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ABSTRACT
The need for clean water consumption continues to increase in line with the current population and industry
growth. The canned industry is one of the industries that consume a considerable amount of water for the
production process, while the availability of clean water sources is very limited, both in quantity and quality.
One alternative solution to the problem above is by building a wastewater treatment plant into reusable
water (recycling) to meet the needs of the washing process in the industry. This paper discusses the testing
of wastewater recycling installations into clean water in a canned industry in Jakarta. The process of
recycling wastewater is divided into several stages, namely chemical processes for pH control, biological
processes of activated sludge, biofilter, and filtration. Afterward, the wastewater is filtered using a reverse
osmosis membrane. The test results show that the water quality of recycling wastewater and filtered
wastewater using RO membranes could produce pure water quality. The use of water for the process in
the canned industry is large enough for canned washing processes. Therefore, by using the recycling
technology, the use of water, especially for the washing process, can be saved up to 100%.
Keyword : wastewater reuse, reverse osmosis, can industries

ABSTRAK
Kebutuhan akan konsumsi air bersih terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan industri
saat ini. Industri kaleng merupakan salah satu industri yang mengkomsumsi air dalam jumlah yang cukup
banyak untuk proses produksi, sedangkan ketersediaan sumber air bersih sangat terbatas, baik secara
kuantitas maupun kualitas. Salah satu alternatif solusi permasalahan di atas yaitu dengan membangun
instalasi pengolahan air limbah menjadi air yang dapat digunakan kembali (daur ulang) guna memenuhi
kebutuhan proses pencucian di industrinya. Makalah ini membahas tentang pengujian instalasi daur ulang
air limbah menjadi air bersih di salah satu industri kaleng di Jakarta. Proses pengolahan daur ulang air
limbah terbagi dalam beberapa tahap yaitu proses pengolahan air limbah produksi dengan proses kimia
untuk kontrol pH, proses biologis lumpur aktif dan biofilter serta filtrasi. Kemudian berikutnya dengan proses
filtrasi menggunakan membran reverse osmosis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas air
pengolahan daur ulang air limbah dan penyaringan dengan menggunakan membran RO menghasilkan
kualitas air yang murni. Pemakaian air untuk proses di industri kaleng yang cukup besar adalah untuk
proses pencucian kaleng. Sehingga dengan adanya teknologi daur ulang, maka pemakaian air khususnya
untuk proses pencucian dapat dihemat sampai 100%.
Kata kunci : Daur ulang air limbah, reverse osmosis, industri kaleng

