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ABSTRAK 
 

Polihidroksialkanoat (PHA) merupakan suatu polimer biologis yang dihasilkan oleh 
mikroorganisme dan berpotensi besar untuk menggantikan plastik konvensional. 
Akan tetapi biaya produksi yang tinggi menghambat penggunaan PHA. Pengolahan 
air limbah industri untuk memproduksi PHA dengan menggunakan sequencing batch 
reactor (SBR) sebagai salah satu modifikasi reaktor dalam proses lumpur aktif, 
diharapkan dapat menurunkan biaya produksi PHA tanpa mengurangi kinerja lumpur 
aktif sebagai pengolah limbah. Air limbah industri tapioka mempunyai kandungan 
senyawa organik tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber karbon bagi 
mikroorganisme. 
Penelitian ini bertujuan mengamati kandungan PHA yang dapat diakumulasi oleh 
mikroorganisme lumpur aktif dalam pengolahan air limbah industri tapioka dengan 
memvariasikan waktu aerob-anaerob dalam 1 siklus sequencing batch reactor (SBR) 
antara 4-5 jam. SBR dioperasikan dengan waktu pengumpanan substrat selama 2 dan 
6 jam. Siklus yang digunakan adalah siklus pendek dengan menerapkan proses aerob 
dan anaerob dalam tahap reaksi secara berselang-seling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tempuhan dengan variasi waktu 
aerob:anaerob 4:5 jam dan panjang waktu pengumpanan sama, kandungan PHA rata-
rata tertinggi dicapai pada tempuhan dengan 4 jam waktu anaerob berlangsung selama 
tahap pengumpanan.  Pemendekan waktu pengumpanan menghasilkan kandungan 
PHA rata-rata tertinggi yaitu 0,18 g/g sel dengan kandungan hidroksivalerat (HV) 
rata-rata 23,83%. Namun pada tempuhan ini penyisihan COD dan TKN yang 
diperoleh lebih rendah daripada tempuhan dengan waktu pengumpanan panjang. 
Penyisihan COD dan TKN tertinggi dicapai pada tempuhan dengan waktu tahap aerob 
terpanjang (5 jam), yaitu 88,69% untuk penyisihan COD rata-rata dan 79,87% untuk 
penyisihan TKN rata-rata.  
 
Kata kunci : Polihidroksialkanoat, SBR, siklus pendek 

 
 

ABSTRACT 
 

Polyhydroxyalkanoates (PHA) is one of the biological polymers produced by 
microorganism which is naturally biodegradable and potential environmentally 
friendly that substitutes conventional plastics. However, its applications are restricted 
by high production cost due to a high cost of substrate and pretreatment processes. 
The usage of organic wastewater as substrate to produce PHA from activated sludge, 
provide a potential inexpensive source of biodegradable plastics. Sequencing Batch 



Reactor (SBR) as one modification of activated sludge process is expected to be able 
to overcome the weakness of conventional activated sludge in accumulating PHA 
without decreasing its ability as a wastewater treatment process. 
In this study the usage of tapioca wastewater for PHA production in a SBR was 
investigated. The SBRs were operated in a short cycle, with 2 and 6 hours of filling 
time and the  aerobic-anaerobic duration was varied between 4-5 hours. A short cycle 
was carried out by using on-off variation in the reaction period.  
This study shows that for the same filling time the maximum average content of PHA 
was reached at the cycle with 4 hours of anaerobic reaction occurred in filling 
period. Shorter filling time yields to higher PHA average content, but a lower COD 
and TKN removal. In this study, the maximum PHA average content was 0.18 g/g-cell 
with 23.83% of  hydroxyvalerate (HV) average content. The longer aerobic period 
will consume higher COD and TKN. Maximum COD and TKN removal reached in 
this study were 88.69% and 79.87%, respectively. 
 
Keywords: Polyhydroxyalkanoates, SBR, short cycle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 

 

Plastik telah dikenal luas dalam kehidupan manusia. Berbagai barang 

kebutuhan hidup mulai barang-barang sederhana hingga barang-barang berteknologi 

tinggi banyak dibuat dengan menggunakan bahan plastik. Penggunaan plastik yang 

terus meningkat menumbuhkan kekhawatiran mengenai dampak buruknya terhadap 

lingkungan. Awalnya sifat-sifat plastik yang ringan, praktis, ekonomis, dan tahan 

terhadap pengaruh lingkungan menjadi unggulan, sehingga plastik dapat digunakan 

untuk menggantikan bahan-bahan lain yang tidak tahan lama. Akan tetapi plastik juga 

banyak digunakan untuk barang sekali pakai sehingga sampah plastik semakin 

bertambah, sementara proses degradasi secara alamiah berlangsung sangat lama. 

Sebagai akibatnya sampah plastik menjadi masalah bagi lingkungan.  

Penanganan sampah plastik antara lain dilakukan dengan cara daur ulang, 

pembakaran (incineration), dan penguburan (landfill). Pembakaran sampah plastik 

menghasilkan zat-zat beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup, sementara cara 

penguburan tidak efektif karena plastik sangat sulit terdegradasi. Cara daur ulang 

merupakan alternatif terbaik untuk menangani sampah plastik, tetapi cara ini 

memerlukan biaya yang tinggi dan hanya dapat mengatasi sebagian kecil sampah 

plastik sehingga masih menimbulkan pencemaran.  

Salah satu cara yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sampah plastik 

adalah penggunaan plastik biodegradabel. Jenis plastik ini mudah diuraikan oleh 

mikroorganisme sehingga tidak mencemari lingkungan. Polihidroksialkanoat (PHA) 

merupakan salah satu jenis plastik biodegradabel yang memiliki potensi besar untuk 

menggantikan plastik hidrokarbon yang sekarang banyak digunakan. Lebih dari 40 

jenis PHA dan kopolimernya telah ditemukan dan dinyatakan sebagai material yang 

ramah lingkungan. Polimer-polimer ini terbiodegradasi sempurna menjadi 

karbondioksida dan air setelah beberapa bulan penguburan dalam tanah (Yu dkk. 

[1998]).  

Berbagai mikroorganisme seperti Alcaligenes, Azotobacter, Bacillus, 

Nocardia, Pseudomonas, dan Rhizobium mengakumulasi polihidroksialkanoat sebagai 

material cadangan energi (Jogdand [2000]). Masing-masing mikroorganisme 

menghasilkan komposisi polimer PHA yang berbeda. Jenis sumber karbon yang 

dikonsumsi oleh mikroorganisme juga menentukan jenis PHA yang dihasilkan. 

