalam meningkatkan
pH air limbah karena ozon akan bekerja optimal
pada pH yang tinggi yaitu antara pH 7.5-10,
sehingga kadar pencemarannya menjadi menurun.
Tetapi dalam penambahan koagulan kapur juga ada
sisi kelemahannya yaitu hasil pengolahan limbah
akhir tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan,
karena pH limbah hasil proses relatif tinggi (>7).
Hal ini disebabkan karena OH- kapur saat
mengalami perlakuan ozonisasi menjadi OH
radikal, sehingga memicu kenaikan pH air limbah.
pH Iimbah semakin naik apabila penambahan
konsentrasi kapur semakin tinggi. Dan apabila
proses ozonisasi dengan penambahan kapur tetap
dilakukan, maka dalam proses selanjutnya
disarankan untuk menurunkan pH air limbah
terlebih dahulu dengan menambahkan air segar
baru kemudian limbah dapat dibuang ke
lingkungan atau dapat didaur ulang kembali untuk
keperluan proses produksi atau untuk pencucian
alat pabrik.

Reaksi yang mungkin terjadi antara kapur pada
proses ozonisasi dengan limbah cair industri kertas
adalah sebagai berikut :

CaCOJ ~ CaCOJflok (I)

~

(2)

1.2 1.4

Kadar kapur ( o/D )

0.2 0.4 0.6 0.8

CaCOJ flok~CaCOJ flok.

Cara Kerja

1. Menyiapkan 5 deret sampel Iimbah dengan
volume setiap perlakuan 500 mL.

2. Kemudian ditambahkan kapur dengan kadar :
0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 dan 1% (berat).

3. Setiap sampel diozonisasi selama 30 menit.
Setelah itu dianalisis kadar BOD, COD dan
TSS-nya, maka akan diperoleh kadar kapur
yang optimum.

4. Dengan kadar kapur yang optimal kemudian
digunakan untuk variasi waktu ozonisasi 0, 5,
10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Setelah dianalisis
kadar BOD, COD dan TSS-nya, maka akan
diperoleh waktu ozonisasi yang optimum.

5. Kemudian dilanjutkan dengan variasi pH
limbah : 8, 9, 10, 11 dan 12, dengan kadar
kapur dan waktu ozonisasi yang optimal.
Setelah itu dianalisis kadar BOD, COD dan
TSS-nya, maka akan diperoleh pH Iimbah yang
optimum.

6. DaTi ketiga perlakuan tersebut akan diperoleh
kadar kapur, waktu ozonisasi dan pH Iimbah
yang optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapur yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kapur alam, berbentuk batuan carbonat,
yang kemudian dipanaskan pada suhu 400°C

sehingga terbentuk rCa6) Pemilihan bahan inidisamping mudah d'i<iapat, harganya murah dan
untuk proses yang besar dapat digunakan kembali.
Dari hasil analisis BOD, COD dan TSS dalam
limbah dengan menggunakan kapur dan ozon,
dimana kapur divariasikan kadamya dengan waktu
ozonisasi yang tetap 30 menit, terlihat adanya
penurunan kadar BOD, COD dan TSS yang sangat
signifikan, dimana semakin besar konsentrasi
kapur, semakin besar pula penurunan kadar BOD,
COD dan TSS dalam limbah. Hasil penelitian
menunjukkan jumlah kapur yang optimum pada
konsentrasi 0,6% (berat) dengan penurunan BOD
dari 1497 mgIL menjadi 89 mg/L, COD dari 4274
mg/L menjadi 193 mg/L dan TSS dari 1047 mg/L
menjadi 72 mg/L.
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pada tiap variasi waktunya. Data penurunan
konsentrasi BOD, COD, dan TSS akibat proses
ozonisasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Waktu uzunisasi ( menit )

5000

450040003500
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E
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adalah 20 men it, karena dengan waktu tersebut
diharapkan proses ozonasi berlangsung tidak
terlalu lama dan ozon sudah menyebar merata pada
sampel air limbah. Selain itu pada percobaan
selanjutnya yaitu penentuan waktu optimum,
digunakan waktu kontak antara 10 - 30 men it,
sehingga pada penentuan pH optimum kami ambil
waktu 20 menit yang merupakan titik tengahnya.

5000

4500

....
~

Gambar 2. Pengaruh waklll ozonisasi lerhadap
nilai BOD, COD dan TSS. 500

6 7 8 9 10 II 12

Gambar 3. Pengaruh pH limbah terhadap nilai
BOD, COD dan TSS.

Kapur yang ditambahkan untuk menaikkan
pH limbah adalah berupa CaO. Kapur ini banyak

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa pH awal
adalah 5,52. Pada kondisi awal kadar BOD adalah
1497 mgIL, COD sebesar 4274 mg/L dan TSS
sebesar 1047 mg/L. Ketika pH dinaikkan dengan
variasi 8, 9, 10, II, dan 12 dengan waktu kontak
20 menit, terjadi penurunan yang cukup signifikan
untuk ketiga parameter terse but. Kadar BOD turun
menjadi 65 mgIL, COD menjadi 178 mg/L dan
TSS menjadi 50 mg/L.

