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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Keberadaan amonium di alam dapat berasal  dari 

dekomposisi senyawa-senyawa protein. Senyawa ini 

perlu didegradasi menjadi gas nitrogen (N2) karena 

amonium menyebabkan pencemaran terhadap 

lingkungan, sedangkan gas nitrogen merupakan fase 

gas dengan komponen terbesar (79%) dari seluruh 

komposisi udara normal pada atmosfer bumi (Edmonds 

1978).  

1. Toksisitas Amonium 

Amonium adalah senyawa yang bersifat toksik 

bagi semua vertebrata, baik yang diserap melalui 

inhalasi maupun kontak langsung. Kehadiran senyawa 

ini di habitat organisme akuatik bahkan dengan 

pemaparan pada konsentrasi rendah dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat perkembangan 

tubuh (da Cruz 2007) dan secara akumulatif dapat 

mengakibatkan kematian pada ikan dan udang.  
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Efek toksik dari amonium bervariasi, yang 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsentrasi 

amonium, sensitivitas dari spesies obyek yang terpapar, 

daerah kontak, dan lama pemaparan amonium 

terhadap obyek. Pada organisme akuatik, misalnya 

Oncorhynchus kisutch terjadi penurunan kinerja renang 

dan serta depolarisasi otot ikan (Wicks et al. 2002). 

Terhadap manusia, paparan amonium terhadap 

manusia pada konsentrasi 50 ppm dengan durasi 30-

60 menit akan menyebabkan iritasi hidung dan mata. 

Sedangkan pada konsentrasi 5000 ppm dengan durasi 

yang sama akan berefek letal (Agency of Toxic 

Substances and Disease Registry 2004). 

2. Baku Mutu Amonium 

Air limbah industri terasi dan lindi merupakan 

penyumbang amonium yang sangat tinggi bagi 

perairan. Setiap industri, yang didalamnya termasuk 

industri terasi dan hasil laut, terikat pada peraturan 

dan undang-undang lingkungan hidup. Aturan-aturan 

ini mewajibkan pelaku industri untuk mengolah air 

limbah yang dihasilkannya untuk memenuhi baku 

mutu yang diijinkan sebelum dibuang. Baku mutu 

amonium untuk pembuangan limbah industri hasil 

perikanan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup nomer 6 tahun 
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2007. Nilai baku mutu untuk kadar amonium adalah 5 

mg/L (Lampiran 1). Telah diperoleh sebuah hasil 

pengukuran oleh Badan Lingkungan Hidup Jawa 

Tengah pada sampel air limbah dari sebuah industri 

terasi di Semarang (Lampiran 2). Hasilnya adalah kadar 

amonium air limbah tersebut mencapai lebih dari 40 

mg/L. Pada penelitian Warmadewanti dan Sudarma 

(2010), hasil pengukuran konsentrasi amonium pada 

lindi TPA Benowo melebihi 1000 mg/L. Nilai-nilai ini 

jauh di luar batas yang diperbolehkan untuk dibuang 

langsung ke badan air. 

Untuk itu, upaya-upaya perlu dilakukan oleh 

pelaku industri dan pemerhati lingkungan untuk 

memanfaatkan prinsip-prinsip alami dekomposisi yang 

telah dipelajari untuk mengatasi tingginya amonium 

pada air limbah, salah satunya adalah dengan proses 

biologis yaitu nitrifikasi-denitrifikasi dan anammox.  

3. Prinsip-prinsip Nitrifikasi, Denitrifikasi, dan 

Anammox 

 

Gambar 1. Skema proses amonifikasi, nitrifikasi, denitrifikasi, 
dan anammox 



 

8 

 

Sebelum terjadi reaksi kimia nitrifikasi, pada 

awalnya terjadi proses pemecahan nitrogen organik 

menjadi amonium (NH4
+) yang diperankan oleh bakteri 

heterotrof dari genus Bacillus, Clostridium, Proteus, 

Pseudomonas, dan Streptomyces. Proses ini disebut 

sebagai amonifikasi. Pada beberapa hari setelah 

meningkatnya kadar amonium oleh amonifikasi, 

kebutuhan oksigen meningkat.  

Nitrifikasi merupakan proses oksidasi aerobik 

senyawa amonium (NH4
+) menjadi nitrit (NO2

-) oleh 

bakteri dari genus Nitrosomonas, yang dilanjutkan 

dengan oksidasi nitrit menjadi nitrat (NO3
-) oleh bakteri 

genus Nitrobacter. Kedua jenis bakteri ini termasuk 

dalam kelompok bakteri autotrof yang pertumbuhannya 

lambat. Tingkat oksidasi nitrifikasi dipengaruhi oleh 

faktor suhu, persediaan oksigen, dan pH air 

(Anthonisen et al. 1976). Proses nitrifikasi berlangsung 

optimal dalam kondisi aerobik pada kandungan oksigen 

terlarut > 1 mg/L, pada suhu antara 30-40oC (The 

Water Planet Company 2010) dan pada kondisi pH 

medium berkisar antara 7.3 hingga 8.0 (Fritz Industries 

2005). 