  



Polihidroksialkanoat telah diproduksi secara komersil dengan proses biosintesa 

menggunakan bahan baku glukosa. Tetapi produksi PHA ini mengalami kendala 

terutama dari segi biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh biaya bahan baku, 

yaitu glukosa dan biaya pengolahan (pengambilan PHA dari sel mikroorganisme).   

 Upaya untuk mengurangi biaya produksi polihidroksialkanoat antara lain 

dilakukan dengan mencari bahan baku pengganti glukosa yang harganya relatif lebih 

murah. Salah satu bahan baku yang dapat digunakan adalah air limbah industri yang 

mempunyai kandungan organik yang relatif tinggi. Senyawa organik dalam limbah 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk membentuk PHA. Industri 

tapioka merupakan salah satu industri yang menghasilkan air limbah dengan 

kandungan senyawa organik yang tinggi (Yeoh [1993]). Penggunaan air limbah 

industri tapioka sebagai bahan baku pengganti glukosa selain menurunkan biaya 

produksi PHA, juga memberikan nilai tambah berupa pemanfaatan limbah yang pada 

awalnya tidak bernilai dan berkurangnya pencemaran lingkungan akibat limbah 

tersebut, karena dengan proses ini limbah mengalami pengolahan oleh 

mikroorganisme sebelum dibuang ke lingkungan. 

 Produksi PHA yang telah banyak dilakukan menggunakan mikroorganisme 

kultur murni. Penggunaan kultur murni memerlukan biaya yang tinggi untuk 

pembiakan dan sterilisasi substrat sehingga mempertinggi biaya produksi. Penelitian 

Chua dkk. [1997] menunjukkan bahwa mikroorganisme dalam lumpur aktif dapat 

mengakumulasi PHA pada rasio C:N tertentu. Oleh karena itu dikembangkan 

penggunaan kultur campuran lumpur aktif sebagai pengganti kultur murni untuk 

memproduksi PHA.  

 Pada kondisi aerobik, mikroorganisme lumpur aktif menggunakan karbon dari 

air limbah untuk pembentukan sel baru. Hal ini ditandai dengan penurunan chemical 

oxygen demand (COD) dalam air limbah. Ketika kondisi lingkungan berubah menjadi 

anaerobik, mikroorganisme mulai mengakumulasi PHA sebagai cadangan karbon 

dalam selnya. Penggunaan sequencing batch reactor (SBR) dapat menjamin 

tercapainya kondisi-kondisi ini, karena pada SBR pengontrolan kondisi operasi dapat 

dilakukan dengan lebih mudah.  

 Beberapa penelitian (Purnama [2001], Sondjaja dkk. [2001], Harimawan dan 

Wibawa [2002] dan Damajanti [2003])  telah dilakukan di laboratorium Mikrobiologi 

dan Teknologi Bioproses FTI-ITB untuk memproduksi PHA dengan menggunakan 

SBR dan limbah sintetik tapioka sebagai substrat. Penelitian-penelitian ini dilakukan 



dengan membuat variasi siklus pengolahan, lamanya periode aerob:anaerob, serta 

waktu pengumpanan substrat ke dalam reaktor. Dari penelitian-penelitian tersebut 

perolehan kandungan PHA yang tinggi dengan penyisihan COD yang juga cukup 

tinggi dicapai pada waktu pengumpanan 6 jam, waktu aerob-anaerob antara 4-5 jam, 

serta penggunaan siklus pendek yaitu dengan melakukan proses aerob dan anaerob 

secara berselang-seling. Dengan volume kerja reaktor 6 L dan waktu 1 siklus selama 

12 jam, dicapai kandungan PHA tertinggi sebesar 0,5 g PHA/g sel dan PHA yang 

diperoleh adalah kopolimer polihidroksibutirat-ko-hidroksivalerat. 

 
 Penelitian ini bertujuan mengamati kandungan PHA yang dapat diakumulasi 

oleh mikroorganisme lumpur aktif  dalam pengolahan air limbah industri tapioka 

dengan menggunakan sequencing batch reactor (SBR). 

 

II. METODE PENELITIAN 

Produksi PHA pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sequencing 

batch reactor (SBR) yang dilengkapi dengan sistem pengaturan operasi.  

 

Alat dan Bahan 

Peralatan utama yang digunakan dalam percobaan adalah rangkaian SBR yang 

terdiri atas bioreaktor berukuran (20x20x25) cm3, terbuat dari bahan flexiglass. 

Bioreaktor ini dilengkapi dengan sistem pengaturan aerasi, sistem pengaduk magnet, 

sistem pengumpanan, dan sistem pembuangan. Keseluruhan sistem dikendalikan 

dengan sistem pengendali operasi berbasis komputer yang dibuat oleh Laboratorium 

Kontrol Departemen Teknik Fisika FTI ITB.  

Hasil dari proses yang berlangsung dalam peralatan utama dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Peralatan yang diperlukan 

untuk menganalisis sampel hasil percobaan meliputi instrumen analisis dan peralatan 

penunjang.  Instrumen analisis terdiri atas neraca, pH-meter, oven, alat sentrifugasi, 

pengukur titik leleh, dan spektrofotometer ultraviolet. Sedangkan peralatan penunjang 

antara lain desikator, perangkat distilasi, gelas kimia, labu erlenmeyer, buret, pipet 

volum, labu takar, gelas ukur, dan lain-lain. 

 Bahan utama yang digunakan dalam percobaan adalah air limbah industri 

tapioka. Bahan-bahan lain yang digunakan berupa bahan-bahan kimia yang 

diperlukan untuk analisa.  



Prosedur Penelitian 
 

Penelitian diawali dengan tahap pembibitan dan aklimatisasi. Dari kedua 

tahapan ini diharapkan diperoleh mikroorganisme lumpur aktif dalam jumlah yang 

memadai untuk pengolahan limbah, serta mampu beradaptasi dan tumbuh dengan 

baik dalam air limbah industri tapioka yang digunakan. Pada penelitian ini air limbah 

industri tapioka  langsung diberikan ke dalam lumpur aktif . Hal ini dapat dilakukan 

karena lumpur aktif yang digunakan adalah lumpur yang sama dengan lumpur aktif 

yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang juga menggunakan limbah tapioka, 

sehingga aklimatisasi tidak perlu dilakukan kembali. Perlakuan terhadap lumpur lebih 

cenderung dilakukan untuk mengembalikan kondisi agar aktif kembali setelah cukup 

lama tidak digunakan. 