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Air merupakan kebutuhan yang sangat vital
bagi kehidupan manusia. Karena itu jika
kebutuhan akan air tersebut belum tercukupi
maka akan memberikan dampak yang besar bagi
manusia terutama yang berkaitan dengan
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masalah kesehatan, kenyamanan maupun sosial.
Pengadaan air bersih di Indonesia pada umumnya
masih terpusat di daerah perkotaan. Hal ini terjadi
karena alasan bisnis dan komersial. Kehadiran
PDAM secara nasional pada tahun 2014
jumlahnya baru mencapai 68,36%(1).Masyarakat
maupun industri mengandalkan sumber air yang
berasal dari air tanah, mata air, atau air sungai
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untuk kebutuhan air mereka. Hal ini dikarenakan
jumlah air yang masih relatif sedikit dan harga jual
air PDAM yang dirasa masih terlalu tinggi.
Proses produksi dalam suatu industri
memerlukan air dengan persyaratan tertentu
seperti untuk pembuatan steam, pencucian alatalat maupun produk serta untuk pendingin mesin.
Apabila air yang digunakan untuk keperluan
industri ini kualitasnya berada di bawah standar,
maka dampak yang diakibatkan adalah cepat
rusaknya peralatan mesin seperti nozzel dan
sistem perpipaan. Oleh karena itu perlu teknologi
pengolahan air yang dapat menjadikan air tanah
kualitasnya setara dengan kualitas air PDAM atau
bahkan setara dengan air siap minum.
Terdapat bermacam-macam cara untuk
perjenihan air mulai dari penyaringan sederhana,
koagulasi-flokulasi-sedimentasi,
ultrafiltrasi
maupun osmosis balik (Reverse Osmosis/RO)
dengan
menggunakan
membran.
Untuk
keperluan pengolahan khusus, tidak semua
metode diatas dapat diterapkan. Pengolahan air
secara khusus seperti penggunaan resin ion
exchange untuk mengambil ion-ion yang terlarut
dalam air sering juga diterapkan pada industriindustri(2).
Permasalahan yang sering dihadapi yang
berkaitan dengan pengadaan air untuk kebutuhan
proses industri adalah kualitas sumber air tanah
itu sendiri. Banyak daerah yang air tanahnya
mengandung besi dan mangan yang tinggi
sehingga warna air kekuningan. Selain itu juga
banyak daerah dengan kondisi air tanah yang
sudah terintrusi oleh air laut sehingga kadar
garamnya tinggi. Ada juga daerah yang air
tanahnya bersifat gambut yaitu berwarna
kecoklatan dan kandungan organiknya tinggi.
Selain permasalahan kualitas, pemakaian air
tanah
sangat
mengganggu
lingkungan.
Pengambilan
air
tanah
yang
intensif
mengakibatkan penurunan muka tanah yang
berdampak terjadinya penggenangan atau banjir
pada daerah tersebut. Selain itu penurunan muka
tanah juga memicu terjadinya kontaminasi air asin
atau intrusi air laut(3). Mengantisipasi hal ini
Pemda DKI Jakarta akan menerbitkan Perda
tentang larangan penggunaan air tanah(4).
Sumber air yang digunakan oleh industri
kaleng untuk proses industri selama ini adalah dari
air sumur tanah dalam dan air bersih dari PDAM.
Kondisi kualitas air sumur tanah dalam di
industri ini kurang baik yaitu bersifat gambut,
kadar organiknya tinggi, keruh, dan berwarna
kekuningan. Kekeruhan dan warna tersebut akan
berakibat pada akumulasi lumpur di pipa maupun
sistem penampungan.
Hasil analisis kualitas air tanah, Tabel 1,
menunjukkan kekeruhan, warna air, dan zat padat
terlarut (TDS/Total Dissolved Solids) yang cukup
tinggi dan cenderung meningkat dari waktu ke
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waktu. Nilai TDS sekitar 411 mg/l dalam 6 (enam)
bulan meningkat menjadi 940 mg/l (payau).
Karena sudah terjadi intrusi air laut sampai sekitar
kawasan
industri.
Pemakaian
air
yang
mengandung air laut untuk proses produksi
pencucian kaleng akan mengakibatkan terjadinya
kerak di pipa-pipa, nozzel dan peralatan lain(8).
Tabel 1. Hasil analisa kualitas air tanah

Baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 32 Tahun 2017(16).

