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ABSTRACT

The extraction of crude palm oil (CPO) yielding palm oil mill effluent (POME)  60% of total production
capacity. POME generally have exceeded organic matter of regulation standart of Kepmen LH No.KEP-
51/MENLH/1995. Ozonation is one of other ways that may be apllied for wastewater treatment. The
technology is conducted by contacting POME with ozone. Ozone generated from ozonizer 18 watt power.
Consentration ozone that generated is 0,1068 mg/s. Ozone use to reduction COD, Oil and fats, and Total
Solid (TS) of POME with pH and contacting time variation. Variation of pH is 4,25; 7 and 10 with NaOH
addition and contacting time variation is 10, 20, 30 and 40 minutes. The research resulting obtained
decrease of POME compound organic matter. The effisiensy of COD removal maximum reaches 77,93% on
pH 4,25 at 40 minutes conacting time, oil and fats removal maximum reaches 60,81% on pH 10 at 20
minutes contacting time,  and effisiency of TS removal maximum reaches 98,51% on pH 10 at 10 minutes
ozonation.
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1 Pendahuluan
Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas

utama di Indonesia. CPO dihasilkan dari ekstraksi
buah sawit. Jumlah pabrik yang mengekstraksi
buah sawit menjadi CPO di Indonesia sudah ada
sebanyak 608 unit. Total  kapasitas olah 34.284
Ton TBS/jam dengan potensi produksi CPO
pertahun sebanyak 34.584.000 Ton, dan
kebutuhan bahan baku (TBS) 168.390.950 Ton [1].
Pesatnya perkembangan industri CPO telah
memberikan pengaruh positif dan negatif.
Pengaruh positif diantaranya meningkatkan devisa
negara melalui ekspor CPO yang mencapai 70%
dari total produksi CPO nasional, dan
meningkatkan perekonomian masyarakat. Proses
ekstraksi buah sawit menjadi CPO menghasilkan
limbah cair akan berpengaruh terhadap
lingkungan.

Setiap produksi 1 Ton CPO dihasilkan limbah
cair sebanyak 2,5 Ton atau setara dengan 60%
kapasitas olah pabrik [2]. kualitas limbah cair (inlet)
pabrik CPO berpotensi mencemari badan air

penerima, karena memiliki kadar Chemical Oksigen
Demand (COD) 15.103-65100 mg/l, minyak dan
lemak 191-14.720 mg/l, Total Solids 1.330-50.700
mg/l [3]. Pengolahan limbah cair pabrik CPO di
Indonesia selama ini dilakukan dengan sistem
kolam. Pengolahan dengan cara tersebut belum
mampu menekan dampak lingkungan. Hasil dari
pengolahan limbah cair dengan sistem ini belum
memenuhi Standar Baku Mutu Lingkungan
Kepmen LH No.KEP-51/MENLH/1995.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang
pengolahan limbah secara ozonasi yang telah
dilakukan, ozon terbukti berhasil menurunkan
beban organik dalam limbah dalam waktu yang
relatif singkat. Teknologi ozonasi ini
berkemungkinan dapat menguraikan bahan-bahan
pencemar dalam limbar cair pabrik CPO dalam
waktu singkat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian
tentang pengolahan limbah cair pabrik CPO
dengan teknologi ozonasi. Penggunaan teknologi
ozonasi juga akan mengurangi penggunaan lahan
yang digunakan untuk sistem kolam.



Ozonasi merupakan salah satu dari metode
advance oxidation processes yang menggunakan
ozon. Pengolahan  limbah dengan ozonasi akan
menghasilkan OH*. Potensi oksidasi dari OH* 2,8
volt yang melebihi ozon itu sendiri, dimana ozon
memiliki potensial oksidasi 2,07 volt. Hal ini
membuat OH* sangat mudah bereaksi dengan
dengan senyawa-senyawa lain yang ada
disekitarnya. OH* berperan merombak ikatan-
ikatan persenyawaan kimia baik organik maupun
anorganik yang terdapat dalam limbah.

Ozon dibuat dengan mengalirkan udara
kedalam generator ozon 18 watt. Berikut reaksi
pembentukan ozon : ⎯⎯⎯⎯

Proses ozonasi dipengaruhi oleh derajat
keasaman (pH) dan waktu kontak. Derajat
keasaman dan waktu kontak sangat menentukan
besarnya reduksi dari bahan organik. Tujuan
penelitian ini mengetahui pengaruh waktu kontak
terhadap proses ozonasi limbah cair pabrik CPO
dalam mereduksi COD, minyak dan lemak dan TS
limbah cair pabrik CPO, kemudian menentukan pH
dan waktu optimal.