Tahap penelitian utama diawali dengan memasukkan 1,5 liter lumpur aktif ke 

dalam reaktor.  Kemudian air limbah industri tapioka dimasukkan ke dalam reaktor 

dengan waktu pengisian diatur selama 6 jam untuk tempuhan 1 sampai 5 dan 2 jam 

untuk tempuhan 6. Air limbah industri tapioka yang digunakan pada percobaan ini 

mempunyai nilai COD pada kisaran 5000-12500 mg/L. Agar beban pengolahan tidak 

terlalu berat, pada percobaan ini digunakan volum limbah sebanyak 1 L untuk setiap 

siklus dengan pertimbangan pendekatan terhadap nilai COD limbah cair sintetik yang 

digunakan pada penelitian sebelumnya. Keseluruhan satu siklus operasi SBR  

membutuhkan waktu 12 jam, dengan waktu reaksi 9 jam, pengendapan 2 jam, dan 

dekantasi 1 jam. Kondisi lain yang dipertahankan adalah temperatur kamar, pH netral 

(pada awal operasi), dan SRT selama 20 hari. 

 Penelitian dilakukan dengan memvariasikan waktu reaksi aerobik dan 

anaerobik. Kondisi aerobik dicapai dengan mengalirkan udara dari kompressor ke 

dalam reaktor. Pada kondisi anaerobik, sistem pengaduk magnet dijalankan untuk 

membantu sirkulasi dan mencegah pengendapan selama reaksi berlangsung. Tahapan 

operasi dan variasi secara lengkap disajikan pada tabel 1.  

Pada setiap akhir waktu siklus, sampel diambil dan dianalisis untuk besar-

besaran mixed-liquor suspensed solid (MLSS), chemical oxygen demand (COD),total 

Kjedahl nitrogen (TKN), dan kandungan PHA. Pengamatan ini dilakukan terus 

menerus sampai diperolah kondisi stabil, yaitu pada saat konsentrasi MLSS dan COD 

efluen relatif tetap. Setelah kondisi stabil tercapai, dilakukan pengamatan BOD. 

 



Tabel 1. Variasi waktu aerasi dalam satu siklus 
Tempuhan Jam ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1             
2             
3             
4             
5             
6             

          aerob             anaerob             pengendapan              dekantasi        
 
* pada tempuhan 6 pengumpanan dilakukan selama 2 jam.  
 

Prosedur Analisa 

 Analisa dilakukan untuk mengetahui konsentrasi MLSS (mixed-liquor 

suspensed solid), COD, BOD, TKN, dan kandungan PHA.  Prosedur analisa secara 

lengkap disajikan pada lampiran. 

 
Analisis COD (chemical oxygen demand) 

 Analisis COD menentukan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk 

mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Hasil analisis COD menunjukan 

kandungan senyawa organik yang terdapat dalam limbah. Analisis ini dilakukan 

dengan metode dikromat [APHA,1992].  

 
Analisis BOD (bichemical oxygen demand) 

 Analisis BOD menentukan kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh 

mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa organik yang ada dalam limbah. Hasil 

analisis BOD menunjukkan besarnya kandungan senyawa organik yang dapat 

terbiodegradasi. Analisis BOD dilakukan dengan velp Manometric Apparatus 

[APHA,1992].  

 
Analisis TKN (total Kjeldahl nitrogen) 

 Analisis TKN menentukan banyaknya nitrogen yang terdapat dalam limbah. 

Analisis TKN dilakukan dengan metoda titrimitri [APHA,1992].  

 
Analisis PHA 

  Pengambilan PHA dari sel dilakukan dengan penghancuran dinding sel 

melalui penambahan natrium hipoklorit (NaOCl) , kemudian dilakukan ekstraksi 

dengan kloroform untuk mendapatkan biopolimer seperti yang dilakukan oleh Hahn 

dkk.[1993]. Analisis PHA dalam kloroform dilanjutkan untuk mengetahui 

konsentrasinya dengan cara seperti yang dilakukan oleh Law dan Slepecky [1961].  



III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pembentukan polihidroksialkanoat (PHA) dari air limbah industri tapioka pada sistem 

pengolah limbah lumpur aktif dengan sequencing batch reactor (SBR). Pembahasan 

diberikan untuk dua kondisi, yaitu kondisi transien dan kondisi tunak (pengamatan 

selama siklus operasi SBR). Selain itu juga disajikan gambaran mengenai 

karakteristik limbah yang digunakan serta perbandingan  hasil penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

1. Karakteristik air limbah industri tapioka 

 Air limbah industri tapioka yang digunakan pada penelitian ini adalah air 

limbah dari industri kecil tapioka yang diperoleh setelah tahap pengendapan pati. 

Agar diperoleh air limbah yang segar pengambilan air limbah dari pabrik dilakukan 

setiap minggu sekali dan disimpan dalam lemari pendingin pada temperatur sekitar 

5oC untuk mencegah penguraian limbah sebelum digunakan. 

 Selama masa penyimpanan proses pengendapan terus berlanjut sehingga 

diharapkan padatan tersuspensi telah terendapkan. Setiap hari sebelum air limbah 

digunakan, dilakukan pengukuran pH dan COD, sementara pengukuran TKN 

dilakukan setiap dua hari sekali dan BOD diukur pada setiap akhir tempuhan. 

Karakteristik air limbah industri tapioka yang telah mengalami pengendapan disajikan 

pada tabel 2. Sebelum digunakan pH umpan diatur pada nilai 8 dengan tujuan 

mendapatkan kondisi reaktor ideal untuk pertumbuhan bakteri lumpur aktif.  

 
Tabel 2. Karakteristik air limbah industri tapioka 
Parameter Rentang Rata-rata 

pH 3,8 – 4,5 4,2 
COD (mg/L) 4706 - 15067 9172 
BOD (mg/L) 2423 - 3944 3384 
TKN (mg/L) 128,89 – 277,12 182,66 

 

2. Pengamatan pada kondisi Transien 

Pada kondisi transien dilakukan analisa setiap hari hingga mencapai kondisi 

tunak. Analisa yang dilakukan meliputi analisa MLSS, COD, TKN (dua hari sekali), 

dan perolehan PHA. 