Nitrat yang terbentuk dapat dipecah menjadi gas 

nitrogen melalui tahap denitrifikasi. Denitrifikasi 

merupakan proses anaerobik yang memanfaatkan 
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nitrat sebagai akseptor elektron dan dengan perantara 

nitrit dan nitrit oksida akan dihasilkan gas nitrogen. 

Denitrifikasi membutuhkan sumber karbon organik. 

Tanpa hadirnya karbon organik pada denitrifikasi, 

proses hanya berhenti pada terbentuknya nitrit. 

Denitrifikasi, yang dilakukan oleh bakteri heterotrof 

dari genus Pseudomonas, Alkaligenes, dan Vibrio, 

diperlukan untuk menurunkan kandungan nitrat yang 

dihasilkan dari proses nitrifikasi. 

Proses anammox atau anaerobic ammonium 

oxidation adalah proses oksidasi amonium menjadi gas 

nitrogen yang menggunakan nitrit sebagai penerima 

elektron. Anammox dilakukan oleh mikrob anaerobik 

dari genus Candidatus yaitu Brocadia anammoxidans 

dan Kuenenia stuttgartiensis. Bakteri Anammox 

tumbuh pada suhu optimum 37oC dan pada pH 

optimum 7-8 (Egli et al. 2001). 

Anammox dikembangkan mulai tahun 1990-an 

oleh Delft University of Technology di Belanda (Strous 

1999) sebagai teknologi pengurangan nitrogen yang 

cukup efektif dalam produksi emisi CO2 dibandingkan 

dengan metode nitrifikasi-denitrifikasi konvensional (Yi 

Y et al. 2010). Prokariot anammox telah dipelajari 

mampu mengoksidasi 30-50% amonium seluruh bumi 

menjadi gas nitrogen dengan menggunakan nitrit 
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sebagai akseptor elektron (Bauman 2009). Anammox 

termasuk proses yang unik karena berlangsung secara 

anaerob sehingga pengkulturan harus dilakukan 

dengan pembatasan maksimal terhadap oksigen. 

4. Teknologi Pengurangan Amonium Biologis 

Nitrifikasi dan anammox sama-sama merupakan 

proses oksidasi amonium sehingga apabila kedua 

proses ini dilakukan bersamaan tentu akan jauh lebih 

efektif untuk menurunkan kadar amonium. Pengaturan 

yang melibatkan gabungan nitrifikasi parsial dan 

anammox telah dilakukan dengan metode yang dikenal 

dengan SHARON – Anammox (Jetten 1998).  

SHARON atau single reactor high activity 

ammonium removal over nitrite berlangsung dengan 

oksidasi sebagian amonium menjadi nitrit sebagai 

nitrifikasi fase pertama. SHARON selanjutnya 

dikombinasi dengan anammox dan berlangsung dalam 

dua reaktor terpisah. Prinsip metode ini adalah 

menggabungkan nitrifikasi parsial dan anammox. Pada 

nitrifikasi fase pertama, terjadi oksidasi sebagian 

amonium menjadi nitrit, kemudian amonium dan nitrit 

yang menjadi produk dari proses SHARON akan 

bertindak sebagai substrat untuk melakukan proses 

anammox.  
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Selain itu, kombinasi nitrifikasi parsial dengan 

anammox juga diteliti dalam reaktor tunggal skala 

laboratorium oleh Third et. al. (2005) yang disebut 

dengan CANON. CANON (Completely Autotrophic 

Nitrogen Removal Over Nitrite) merupakan teknologi 

pengurangan nitrogen yang efisien karena mengurangi 

total energi yang dibutuhkan oleh unit pengolahan 

limbah. Dalam percobaan ini, proses nitrifikasi dan 

anammox akan terjadi secara bersamaan untuk 

mengoksidasi amonium. Secara teori, kombinasi ini 

akan lebih efektif untuk menurunkan kadar amonium 

jika dibandingkan dengan hanya menjalankan salah 

satu proses. Selain itu, dengan menggabungkan dua 

proses dalam pengoperasian satu reaktor diharapkan 

akan berimplikasi pada biaya yang lebih rendah 

dibandingkan dengan penggunaan dua reaktor yang 

berbeda untuk masing-masing proses.  

Dengan meningkatnya pemahaman tentang 

aktivitas anammox, dimana amonium dapat dioksidasi 

menjadi gas nitrogen dalam kondisi anaerobik, 

memberikan inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas sistem untuk mengurangi amonium 

dalam satu reaktor secara bersamaan tanpa perlu 

proses dan reaktor yang terpisah. 
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B. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini akan ditentukan apakah 

dengan membuat zonasi oksik dan anoksik, bakteri 

nitrifikasi sebagai bakteri aerobik dan bakteri anammox 

sebagai bakteri anaerobik autrotrof mampu melakukan 

aktivitasnya secara bersamaan dalam satu reaktor yang 

dibatasi dengan dua zona berbeda. Dengan ini 

dilakukan pengolahan nitrogen pada sampel air limbah 

industri terasi dan lindi melalui proses nitrifikasi dan 

anammox. 

 

 

 

 

 

 