2. Metodologi

Bahan baku yang digunakan untuk penelitian
ini adalah limbah cair  Pabrik CPO yang diambil dari
PTPN V Sei Pagar, dan NaOH sebagai pengatur pH.
Limbah cair yang diambil dari PTPN V Sei Pagar
adalah limbah cair yang baru keluar dari pabrik dan
belum masuk kedalam sistem instalasi pengolahan
air limbah (IPAL).

Percobaan ozonasi dilakukan dalam reaktor
batch dengan volume sampel 1000 ml. Alat utama
yang digunakan untuk penelitian ini adalah
generator ozon sebagai penghasil ozon dan
erlenmeyer yang berfungsi sebagai reaktor.
Reaktor dilengkapi dengan pengaduk (stirrer), dan
diffuser sebagai penyebar gelembung ozon. Untuk
mengatur variabel waktu dalam penelitian
digunakan stopwatch dan pH meter digunakan
untuk mengukur pH. Rangkaian alat proses ozonasi
seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Rangkaian Alat Proses Ozonasi
Variabel tetap yang dipilih dalam penelitian ini

adalah volume limbah cair sebanyak 100 ml.
variabel terikat adalah yang diuji konsentrasinya
dalam limbah. Variabel yang diuji tersebut antara
lain COD (Chemical Oxygen Demand), Minyak dan
lemak, TS (Total Solid). Variabel berubah
merupakan variabel proses yang akan dipelajari
pada penelitian ini dilakukan pada kondisi pH 4,25;
7; dan 10 dengan penambahan NaOH. Waktu
kontak 10; 20; 30 dan 40  menit dengan volume
limbah tetap

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisa awal limbah cair pabrik CPO
PTPN V Sei Pagar yang digunakan sebagai bahan
baku utama dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel 3.1.

Tabel 3.1 Karakteristik Limbah Cair Pabrik CPO
PTPN V Sei Pagar

NO Parameter
Satua

n
Nilai

1 COD mg/l 50.000

2
Minyak dan
Lemak

mg/l 13.937,59

3 TS mg/l 43.220

4 pH - 4,25

Tabel 3.1 menunjukkan kadar COD, minyak
dan lemak, dan TS dalam limbah cair yang tinggi.
Limbah cair ini harus mengalami pengolahan



sebelum akhirnya dibuang kelingkungan karena
bisa berakibat pada penurunan kualitas
lingkungan, terutama kualitas air yang diakibatkan
oleh bahan organik yang berlebih.

3.1 Hubungan antara Waktu Ozonasi dan pH
Terhadap konsentrasi COD

Analisa COD dilakukan dalam tabung reaksi
pada suhu 150oC selama 2 jam. Variabel waktu
kontrol pemaparan ozon yang digunakan adalah 0
menit. Hubungan antara waktu ozonasi dan pH
terhadap penurunan konsentrasi  COD ditunjukkan
oleh gambar 3.1

Gambar 3.1. Hubungan antara Waktu Ozonasi dan
pH Terhadap konsentrasi COD

Gambar 3.1 menunjukkan hubungan antara
waktu ozonasi dan pH terhadap konsentrasi COD
pada limbah cair pabrik CPO cenderung mengalami
penurunan. Waktu penurunan COD pada pH 4,25
dan variasi waktu 0 hingga 40 menit, dari
konsentrasi COD 50.000 mg/ menjadi 43.210,5
mg/l pada waktu pemaparan ozon 10 menit,
41.337 mg/l pada waktu pemaparan ozon 20
menit, 12.200,8 mg/l pada waktu pemaparan ozon
30 menit, dan 11.030,4 mg/l pada waktu
pemaparan ozon 40 menit. Efisiensi penurunan
COD  maksimal terjadi pada waktu pemaparan 40
menit yaitu sebesar 77,94%.

Penurunan konsentrasi COD pada pH 7 dalam
rentang waktu pemaparan dengan ozon 10 hingga
40 menit menjadi 39.432 mg/l, 37.251,4 mg/l,
36.678,6 mg/l, dan 34.320,3 mg/l. Efisiensi
penyisihan COD terbesar pada waktu pemaparan
ozon selama 40 menit, yaitu sebesar 31,36 %.
Sedangkan pada pH 10 penurunan konsentrasi
COD dalam rentang waktu ozonasi 10 hingga 40
menit menjadi 16.742,4 mg/l, 15.426,3 mg/l,

13.952 mg/l, dan 17.440 mg/l. Penurunan
konsentrasi COD maksimal terjadi pada menit ke
30, yaitu dengan efisiensi 72,10 %. Penurunan
secara signifikan ini terjadi karena adanya OH*
yang bereaksi dengan senyawa organik dengan
waktu yang sangat cepat [4].