 

 

 



Pengamatan MLSS dan COD 

Pengamatan pada MLSS (Lampiran 1) menunjukkan bahwa MLSS yang 

diperoleh pada akhir kondisi transien lebih tinggi daripada MLSS pada awal proses. 

Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan mikroorganisme yang tumbuh dalam 

SBR. Perbedaan yang nyata tampak pada tempuhan 5 dan 6 jika dibandingkan dengan  

tempuhan 1-4. Perbedaan ini diperkirakan  terjadi karena air limbah yang digunakan 

sebagai substrat pada tempuhan 5 dan 6 mempunyai nilai rata-rata COD lebih tinggi 

daripada substrat tempuhan 1-4. Nilai COD yang tinggi dapat diasosiasikan dengan 

tingginya kandungan senyawa organik sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan 

mikroorganisme.   

Penurunan MLSS yang terjadi pada awal tempuhan disebabkan oleh 

mikroorganisme yang sedang melakukan adaptasi terhadap kondisi SBR. Meskipun 

semua kondisi dalam SBR diusahakan  tetap, namun kadangkala terjadi sedikit 

perubahan di luar kontrol yang menyebabkan timbulnya fluktuasi selama kondisi 

transien seperti yang terjadi pada tempuhan 1,2, dan 3. 

Besaran COD menunjukkan banyaknya kandungan zat organik yang ada 

dalam limbah, jadi semakin besar nilai COD dapat diasosiasikan dengan tingginya 

kandungan zat organik dalam limbah. Senyawa organik dalam air akan teroksidasi 

dengan oksigen sehingga menyebabkan berkurangnya kadar  oksigen di perairan yang 

akan mengganggu ekosistem lingkungan. Pada sisi lain senyawa organik merupakan 

sumber karbon bagi mikroorganisme lumpur aktif , kondisi ini menjadi dasar bagi 

pengolahan limbah secara biologis. Dengan pemberian aerasi yang cukup diharapkan 

mikroorganisme lumpur aktif dapat berkembang biak menggunakan bahan organik 

dalam limbah sebagai sumber karbon, atau dengan kata lain menurunkan kadar COD 

dalam limbah. 

Pada penelitian ini diperoleh penyisihan COD yang cukup baik sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel 3.  

 
Tabel 4.3. Persentase penyisihan COD untuk setiap tempuhan 

Tempuhan Rentang penyisihan (%) Rata-rata (%) 
1 63,98 – 98,41 88,69 
2 64,85 – 98,90 87,07 
3 67,31 – 99,35 87,73 
4 63,53 – 96,33 87,46 
5 63,03 – 97,69 88,15 
6 61,21 – 92,57 78,55 



Walaupun tidak diperoleh perbedaan yang signifikan namun dapat dilihat 

bahwa penyisihan COD tertinggi dicapai pada tempuhan 1 yaitu tempuhan dengan 

periode aerob terpanjang, dan penyisihan COD terendah diperoleh pada tempuhan 6 

yaitu tempuhan dengan pemendekan waktu pengumpanan. 

 
Pengamatan TKN 

Pengamatan terhadap penyisihan TKN dilakukan untuk mengetahui banyaknya 

nitrogen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme. Nitrogen dalam bentuk amonium 

merupakan bahan penyusun asam amino dan asam nukleat yang berperan dalam 

pembentukan sel-sel baru. Hasil pengamatan terhadap penyisihan TKN untuk masing-

masing tempuhan disajikan pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Persentase penyisihan TKN untuk setiap tempuhan 

Tempuhan Rentang penyisihan (%) Rata-rata (%) 
1 70,00 – 89,39 79,87 
2 30,83 – 87,50 73,74 
3 62,26 – 89,57 79,19 
4 55,33 – 90,37 73,04 
5 65,30 – 91,09 72,74 
6 44,29 – 82,95 63,19 

 
  

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa pada semua tempuhan terjadi penyisihan 

TKN yang cukup besar. Hal ini menunjukkan terjadinya konsumsi nitrogen selama 

proses dalam SBR. Konsumsi nitrogen terutama terjadi saat kondisi aerob. Pada 

kondisi ini tidak terjadi hambatan terhadap siklus TCA sehingga proses pembentukan 

sel berlangsung normal. Pembentukan sel-sel baru dapat berjalan apabila senyawa-

senyawa pembentuk sel seperti oksaloasetat, piruvat, dan α-oksoglutarat berikatan 

dengan amonium membentuk asam-asam amino dan asam nukleat yang merupakan 

monomer pembentuk sel melalui siklus glioksilat. Asam-asam amino kemudian 

berpolimerisasi membentuk protein. Polimerisasi juga akan membentuk polisakarida, 

lipida, dan pada akhirnya membentuk sel baru. Selama proses pembentukan sel ini 

berjalan lancar maka amonium yang digunakan dalam proses jumlahnya semakin 

banyak, sehingga penyisihan nitrogen yang terukur akan semakin besar. 

 

 



2.3. Pengamatan Polihidroksialkanoat (PHA) 

Pada percobaan ini digunakan asumsi bahwa PHA yang terbentuk merupakan 

kopolimer dari P(HB-ko-HV). Hal ini didasarkan pada penelitian Chua dan Yu 

[1999], yang menyatakan bahwa kopolimer tersebut diakumulasi oleh bakteri lumpur 

aktif. Pernyataan ini juga didukung dengan hasil pengamatan  terhadap titik leleh 

PHA yang diperoleh. Titik leleh PHB standar adalah 177 oC, sedangkan titik leleh 

PHV standar adalah 100 oC [Wong dkk., 2000]. Hasil pengamatan terhadap titik leleh 

PHA yang diperoleh pada percobaan ini menunjukkan temperatur di antara titik leleh 

standar PHB dan PHV, maka dapat dinyatakan bahwa polimer yang terbentuk 

merupakan gabungan keduanya atau berbentuk kopolimer . Jadi apabila titik leleh 

PHA yang diamati makin rendah, maka dapat dinyatakan bahwa kandungan HV 

makin besar, dengan kata lain kandungan HB makin kecil.  Hasil pengamatan titik 

leleh PHA untuk tempuhan 1-6 disajikan pada tabel 5 

 
Tabel 5. Titik leleh PHA untuk setiap tempuhan 

Temp. Waktu  
Pengisian 

Rentang  
Titik leleh (oC) 

Titik leleh 
rata-rata (oC) 