Industri kaleng ini menghadapi permasalahan
dengan tidak adanya jalur perpipaan yang
memadai dari PDAM sehingga suplai air dilakukan
melalui truk tangki ke lokasi pabrik. Selain biaya
pemakaian air bersih dari PDAM juga biaya untuk
pengiriman dengan truk berkali-kali dalam setiap
hari.
Pemakaian air untuk proses di industri kaleng
yang cukup besar adalah untuk proses pencucian
kaleng (can washer) yang sudah dicetak. Proses
ini untuk mencuci dan membilas bagian dalam dan
luar kaleng dari lube oil, garam, cup lube, coolant
dan gemuk yang datang dari mesin sebelumnya (6).
Terdapat 4 line proses washer secara pararel
bekerja,
masing-masing
line
proses
membutuhkan air 175 m3/hari sehingga total
kebutuhan air bersih sebesar 700-800 m3/hari
(Gambar 2).
Salah
satu
alternatif
untuk
solusi
permasalahan di atas yaitu dengan menerapkan
teknologi daur ulang air limbah di industri yang
dapat mengolah air limbah produksi menjadi air
yang dapat digunakan kembali (daur ulang) untuk
mencukupi kebutuhan proses produksi di
industrinya. Selain itu penggunaan kembali atau
daur ulang air limbah dipastikan akan lebih
menguntungkan dari sisi finansial maupun
lingkungan(5).
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Makalah ini menjelaskan hasil uji kinerja
instalasi daur ulang air limbah sebagai sumber air
untuk proses produksi di salah satu industri
pembuatan kaleng.
2. BAHAN DAN METODE
2.1. Lokasi unit daur ulang
Lokasi penelitian di pabrik kaleng PT. United
Can Ltd, Jl. Daan Mogot KM 17, Kalideres, DKI
Jakarta. Kapasitas unit daur ulang air limbah
terdiri dari kapasitas produksi air bersih sebesar
700 m3/hari dan kapasitas produksi air RO
(Reverse Osmosis) sebesar 200 m3/hari.
2.2. Bahan
Data-data sekunder tentang sumber air,
neraca air dan kualitas air. Data deskripsi tentang
proses industri dan proses pengolahan air
limbah. Data primer kualitas air hasil
pengambilan sampling di beberapa titik.
2.3. Metodologi
Metodologi yang digunakan adalah metode
analisis data primer dan sekunder, telaah
pustaka, dan survey lapangan. Data primer
berupa hasil analisa sampel kualitas air di
beberapa titik, yaitu di inlet instalasi pengolahan
air limbah, outlet unit daur ulang air limbah dan
outlet unit filtrasi membran RO.
2.4. Proses Pengolahan Air Limbah Menjadi
Air Daur Ulang
Proses pengolahan air limbah produksi di
industri kaleng menggunakan teknologi proses
biologis lumpur aktif, biofilter, proses koagulasi
flokulasi, proses filtrasi, dan proses pemurnian
dengan RO. Air limbah dari line produksi
dipompa ke penampungan/equalisasi di IPAL.
Selanjutnya air ini dicampur dengan olahan air
limbah domestik dan sebagian air tanah untuk di
proses lebih lanjut. Dari penampungan equalisasi
ini air limbah dinetralkan pH nya oleh pH kontrol
untuk selanjutnya dialirkan ke bak pengendapan
awal. Lumpur yang mengendap di bak
pengendapan awal dipompa ke unit pengolahan
lumpur sedangkan airnya mengalir secara
gravitasi ke bak aerasi lumpur aktif. Bak aerasi
dilengkapi dengan sistem supply udara
menggunakan 3 buah blower udara. Di bak
aerasi diisi dengan lumpur aktif supaya polutan
organik yang terkandung dalam air limbah di
uraikan oleh mikroorganisme aerob menjadi
senyawa yang lebih sederhana dan stabil seperti
CO2 dan H2O. Campuran air limbah dan
mikroorganisme selanjutnya mengalir ke bak
pengendap akhir untuk dipisahkan antara lumpur
mikroba dan air. Lumpur sebagian dikembalikan
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ke bak aerasi dan sisanya dipompa ke unit
pengolahan lumpur.
Air limbah dari bak pengendap akhir
selanjutnya mengalir ke bak biofilter lanjutan. Di
bak ini sisa lumpur yang terikut akan tersaring
dan juga akan lebih menyempurnakan degradasi
polutan organik. Bak biofilter lanjutan ini juga
dilengkapi dengan sistem supply udara yang
dialirkan dari blower udara yang ada di bak aerasi
lumpur aktif. Air dari bak biofilter lanjutan ini
mengalir ke bak antara 1. Bak antara 1 ini juga
dipakai untuk menampung air hujan. Campuran
air limbah dan air hujan di bak antara ini dipompa
ke tangki pencampur (mixing tank 2) untuk
dicampur dengan bahan kimia koagulan dan
flokulan. Dari tangki pencampur selanjutnya air
mengalir turun ke bak flokulator selanjutnya ke
bak pengendapan kimia.
Bak pengendapan kimia dilengkapi dengan
lamela settler untuk lebih menyempurnakan
proses pengendapan. Lumpur kimia yang
posisinya di bawah lamela settler secara
kontinyu dipompa ke unit pengolah lumpur. Di
proses penanganan lumpur terdiri dari empat unit
utama yaitu penampungan lumpur, thickener,
filter press, dan bak pengering lumpur.
Campuran lumpur dan air dari bak pengendap
awal, bak pengendap akhir, dan bak
pengendapan kimia ditampung dalam bak
penampung lumpur. Bak ini dilengkapi dengan
sensor level yang menggerakkan pompa bila
tangki penuh. Dari penampung lumpur
selanjutnya dipompa ke unit pemekat lumpur
sambil didosing menggunakan flokulan. Lumpur
yang mengendap di pemekat lumpur ini
selanjutnya di pompa ke bak pengering lumpur
sedangkan airnya yang berada di bagian atas
akan mengalir overflow ke penampungan tirisan
lumpur. Lumpur di bak pengering lumpur akan
tersaring, airnya meresap ke bawah menuju bak
tirisan lumpur sedangkan lumpurnya akan
tertahan di bak dan dibiarkan sampai kering. Bila
bak penampung ini sudah tidak sanggup lagi
menampung lumpur maka sebagian lumpur di
saring dengan filter press, lumpurnya tertahan di
filter dan airnya mengalir jatuh ke bak
penampungan tirisan lumpur.
Air yang
tertampung dalam bak penampungan lumpur ini
secara kontinyu dipompa di kembalikan ke bak
equalisasi.
Air limbah yang telah diproses secara
kimiawi dan dipisahkan endapannya di bak
pengendapan kimia selanjutnya mengalir ke bak
antara 2. Dari bak antara 2 ini, air dipompa ke unit
filter yang terdiri dari filter pasir, filter mangan,
filter karbon dan softener. Setelah air melalui ke
empat filter ini selanjutnya keluar dan di tampung
sebagai produk air bersih di bak penampung air
bersih. Filter pasir fungsinya untuk menyaring
padatan tersuspensi yang kemungkinan masih
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terikut di air setelah proses pengendapan kimia.
Dari bak penampung air bersih air dipompa ke
unit produksi kaleng untuk dipergunakan sebagai
air washer. Sebagian dari air di bak penampung
air bersih ini dipompa untuk diproses
menggunakan membran Reverse Osmosis dan

