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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam penelitian ini, aktivitas pengurangan 

amonium oleh bakteri nitrifikasi dan anamox diamati 

pada dua jenis sampel, yaitu air limbah industri dan 

lindi. 

A. Pengurangan amonium pada air limbah 

Hasil pengukuran perubahan kadar amonium, nitrit, 

dan nitrat, pada zona aerob dan zona anaerob di 

sajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Konsentrasi amonium, nitrit, dan nitrat pada zona 

aerob dan anaerob medium air limbah 

Waktu 
(hari) 

Zona Aerob Zona Anaerob 
NH4 (mg/L) NO2 

(mg/L) 
NO3 

(mg/L) 
NH4 

(mg/L) 
NO2 

(mg/L) 
1 32.08 4.34 0.13 29.4 12.35 
3 40.66 16.03 0.14 45.32 18.11 
5 32.85 7.02 0.10 49.87 7.11 
7 31.93 3.33 0.08 38.62 5.05 
14 38.61 2.38 0.05 39.93 2.41 
21 40.24 2.40 0.05 35.16 4.46 
28 23.33 2.59 0.03 21.37 5.10 

Konsentrasi amonium yang diukur pada zona 

aerob cenderung meningkat lalu relatif stabil hingga 

hari ke-21. Pengurangan baru terjadi setelah hari ke-

21. Sementara nitrat dan nitrit cenderung berkurang 
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walaupun jumlahnya sangat kecil (Gambar 3).  Pola 

yang sama juga mengenai konsentrasi amonium 

ditemukan pada zona anaerob, pengurangan amonium 

pada zona anaerob praktik terjadi setelah hari ke-14. Di 

samping itu, kadar nitrit juga cenderung berkurang. 

Secara keseluruhan pengurangan amonium pada zona 

aerob dan anaerob selama masa inkubasi berturut-

turut adalah 42.6 dan 57.14. Nilai ini menunjukan 

bahwa pengurangan ammonium pada air limbah lebih 

banyak terjadi melalui proses anamox dibandingkan 

dengan proses nitrifikasi.  

 

Gambar 3. Pengubahan Amonium (•), Nitrit (■), dan Nitrat () 

pada Zona Aerob di Air limbah Industri Terasi 

Di zona aerob ini kenaikan konsentrasi amonium, 

nitrit, dan nitrat berlangsung hingga hari ke-3, lalu 

mengalami penurunan. Kadar nitrat dan nitrit 

menurun oleh adanya dua fase nitrifikasi yang 
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berlangsung beriringan. Reaksi stoikiometrik nitrifikasi 

untuk fase pertama adalah:  

NH4
+ + 1.5O2  NO2

- + 3H2O + H+ ……………….. (1) 

lalu untuk fase kedua: 

2NO2
- + O2  2NO3

-.  ………………………............. (2) 

 Sebagai produk dari fase pertama, nitrit (NO2
-) 

selanjutnya digunakan untuk substrat fase kedua. Saat 

kadar nitrit rendah sebagai substrat, kadar nitrat (NO3
-) 

yang menjadi produk fase kedua pun rendah. Berbeda 

halnya dengan fluktuasi kadar amonium. Setelah 

mengalami penurunan, jumlah amonium kembali naik 

mulai dari hari ke-7.  

 Kenaikan amonium ini diduga disebabkan oleh 

amonifikasi, dimana nitrogen organik diubah menjadi 

amonium oleh bakteri heterotrof dan mengakibatkan 

penumpukan amonium. Kemungkinan penyebabnya 

adalah laju pertumbuhan bakteri heterotrof yang lebih 

tinggi daripada bakteri autotrofik sehingga aktivitas 

bakteri nitrifikasi tidak mampu menandingi laju 

aktivitas bakteri heterotrof. Akibatnya kadar amonium 

kembali naik pada minggu kedua dan ketiga.  
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 Terjadinya anammox yang mengubah kadar 

amonium dan nitrit pada zona anaerob ditunjukkan 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Pengubahan Amonium () dan Nitrit (■) pada Zona 
Anaerob di Air Limbah Industri Terasi 

Pada zona ini juga terjadi proses amonifikasi. 

Kondisi minim oksigen pada zona ini membantu bakteri 

heterotrof anaerobik untuk mendekomposisi nitrogen 

organik menjadi amonium. Hal ini ditunjukkan oleh 

kenaikan kadar amonium dan nitrit yang terjadi mulai 

hari pertama hingga ke-3. Saat amonium masih 

mengalami kenaikan, nitrit mengalami penurunan pada 

hari ke-3 hingga hari ke-5. Penurunan yang terjadi 

pada hari ke-5 hingga hari ke-7 menjelaskan 

tereduksinya nitrit dan nitrat dalam proses anammox 

menurut reaksi stoikiometrik:  

NH4
+ + 1.32NO2

-  N2 + 0.32NO3 + 2H2O ……….  (3) 
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Pada pengamatan mingguan pada hari ke-7, ke-14, 

ke-21, dan ke-28, kadar amonium turun sedangkan 

kadar nitrit cenderung stabil. Hal ini sesuai dengan 

prinsip anammox pada reaksi stoikiometriknya, dimana 

amonium sebagai donor elektron dipecah menjadi gas 

nitrogen. 