% HV 
rata-rata 

Kand. PHA  
rata-rata (g/gsel) 

1 6 jam 139 – 148 143,58 11,28 0,0809 
2 6 jam 135 – 145 140,84 13,26 0,0813 
3 6 jam 120 – 142 132,92 19,01 0,1353 
4 6 jam 120 – 134 126,00 24,02 0,1453 
5 6 jam 122 - 150 133,52 18,57 0,1328 
6 2 jam 120 - 134 126,26 23,83 0,1838 

 

Pada setiap tempuhan, PHA mempunyai rentang titik leleh tertentu. Perbedaan 

rentang titik leleh ini menunjukkan perbedaan kandungan HB dan HV. Pada 

tempuhan 1 titik leleh PHA berkisar antara 139-148 oC dengan nilai rata-rata 143,58 
oC. Nilai rata-rata titik leleh pada tempuhan 1 ini lebih tinggi daripada tempuhan-

tempuhan yang lain. Walaupun perbedaan titik leleh PHA-nya tidak begitu signifikan, 

terutama jika dibandingkan dengan tempuhan 2, namun kondisi ini menunjukkan 

bahwa kandungan HB pada tempuhan 1 lebih banyak daripada tempuhan yang lain.  

Pengamatan terhadap kandungan PHA rata-rata untuk semua tempuhan tidak 

memberikan perbedaan yang besar, namun dapat dilihat bahwa perolehan terendah 

didapat pada tempuhan 1 yaitu tempuhan dengan periode aerob terpanjang (5 jam).  

PHA terutama dibentuk pada periode anaerob yaitu saat terjadi hambatan terhadap 

siklus TCA, sehingga semakin panjang periode aerob maka PHA yang dihasilkan 



semakin rendah. Hasil pengamatan kandungan PHA pada percobaan ini dapat dilihat 

pada tabel 5. 

 

2.4. Pengaruh variasi periode aerob-anaerob 

 Pada bagian ini diuraikan pengaruh variasi penggunaan periode aerob-anaerob 

pada tempuhan-tempuhan dengan waktu pengumpanan yang sama, terhadap polimer 

yang dihasilkan. Perbandingan data parameter yang diamati disajikan pada tabel 6. 

 
Tabel 6  Perbandingan data tempuhan 1-5 

 
Variabel Temp.1 Temp.2 Temp.3 Temp.4 Temp.5 
Penyisihan COD (%) 88,69 87,07 87,73 87,46 88,15 
Penyisihan TKN (%) 79,87 73,74 79,19 73,04 72,74 
MLSS 5100 6000 6700 8700 10300 
pH 7 – 8 7 - 8 6,9 – 8,1 6,9 – 7,6 6,8 – 7,9 
Titik leleh (oC) 143,58 140,84 132,92 126,00 133,52 
Kandungan PHA (g PHA/g Sel) 0,0809 0,0813 0,1353 0,1453 0,1328 
 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa penyisihan COD pada tempuhan 1-5 

mempunyai nilai yang tidak terlalu jauh berbeda meskipun pada tempuhan 1 periode 

aerob berlangsung lebih lama. Hal ini dapat terjadi karena periode aerob pada 

tempuhan 1 hanya berbeda 1 jam dari tempuhan yang lain, sehingga walaupun 

penyisihan COD pada tempuhan 1 sedikit lebih tinggi daripada tempuhan yang lain, 

namun perbedaannya tidak begitu nyata.  

Dari penelitian sebelumnya (Sondjaja dkk, 2001 dan Purnama, 2001) 

diketahui bahwa semakin panjang periode aerob maka nilai COD keluaran semakin 

kecil atau dengan kata lain penyisihan COD semakin besar. Kondisi ini dapat 

dipahami karena dengan makin panjang periode aerob mikroorganisme mempunyai 

kesempatan berkembang yang lebih besar. Untuk keperluan pemeliharaan dan 

pembiakan, mikroorganisme memerlukan sumber karbon dari limbah.  Sebagai 

akibatnya terjadi proses degradasi limbah yang lebih besar yang ditunjukkan dengan 

nilai COD keluaran lebih kecil atau persen penyisihan COD lebih besar.  

Tabel 6 juga tampak bahwa tidak ada perbedaan yang nyata untuk penyisihan 

TKN pada tempuhan 1-5. Seperti halnya pada penyisihan COD, angka penyisihan 

TKN tempuhan 1 hanya sedikit lebih tinggi daripada tempuhan 2-5, karena 

perbandingan waktu aerob:anaerob pada kelima tempuhan ini tidak begitu berbeda 

(5:4 untuk tempuhan 1 dan 4:5 untuk tempuhan 2-5). 



Pengamatan MLSS pada tempuhan 1 tidak menunjukkan pertumbuhan yang 

lebih tinggi walaupun digunakan periode aerob lebih panjang (5 jam) dibandingkan 

tempuhan lain yang  menggunakan periode aerob 4 jam. Demikian pula pada 

tempuhan 2 yang menggunakan 4 jam periode aerob tanpa diselingi periode anaerob. 

Hasil pengamatan MLSS yang rendah terjadi karena karakter efluen yang sulit 

mengendap. Pada kedua tempuhan ini diperoleh efluen berwarna kecoklatan yang 

menunjukkan sebagian mikroorganisme terbawa keluar bersama efluen. Hal ini dapat 

terjadi pada kondisi kekurangan pasokan oksigen yang menyebabkan dominasi 

pertumbuhan mikroorganisme filamen sehingga kemampuan pengendapan menjadi 

rendah (Metcalf dan Eddy, 1991).  Pada tempuhan 4 dan 5 diperoleh MLSS yang 

lebih tinggi. Kondisi ini dapat terjadi karena untuk kedua tempuhan ini, dua jam tahap 

reaksi pada akhir siklus dilakukan periode aerob, selain itu pada tempuhan 5, COD 

rata-rata umpan yang digunakan lebih tinggi. 