3.2 Hubungan antara Waktu Ozonasi dan pH
Terhadap konsentrasi Minyak dan Lemak

Hasil ozonasi minyak dan lemak dalam limbah
cair pabrik CPO pada pH asam ditunjukkan oleh
Gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2 Hubungan antara Waktu Ozonasi dan
pH Terhadap konsentrasi Minyak dan
Lemak

konsentrasi minyak dan lemak mengalami
penurunan seiring bertambahnya waktu ozonasi.
Penurunan konsentrasi minyak dan lemak pada pH
4,25 dan rentang waktu 0 hingga 40 menit,
menjadi 8614,14 mg/l, 8340,61 mg/l, 7230,01
mg/l, dan 8314,13 mg/l. Penurunan maksimal pada
waktu 30 menit dengan efisiensi penurunan
minyak dan lemak sebesar 53,74%. Hasil ozonasi
minyak dan lemak dalam limbah cair pabrik CPO
pada pH 7 hanya mengalami penurunan
konsentrasi minyak dan lemak pada waktu ozonasi
10 menit dengan efisiensi penurunan sebesar
49,50%. Penurunan minyak dan lemak pada pH 10
maksimal terjadi pada waktu 20 menit dengan
efisiensi penurunan minyak dan emak sebesar
60,82%.

Potensial oksidasi ozon yang tinggi tidak
menunjukkan kecepatan relatif dari reaksi, atau
bagaimana reaksi oksidasi akan selesai. Reaksi
oksidasi akan lengkap setelah mengkonversi semua
bahan organik menjadi karbon dioksida dan air.
Reaksi oksidasi dalam pengolahan air limbah jarang
selesai yang disebabkan oleh besarnya jumlah



kontaminan dan waktu ozonasi air limbah yang
singkat [4].

Penguraian minyak dan lemak cenderung
lebih sulit, hal ini disebabkan oleh antioksidan
alamiah yang ada dalam minyak dan lemak.
Senyawa anti oksidan dalam CPO yaitu tokoferol,
dimana gugus ini mempunyai kemampuan untuk
menangkap radikal bebas. Anti oksidan akan
bereaksi dengan radikal bebas, sehingga mampu
menghambat reaksi dengan minyak dan lemak
yang ada didalam limbah cair

3.2 Hubungan antara Waktu Ozonasi dan pH
Terhadap konsentrasi TS

Air limbah berkualitas sedang memiliki kadar
TS yang diizinkan sebesar 200 mg/l [5]. Hubungan
antara waktu ozonasi dan pH terhadap konsentrasi
total solid (TS) diperlihatkan oleh gambar 3.3
dibawah ini.

Gambar 3.3. Hubungan antara Waktu Ozonasi dan
pH Terhadap konsentrasi TS

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pada pH
4,25  penurunan mulai dari konsentrasi TS awal
yaitu 43.220 mg/l  sebelum diozonasi. Penurunan
TS pada rentang waktu ozonasi 10 hingga 40
menit, menjadi 905,287 mg/l, 703,6 mg/l, 638,771
mg/l, dan 689,904 mg/l. Penurunan TS pada pH
4,25 maksimal pada menit ke 30 dengan efisiensi
sebesar 98,52%. Pada pH 7 konsentrasi TS setelah
diozonasi dalam rentang waktu 10 hingga 40 menit
menjadi 850,352 mg/l, 699,194 mg/l, dan 693,605
mg/l. Penurunan TS pada pH 7 maksimal terjadi di
menit ke 30 dengan efisiensi sebesar 98,40%.

konsentrasi TS pada pH 10 mengalami
penurunan. Setelah diozonasi dalam rentang
waktu    10 menit menjadi 644,461 mg/l dengan
efisiensi sebesar 98,51%. Penurunan konsentrasi
TS ini dikarenakan terjadinya dekomposisi oleh

OH* yang sangat reaktif. Penurunan konsentrasi TS
pada pH asam, 7 dan 10 rata-rata sebesar 42.000
mg/l.

3.4 Penurunan Konsentrasi Pencemar
Terhadap Waktu Ozonasi
Secara keseluruhan penurunan konsentrasi

COD, minyak dan lemak, dan TS terhadap waktu
ozonasi pada pH 4,25; 7; dan 10 dapat dilihat pada
gambar 3.4

Gambar 3.4.Penurunan Konsentrasi Pencemar
Terhadap Waktu Ozonasi

Semakin lama waktu pemaparan ozon maka
semakin banyak zat organik yang terdegradasi.
Degradasi zat organik disebabkan oleh proses
oksidasi yang berlangsung berkali-kali [6].

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Efisiensi maksimum generator ozon dalam
mereduksi COD mencapai 77,93% pada
kondisi pH 4,25 dan waktu ozonasi 40 menit

2. Efisiensi maksimum generator ozon dalam
mereduksi minyak dan lemak mencapai
60,81% pada kondisi pH 10 dan waktu
ozonasi 20 menit

3. Efisiensi maksimum generator ozon dalam
mereduksi TS mencapai 98,51% pada kondisi
pH 10 dan waktu ozonasi 10 menit
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