Adanya interaksi antara kedua zona pada 

percobaan ini dapat dianalisis dengan kemungkinan 

adanya perpindahan nitrat antar zona. Hal ini didasari 

oleh sifat bakteri anaerob yang anti-oksigen dan 

tumbuh subur di lingkungan dengan gas nitrogen. 

Proses denitrifikasi oleh bakteri heterotrof ini juga 

diduga berlangsung di zona anaerob, karena 

penurunan kandungan nitrat sebagai nutrisi 

denitrifikasi di zona aerob hingga hari ke-28 cukup 

tinggi. 

Tidak hadirnya proses anammox pada medium 

pengujian air limbah kemungkinan disebabkan oleh 

laju pertumbuhan bakteri anammox yang jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan bakteri-bakteri heterotrof 

yang juga tumbuh dalam medium pengujian.  

B. Pengurangan amonium pada air lindi 

 

Dalam penelitian ini juga digunakan metode kultur 

batch pada medium lindi yang dirancang dengan zonasi 
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aerob-anaerob untuk lingkungan perkembangan 

bakteri nitrifikasi dan anammox. Kadar amonium, 

nitrit, dan nitrat medium pada hari pertama, ke-14 dan 

ke-28 diukur dan dianalisis dengan spektrofotometri 

sebagai parameter nitrifikasi pada zona aerob, 

sedangkan konsentrasi amonium dan nitrit pada zona 

anaerob diukur sebagai parameter anammox.  

Tabel 2 Data Konsentrasi Amonium, Nitrit, dan Nitrat pada 
Zona Aerob dan Anaerob Medium Lindi 

Waktu 
(hari) 

Zona Aerob Zona Anaerob 
NH4 

(mg/L) 
NO2 

(mg/L) 
NO3 

(mg/L) 
NH4 

(mg/L) 
NO2 

(mg/L) 
1 42.73 0.66 0.25 42.64 0.71 
14 47.03 0.68 0.28 46.04 0.64 
28 18.65 0.88 0.38 25.69 6.79 

 

Hasil penelitian ditampilkan dalam grafik yang 

menunjukkan perbandingan kadar amonium, nitrit, 

dan nitrat pada kedua zona terhadap waktu. Pada zona 

aerob diasumsikan terjadi proses nitrifikasi sedangkan 

di zona anaerob terjadi proses anammox.  

 

Gambar 5. Pengubahan Amonium (), Nitrit (■), dan Nitrat () 
pada Zona Aerob di Lindi 
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Kenaikan amonium pada dua minggu pertama 

merupakan indikasi adanya proses amonifikasi. Pada 

tahap amonifikasi, nitrogen organik dioksidasi menjadi 

amonium, sehingga menyebabkan naiknya amonium 

pada medium lindi (Gambar 5). Bakteri heterotrof 

pengamonifikasi memiliki laju pertumbuhan yang lebih 

tinggi, sehingga dengan pengambilan nutrisi secara 

langsung akan lebih cepat dibandingkan dengan 

bakteri autotrof yang menyusun nutrisinya sendiri 

terlebih dahulu.  

Fluktuasi kadar amonium, nitrit, dan nitrat yang 

terjadi pada zona oksik menunjukkan mekanisme 

proses nitrifikasi dengan menurunnya kadar amonium 

yang menandakan adanya pengambilan amonium oleh 

bakteri. Selanjutnya penurunan amonium akan diiringi 

dengan naiknya nitrit yang menjadi produk nitrifikasi 

fase pertama mulai dari hari ke-14. Nitrit yang 

kemudian diubah menjadi nitrat menyebabkan kadar 

nitrat sebagai produk nitrifikasi fase kedua akan 

mengalami kenaikan. Walaupun begitu, kenaikan nitrat 

belum begitu signifikan karena kedua fase ini terjadi 

secara bersamaan dan juga secara berurutan. 
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Gambar 6. Pengubahan Amonium () dan Nitrit (■) pada Zona 
Anaerob di Medium Lindi 

Terjadinya anammox pada zona anoksik dapat 

diamati dari parameter kandungan amonium dan nitrit 

(Gambar 6). Proses anammox ditandai dengan proses 

oksidasi amonium oleh nitrit sebagai aseptor elektron. 