Dari Gambar 3 juga dapat dilihat bahwa
pada pH yang lebih tinggi, penurunan kadar BOD,
COD maupun TSS lebih efektif, hal ini
dikarenakan semakin tinggi pH air limbah, maka
ion OH' radikal yang merupakan oksidator kuat
juga semakin banyak, sehingga akan lebih efektif
dalam mengoksidasi zat organik yang terkandung
didalam air limbah tersebut. Oleh karenanya
kenapa ozon dapat bekerja lebih efekif pada pH
tinggi (~ 7), karena ion OH' yang ada dapat
membantu membentuk radikal bebas H02 dan HO
untuk mengoksidasi senyawa organik. Adapun
reaksi lengkap ozon dalam air adalah sebagai
berikut :

Diketahui bahwa pH awal adalah 5,62. Pada
kondisi awal ini konsentrasi BOD adalah 1497
mg/L, sedangkan COD sebesar 4274 mgIL dan
untuk parameter TSS sebesar 1047 mgIL. Pada
percobaan ini digunakan pH 10, yang merupakan
pH optimum proses ozonisasi pada penelitian
sebelumnya, (6) sedangkan pada penelitian ini waktu
ozonisasi divariasi dari 5, 10, 15, 20, 25, hingga 30
men it.

Dari Gambar 2 tersebut dapat dilihat terjadi
penurunan yang cukup signifikan untuk parameter
BOD, COD dan TSS. Kadar BOD turun dari 1497
mg/L menjadi 83 mg/L, COD dari 4274 mg/L
menjadi 186 mg/L dan TSS dari 1047 mg/L
menjadi 69 mg/L. Apabila dilihat dari tingkat
penurunannya, terlihat ketiga parameter pencemar
(BOD, COD dan TSS) turun secara drastis pada
menit ke 20, sete1ah itu penambahan waktu
ozonisasi relatif tidak mempengaruhi penurunan
kadar pencemar. Pada menit ke 20 ini efisiensi
penurunan BOD sebesar 95,59%, COD sebesar
95,64% dan TSS sebesar 93,4%. Dengan
penambahan waktu ozonisasi ini mengakibatkan
jumlah ozon di dalam larutan limbah semakin
banyak, sehingga jumlah ion OH' radikal dan ozon
yang mengoksidasi zat organik pada limbah juga
akan semakin banyak, akibatnya semakin banyak
zat organik yang teroksidasi, sehingga nilai BOD,
COD dan TSS turun.

Proses ozonisasi akan lebih efektif pada pH
lebih tinggi dari pada 7. Sedangkan baku mutu
untuk pH pada air limbah berdasarkan Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2004
tentang Baku Mutu Air Limbah adalah sebesar 6 
9. Pada penelitian ini dilakukan variasi pH yaitu 8,
9, 10, II, dan 12. Sedangkan waktu kontaknya

03 + H20 ~ HO++OH'

HO+ + OH' ~ 2H02

03 + H02 ~ HO + 202

HO + H02~ H20 + O2

pH limbah

(4)

(5)

(6)

(7)
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................ (8)

(9)

diperoleh dipasaran dengan harga yang murah, hal
inilah yang menjadi pertimbangan menggunakan
kapur untuk menaikkan pH Iimbah. Adapun
reaksinya dalam air sebagai berikut :

CaO + H20 --> Ca(OH)2

Ca(OHh --> Ca2+ + OH-

Banyaknya ion OH- radikal dan ion 0- radikal
inilah yang mengoksidasi senyawa organik dalam
limbah, sehingga BOD, COD dan TSS dalam
limbah turun secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dikemukakan dimuka, maka dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa :

I. Semakin tinggi kadar kapur, semakin lama
waktu ozonisasi dan semakin tinggi pH limbah
maka kadar BOD, COD dan TSS dalam limbah
juga semakin turun. Kondisi yang optimal
untuk penelitian ini adalah pada kadar kapur =
0,6% (berat), waktu ozonisasi = 20 menit dan
pH Iimbah = 10.

2. Pada kondisi optimal terse but diperoleh kadar
ketiga pencemar sebagai berikut : BOD = 65
mg/L, COD = 178 mg/L, dan TSS = 50 mg/L.

3. Ketiga parameter pencemar tersebut sudah
sesuai dengan standar baku mutu limbah cair
industri kertas menurut Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup No. Kep.
51/MENLH/1 0/1995 dan Keputusan Gubenur
DIY No. Kep. 281/KPTS/ 1998
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TANYAJAWAB

Zainus S.

- Kandungan zat kimia organik dan anorganik
dalam limbah terdiri dari komponen apa?

- Hasil percobaannya berupa endapan?

- Konsentrasi kapur yang digunakan berapa?

- Bagaimana hasil yang diperoleh dikaitkan
dengan kandungan awal dalam limbah tersebut?

Isyuniarto

• Secara umum Iimbah cair mengandung unsur
amonia, merkaptan, sulfida, asam klorida dll.

• Tidak.

• Konsentrasi kapur yang digunakan 0.6 %
(berat)

• Setelah proses diperoleh penurunan BOD
95.59 %, COD 95.64 % dan TSS 93.4 %.

Muzaky

- Lebih efekif mana kapur+03 atau 03+kapur dan
mana yang paling tinggi?

- Bagaimana menentukan TSS?

- Bila 03 saja, apa tidak lebih bagus dan harga
berapa efisiensi bila + kapur?
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Isyuniarto

• Lebih efektifyang ditambah kapur baru diberi
03 karena dengan pemberian kapur
kandungan OH- dalam limbah berlebihan
sehingga kerja 03 dapat efektif.

• Menggunakan metoda gravimetri
• Hila hanya digunakan 03 saja efisiensi

penurunannya rendah «60 %), tetapi bila
ditambah kapur efisiensinya relatif tinggi
(>90 %).
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