Periode anaerob yang lebih panjang menyebabkan hambatan terhadap siklus 

TCA yang semakin besar, sehingga asetil-koA dan propionil-koA yang tersedia 

semakin banyak. Mino dkk. [1998] menyatakan bahwa semakin lama periode anaerob 

maka kemungkinan pembentukan kopolimer HV semakin besar. Satuan HV terbentuk 

dari ikatan asetil-KoA dengan propionil-KoA. Kedua prekursor ini dihasilkan dari 

jalur yang berbeda, yaitu jalur glikolisis yang berlangsung pada kondisi aerob 

menghasilkan asetil-KoA dan jalur suksinat-propionat yang berlangsung pada kondisi 

anaerob menghasilkan propionil-KoA. Ikatan antara asetil-koA dan propionil-koA 

akan membentuk 3-ketovaleril-koA yang pada akhirnya membentuk 3-

hidroksivalerat. Pada tempuhan 2-5 periode anaerob berlangsung lebih lama 

dibandingkan tempuhan 1, maka kandungan HV pada tempuhan-tempuhan ini lebih 

tinggi daripada tempuhan 1. Karena sifat HV lebih lentur daripada HB, maka PHA 

dengan kandungan HV yang lebih tinggi juga mempunyai sifat yang lebih lentur. 

Titik leleh yang rendah diperoleh pada tempuhan 4 . Pada tempuhan ini dari 6 

jam waktu pengumpanan, 4 jam dilakukan dalam periode anaerob. Periode anaerob 

yang panjang selama pemberian umpan menyebabkan semakin besarnya hambatan 

terhadap siklus TCA, sehingga pembentukan asetil-koA maupun propionil-koA 

semakin besar. Sebagai akibatnya pembentukan HV juga semakin banyak dan 

diperoleh titik leleh yang lebih rendah.  

Untuk durasi pengumpanan yang sama tempuhan 4 memberikan hasil 

kandungan PHA yang lebih tinggi daripada tempuhan 5 walaupun pada kedua 



tempuhan ini umpan diberikan dalam 4 jam periode anaerob tetapi perolehan PHA-

nya lebih rendah daripada tempuhan 4. Hal ini dapat terjadi karena periode anaerob 

yang panjang pada tempuhan 5 sehingga memungkinkan terjadinya proses 

denitrifikasi. Proses ini mengakibatkan terdegradasinya PHA yang telah terbentuk, 

yang digunakan sebagai substrat padat. Pemanfaatan PHA dalam peristiwa 

denitrifikasi dinamakan dengan denitrifikasi fasa padat (solid-phase denitrification). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hiraishi dan Khan (2003) diketahui bahwa 

diantara beberapa biopolimer yang pernah digunakan, PHA merupakan substrat padat 

yang paling sesuai. PHA sendiri adalah material cadangan mikroba, sehingga 

diharapkan mudah termetabolisasi oleh mikroorganisme denitrifikasi. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi proses denitrifikasi jenis ini adalah kristalinitas polimer. 

PHA yang bersifat amorf lebih mudah terdegradasi daripada PHA yang bersifat 

kristalin. PHA bentuk amorf berada dalam tubuh bakteri (intraseluler), sedangkan 

produk PHA yang telah diekstraksi (ekstraseluler) berbentuk kristalin. Faktor lain 

yang juga mempengaruhi efisiensi degradasi adalah kandungan hidroksivalerat (HV). 

Mergaert dkk (1995) melaporkan bahwa PHBV lebih cepat terdegradasi dibandingkan 

dengan PHB dalam lingkungan berair. 

 

4.2.6. Pengaruh waktu pengumpanan 

 Bagian ini membahas pengaruh waktu pengumpanan terhadap polimer yang 

dihasilkan. Tempuhan 4 dan 6 menggunakan variasi waktu aerob:anaerob yang sama, 

tetapi pada tempuhan 6 waktu pengumpanan dipercepat dari 6 jam menjadi 2 jam. 

Hasil pengamatan pada kedua tempuhan ini disajikan pada tabel 7. 

 
Tabel 7  perbandingan data tempuhan 4 dan 6 

 
Variabel Tempuhan 4 Tempuhan 6 
Penyisihan COD (%) 87,46 78,55 
Penyisihan TKN (%) 73,04 63,19 
MLSS 8700 9200 
pH 6,9 – 7,6 6,9 – 7,8 
Titik leleh (oC) 126,00 126,26 
Kandungan PHA (g PHA/g Sel) 0,1453 0,1838 

 
Hasil pengamatan menunjukkan penyisihan COD pada tempuhan 4 lebih 

tinggi daripada tempuhan 6. Hal ini terjadi karena pemberian umpan yang dipercepat. 

Jumlah umpan yang diberikan pada tempuhan 4 dan 6 besarnya sama, namun waktu 

pengumpanan yang dipercepat pada tempuhan 6 menyebabkan tersedianya bahan 



organik dalam jumlah berlebih pada awal siklus. Pada kedua tempuhan, 2 jam 

pertama diawali dengan periode anaerob kemudian diikuti dengan 2 jam periode 

aerob dan 3 jam periode anaerob. Untuk tempuhan 4 pengumpanan diberikan selama 

6 jam sehingga beban pengolahan setiap periode tidak terlalu besar. Sementara pada 

tempuhan 6 pengumpanan dilakukan pada 2 jam pertama periode anaerob. Dalam 

periode ini pertumbuhan mikroorganisme berlangsung lambat demikian pula dengan 

pemanfaatan bahan organiknya, sebagai akibatnya terjadi ketersediaan bahan organik 

berlebih ketika memasuki periode aerob. Kelebihan bahan organik ini dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga penyisihan COD menjadi lebih 

rendah. Pengamatan nilai MLSS tempuhan 6 lebih tinggi daripada tempuhan 4, hal ini 

diduga karena penggunaan COD umpan rata-rata yang lebih tinggi pada tempuhan 6. 

Penyisihan TKN pada tempuhan 6 menunjukkan perbedaan yang cukup nyata  

Pada tempuhan ini pemberian umpan yang dipercepat dapat menyebabkan terjadinya 

ketersediaan bahan organik berlebih sehingga menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Sebagai akibatnya konsumsi amonium untuk pembentukan asam 

amino yang merupakan komponen pembentuk sel juga terhambat. 

Titik leleh yang diperoleh pada kedua tempuhan ini hampir sama. PHA yang 

diperoleh pada tempuhan 6 mempunyai titik leleh sedikit lebih tinggi daripada 

tempuhan 4. Damayanti dan Setiadi [2003] menyatakan bahwa kandungan HV yang 

tinggi diperoleh pada waktu pengumpanan panjang.  