Terjadinya penurunan kadar amonium diikuti dengan 

peningkatan kadar nitrit. Peristiwa ini diduga 

dipengaruhi oleh proses nitrifikasi pada zona aerob, 

karena pada fase pertama dihasilkan nitrit dalam 

konsentrasi yang tinggi dan sebagian diantaranya 

ditransfer ke zona anaerob. Dugaan lainnya adalah 

selain proses anammox juga terjadi proses denitrifikasi, 

yang prosesnya adalah mengubah nitrat menjadi nitrit 

dan mengakibatkan penumpukan nitrit pada zona 

anoksik.  

Hasil pengurangan amonium pada percobaan ini 

pada Tabel 2 adalah sebesar 56.35% di zona aerob dan 

39.75% di zona anaerob sehingga cukup efisien untuk 

penurunan amonium. Proses anammox dalam 
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percobaan ini terjadi lebih cepat daripada nitrifikasi, 

sehingga laju penurunan perlu diperhitungkan apabila 

ingin dilakukan peningkatan skala penelitian. Pada laju 

penurunan amonium mulai hari ke-14 hingga hari ke-

28, pada zona aerob diperoleh 1.45 mg N-NH4/hari, 

sedangkan pada zona anaerob 2.03 mg N-NH4/hari. 

Berdasarkan hasil tersebut, interaksi yang terjadi 

dalam reaktor terbagi dalam proses-proses dekomposisi 

protein menjadi amonium, dilanjutkan dengan 

pengubahan amonium menjadi senyawa nitrogen lain. 

Dekomposisi protein pada lindi akan membentuk 

amonium pada medium sehingga kadarnya bertambah, 

dan proses amonifikasi berlangsung. Pada zona aerob, 

nitrifikasi terjadi dengan indikasi naiknya nitrit dan 

selanjutnya nitrat. Pada zona anaerob, anammox 

ditandai dengan penurunan amonium dan nitrit. Proses 

denitrifikasi juga terjadi pada zona anaerob dengan 

naiknya nitrit sebagai produk reaksi. 

 

C. Dominansi reaksi  

Dominansi reaksi dalam zona anaerob sampel air 

limbah industry dapat diukur dengan membandingkan 

kadar amonium akhir dengan amonium awal, serta 

nitrit akhir dengan nitrit awal. Proses anammox 

berlangsung dalam rentang indeks 0.7-1. Indeks ini 

diperoleh dari perbandingan jumlah molekuler 
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amonium terhadap jumlah molekuler nitrit, yaitu 1 

terhadap 1-1.32. Perhitungan nilai amonium untuk 

memperoleh nilai indeks ini adalah jumlah amonium 

akhir dibagi dengan amonium awal, sedangkan nilai 

indeks nitrit adalah jumlah nitrit akhir dibagi dengan 

nitrit awal. Pada 14 hari pertama, indeks amonium 

adalah 1.36 dan indeks nitrit 0.20. Pada hari ke-14 

hingga hari ke-28 indeks amonium adalah 0.56 dan 

nitrit adalah 2.12. Indeks-indeks ini tidak berada pada 

indeks anamox hingga proses yang mendominasi 

adalah denitrifikasi. 

Pada sampel lindi untuk 14 hari pertama, indeks 

amonium adalah 1.0 dan indeks nitrit 0.9. Artinya pada 

kurun waktu ini diasumsikan proses anammox terjadi. 

Pada hari ke-14 hingga hari ke-28 indeks amonium 

adalah 0.6 dan nitrit adalah 10.6, sehingga proses yang 

terjadi adalah denitrifikasi.  

Dengan demikian, metode kombinasi aerob-

anaerob pada air limbah industri terasi dapat 

dikatakan kurang efektif untuk mengurangi amonium. 

Pengurangan amonium dengan nilai efisiensi pada air 

limbah industri terasi pada zona aerob 27.28% dan 

zona anaerob 27.31%. Sedangkan hasil untuk air lindi, 

efisiensi metode ini menunjukkan hasil yang lebih baik, 

yaitu pada zona aerob 56.35% dan anaerob 39.75%. 

Hal ini ditandai oleh kadar amonium, nitrit, dan nitrat 
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yang mengalami pengurangan dengan karakteristik 

yang telah diketahui, baik di zona aerob maupun di 

zona anaerob.  

Dalam perannya sebagai bakteri aerobik dan 

anaerobik autrotrof, kedua jenis bakteri dalam dua 

zona yang berbeda tersebut mampu melakukan 

aktivitasnya secara simultan dalam satu reaktor dalam 

dua zona yang berbeda. Wang et. al. (2010) juga 

melakukan penelitian tentang pengurangan amonium 

pada penanganan air lindi menggunakan proses 

nitrifikasi, denitrifikasi, anamox parsial secara 

simultan. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi 

pengurangan amonium, sedangkan kadar nitrit 

mendekati nol, dan nitrat berada di bawah konsentrasi 

36 mg/L. Pada penelitian ini, pengurangan amonium 

melalui nitrifikasi dan anamox ditunjukkan oleh 

menurunnya kadar amonium pada sampel air limbah 

dan lindi.   

 

 

 

 