Beban organik yang dimasukkan ke dalam SBR untuk semua tempuhan adalah 

tetap, sehingga bila waktu pemasukan umpan panjang, maka jumlah substrat yang 

ditambahkan per jam menjadi berkurang. Penelitian Temmink dkk (1995) 

menunjukkan bahwa periode dengan beban organik rendah menyebabkan PHA 

berkurang cepat. Konsentrasi yang rendah ini menyebabkan efek pembatasan laju 

pada aktivitas pengambilan fosfor, sehingga jumlah PHA yang terbentuk berkurang 

pula. Kandungan PHA rata-rata tertinggi (0,1838 g/g sel) dicapai pada tempuhan 6 

yang menggunakan pemendekan  waktu pengumpanan. 

 
3. Pengamatan pada kondisi stabil/tunak  

3.1. Pengamatan pH 

 Pada awal siklus (jam ke-0) pengamatan pH menunjukkan nilai netral untuk 

semua tempuhan dalam rentang 7,63 – 8,09.  Data hasil pengamatan pH selama siklus 

disajikan pada gambar 1. 



 
Gambar 1. Pengamatan pH selama siklus 

 
 Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa selama siklus berlangsung terjadi 

kecenderungan penurunan nilai pH, walaupun pada akhir siklus nilai pH masih berada 

pada kisaran netral. Penurunan pH terjadi karena selama siklus dilakukan 

penyelangan periode aerob dengan periode anaerob. Periode aerob dan anaerob yang 

dilakukan berselang-seling menyebabkan proses metanogenesis tidak sempat terjadi 

atau jika terjadi proses ini belum dapat mengkonversi seluruh asam volatil menjadi 

metan. Sebagai akibatnya terjadi penimbunan asam volatil yang menyebabkan 

penurunan pH. 

Penurunan pH yang tajam terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-1 terutama 

pada tempuhan 2, 4, dan 6. Pada ketiga tempuhan ini dua jam pertama siklus 

berlangsung dalam periode anaerob, sehingga siklus diawali dengan pembentukan 

asam-asam volatil yang menyebabkan penurunan nilai pH. Hasil pengamatan 

menunjukkan penurunan pH terbesar pada awal siklus terjadi pada tempuhan 6. Pada 

tempuhan ini pengumpanan dilakukan selama dua jam pertama dengan beban organik 

total yang sama dengan tempuhan lain. Ketersediaan beban organik yang tinggi 

mendorong pembentukan asam-asam volatil yang lebih banyak sehingga penurunan 

pH lebih besar.   

Dari  pengamatan pH selama siklus pada semua tempuhan  diperoleh pH 

antara 6,54 - 7,89. Nilai ini masih merupakan pH optimum untuk mikroorganisme 

lumpur aktif  sehingga mikroorganisme dalam reaktor dapat tumbuh dengan baik. 

Pada umumnya mikroorganisme lumpur aktif dapat mengkonversi zat organik dengan 

baik pada kisaran pH 6,5 – 8,5 (Alloway & Flowers, 1994). 
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3.2. Pengamatan BOD 

Pengamatan nilai BOD dilakukan untuk mengetahui kebutuhan oksigen yang 

diperlukan oleh mikroorganisme selama masa inkubasi tertentu untuk melakukan 

degradasi senyawa organik secara biokimia. Nilai BOD ini mengindikasikan besarnya 

kandungan senyawa organik yang dapat terbiodegradasi. Efisiensi penyisihan BOD 

pada sistem lumpur aktif berkisar antara 60 – 95% (Benefield dan Randall, 1983). 

Hasil pengukuran BOD pada akhir setiap tempuhan dan persentase penyisihannya 

disajikan pada tabel 8. 

 
Tabel 8 BOD dan penyisihannya untuk tempuhan 1-6 

Temp. BOD umpan 
(mg/L) 

BOD efluen 
(mg/L) 

Penyisihan 
(%) 

1 2423 373,60 84,6 
2 2423 401,39 83,4 
3 3784,72 659,72 82,6 
4 3784,72 743,06 80,4 
5 3944,45 633,33 83,9 
6 3944,45 911,11 76,9 

 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa penyisihan BOD yang teramati tidak 

menunjukkan perbedaan yang besar. Penyisihan BOD terendah diperoleh pada 

tempuhan 6. Sebagaimana telah diuraikan pada pengamatan penyisihan COD 

pemendekan waktu pengumpanan pada tempuhan ini  menyebabkan penimbunan 

senyawa organik yang berakibat pada penurunan penyisihan BOD. Penyisihan BOD 

tertinggi sebesar 84,6% dicapai pada tempuhan 1 dengan periode aerob terpanjang. 

 

4. Perbandingan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya 

 Pada penelitian ini produksi PHA dilakukan dengan menggunakan substrat air 

limbah industri tapioka. Proses dilakukan dalam SBR dengan siklus pendek dan 

variasi periode aerob-anaerob antara 4-5 jam. Waktu pengumpanan digunakan selama 

6 jam untuk tempuhan 1-5 dan 2 jam untuk tempuhan 6. Untuk tempuhan dengan 

periode waktu pengumpanan panjang, titik leleh PHA yang rendah diperoleh pada 

tempuhan dengan 4 jam periode anaerob berlangsung selama tahap pengumpanan dan 

diselingi dengan periode aerob. Pada tempuhan ini titik leleh PHA diperoleh dalam 

rentang 120-134oC dengan kandungan HV 18,22 – 28,36% dan kandungan PHA rata-

rata 0,1453 g/g sel. Untuk tempuhan dengan waktu pengumpanan pendek diperoleh 



titik leleh pada rentang 120 – 134oC, kandungan HV 18,22 – 28,36% dan kandungan 

PHA rata-rata 0,1838 g/g sel. 

 Satoh dkk [1998] melakukan penelitian produksi PHA dengan menggunakan 

lumpur aktif  dan limbah sintetik. Pada penelitian ini pH dikontrol pada rentang 7-8 

dengan penambahan NaOH. Kandungan PHA maksimum sebesar 0,62 g/g sel dicapai 

dengan menggunakan  proses mikroaerofilik-aerobik. 

 Chua dan Yu [1999]  juga melakukan penelitian produksi PHA dengan lumpur 

aktif yang diperoleh dari pengolahan limbah perkotaan. Penelitian dilakukan dalam 

SBR dengan menggunakan limbah sintetis berupa asam karboksilat dan keton dengan 

COD rata-rata 2500 mg/L. Pada penelitian ini diperoleh kandungan PHA tertinggi 

sebesar 0,11 g/g sel dan penurunan jumlah lumpur hingga 39%. 

 Penelitian Purnama [2001] dilakukan dengan menggunakan lumpur aktif dan 

limbah sintetik tapioka. Pada penelitian ini kandungan PHA rata-rata tertinggi sebesar 

0,15 g/g sel diperoleh pada tempuhan dengan 3 jam waktu aerob dan 6 jam waktu 

anaerob. Titik leleh PHA yang diperoleh berada pada rentang 124-160oC dan 

kandungan HV berkisar antara 3-25%.  

 Sonjaja dkk [2001] juga menggunakan lumpur aktif dan air limbah sintetik 

tapioka untuk memproduksi PHA. Pengamatan selama siklus dalam SBR pada 

penelitian ini menunjukkan nilai pH 4-5. Kandungan PHA rata-rata tertinggi sebesar 

0,5 g/g sel diperoleh pada tempuhan dengan periode aerob-anaerob 4-5 jam dan 

penggunaan siklus pendek.  PHA yang diperoleh mempunyai titik leleh pada rentang 

126-140oC dengan kandungan HV 13,09–22,48%. 

 Harimawan dan Wibawa [2002] kembali melakukan penelitian produksi PHA 

dengan lumpur aktif dan air limbah sintetik tapioka. Pada penelitian ini pH dijaga 

pada kondisi netral dengan penambahan NaOH. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

kandungan PHA rata-rata tertinggi sebesar 0,403 g/g sel dengan titih leleh berada 

pada rentang 148-163oC dan kandungan HV berkisar 1,7 – 3,6%. 

 Damajanti [2003] mempelajari pengaruh waktu pengumpanan dan siklus 

pendek terhadap pembentukan PHA dengan lumpur aktif dan substrat air limbah 

sintetik tapioka. Pada penelitian ini periode aerob-anaerob dilakukan dengan 

perbandingan 5:4 jam dan pH dijaga netral pada setiap awal siklus. Hasil pengamatan 

menunjukkan penurunan pH selama siklus hingga nilai 3,62. Kandungan PHA rata-

rata tertinggi diperoleh pada tempuhan dengan waktu pengumpanan pendek (2 jam), 

yaitu sebesar 0,247 g/ g sel untuk tempuhan dengan siklus biasa dan 0,226 g/g sel 



untuk tempuhan dengan siklus pendek.  Pengamatan terhadap titik leleh menunjukkan 

bahwa titik leleh rata-rata pada tempuhan dengan siklus pendek lebih rendah daripada 

siklus biasa. Titik leleh PHA pada tempuhan dengan siklus pendek berada pada 

rentang 108 – 156oC dengan kandungan HV antara 2,30 – 37,05%. 

Pada variasi kondisi siklus yang sama kandungan PHA yang diperoleh dari 

penelitian ini lebih rendah daripada penelitian sebelumnya yang menggunakan limbah 

sintetik tapioka. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan kandungan PHA 

tertinggi dicapai pada penelitian Satoh dkk. [1998] yang menggunakan kondisi 

mikroaerofilik-aerobik. Penggunaan kondisi ini mampu mendorong pertumbuhan 

mikroorganisme pengakumulasi  PHA. Pengamatan titik leleh PHA dalam penelitian 

ini menunjukkan titik leleh yang lebih rendah daripada hasil penelitian Harimawan 

dan Wibawa [2002], yang berarti kandungan HV yang diperoleh lebih tinggi. Hasil 

pengamatan titik leleh dan kandungan HV pada penelitian ini  menunjukkan angka 

yang mendekati hasil penelitian Purnama[2001], Sondjaja dkk. [2001], dan Damajanti 

[2003]. 

Pengamatan selama operasi dalam SBR pada penelitian Sondjaja [2001] dan 

Damajanti [2003] menunjukkan penurunan pH hingga mencapai 4-5 meskipun pH 

awal siklus selalu diatur pada kondisi netral. Pada penelitian Harimawan dan Wibawa 

[2002] pH dijaga netral dengan penambahan NaOH, sementara pada penelitian 

Purnama [2001] diperoleh penurunan pH hingga 1-1,5 tingkat. Dalam penelitian ini 

juga terjadi penurunan pH selama siklus, tetapi penurunannya tidak tajam sehingga 

masih berada pada kisaran netral. Diduga dalam air limbah industri  tapioka terdapat 

sistem buffer yang mampu mengontrol perubahan pH selama siklus sementara pada 

limbah sintetik sistem ini tidak ada karena terbuang bersama air limbah saat proses 

pembuatan tepung tapioka. Kondisi ini dapat mencegah  timbulnya fungi yang 

tumbuh dengan baik pada pH < 6,5. Berberapa jenis fungi terutama dari kelompok 

Deuteromycota mempunyai kemampuan mendegradasi PHA (Kim dan Rhee, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMPULAN 
 
 Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diperoleh simpulan sebagai berikut: 
 

Pengamatan terhadap penyisihan COD dan TKN menunjukkan kecenderungan 

bahwa penggunaan periode aerob dan  tahap pengumpanan yang panjang 

menghasilkan penyisihan COD dan TKN yang lebih besar. Sementara variasi tahap 

aerob-anaerob tidak mempengaruhi penyisihan COD dan TKN Dalam penelitian ini 

penyisihan COD rata-rata tertinggi dicapai sebesar 88,69% dan penyisihan TKN rata-

rata tertinggi sebesar 79,87%.  

Durasi tahap pengumpanan berpengaruh terhadap pembentukan PHA, waktu 

pengumpanan pendek menghasilkan kandungan PHA yang lebih banyak. Pada 

penelitian ini kandungan PHA rata-rata tertinggi diperoleh pada tempuhan dengan 

durasi tahap pengumpanan 2 jam, yaitu sebesar 0,18 g/g sel. 

Untuk semua tempuhan yang dilakukan, PHA yang dihasilkan dari penelitian ini 

merupakan kopolimer P(HB-ko-HV). Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan titik 

leleh PHA yang diperoleh. Titik leleh  PHA yang dihasilkan pada penelitian ini 

berada pada rentang 120-150 oC dengan kandungan HV berkisar 6,64 - 28,36%.  
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LAMPIRAN I 

Hasil Pengamatan MLSS Pada Setiap Tempuhan 

 

 
Gambar L 1. Pengamatan MLSS pada setiap tempuhan 
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LAMPIRAN II 

Sistem Peralatan Percobaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar L 2. Sistem peralatan percobaan 
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