selanjutnya di tampung dalam bak penampung
air RO. Air produk RO ini secara kontinyu
dipompa ke unit DI di dalam pabrik. Diagram
proses daur ulang air limbah secara lengkap
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Flow Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Produksi Menjadi Air Daur Ulang dan Lokasi
Pengambilan Sample

Gambar 2. Neraca Air di Industri Kaleng untuk Perencanaan Instalasi Air Daur Ulang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Analisa Data Sampling
Dalam memantau kualitas air dari hasil
olahan daur ulang yang akan digunakan untuk
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proses industri, maka data kualitas air RO yang
dihasilkan harus selalu dicatat untuk mengecek
kualitas air sesuai dengan yang dipersyaratkan.
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Analisa dilakukan selama 61 (enam puluh
satu) hari dan pengambilan sampel yang akan
diuji dilakukan di 3 (tiga) titik yaitu di bagian Inlet
yang diambil di bak ekualisasi, di outlet air bersih
unit daur ulang, dan air produk RO. Analisa
dilakukan terhadap beberapa parameter antara
lain kekeruhan (turbidity), Total Suspended
Solids (TSS), pH, sulfat, sulfida, kesadahan, dan
zat organik. Hasil analisis akan dijelaskan
sebagai berikut.

c. Kekeruhan (Turbididty)
Kualitas estetika air hasil daur ulang
ditingkatkan
dengan
menghilangkan
kekeruhan(15). Hasil pengambilan sampel di titik
inlet dan outlet daur ulang seperti terlihat pada
Gambar 5, menunjukkan rata-rata konsentrasi
kekeruhan mengalami penurunan dari 203,12
mg/l menjadi 3,14 mg/l dengan efisiensi rata-rata
98,45%.

a. Zat Organik (KMnO4)
Pada gambar 3. terlihat penurunan
konsentrasi zat organik setelah melalui unit IPAL
dan unit daur ulang dari rata-rata 92,20 mg/l turun
menjadi rata-rata 53,12 mg/l dan nilai ini dibawah
nilai baku mutu air limbah menurut Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun
2013, yaitu 85 mg/l (10). Efisiensi penurunan zat
organik minimal 15,32% dan maksimal 69,57%
dengan
rata-rata
44,78%.
Sedangkan
konsentrasi zat organik setelah melalui unit RO
nilainya menjadi 0 mg/l dibawah nilai baku mutu
untuk air minum yaitu 10 mg/l (12).

Gambar 3. Konsentrasi zat organik di inlet IPAL,
outlet daur ulang dan outlet RO
b. Total Suspended Solid (TSS)
Seperti terlihat pada Gambar 4 konsentrasi
TSS dalam air limbah cukup tinggi dengan nilai
maksimum 426 mg/l dan minimum 62 mg/l
dengan rata-rata 219,51 mg/l diatas baku mutu
air limbah (100 mg/l)(13). Setelah diproses melalui
IPAL dan unit daur ulang konsentrasi TSS turun
drastis menjadi rata-rata 1,43 mg/l.
Penurunan
konsentrasi
TSS
tersebut
menunjukan adanya peran mikroba dalam proses
bioflokulasi, sehingga terjadi suatu sedimentasi
yang efisien(14).

Gambar 5. Konsentrasi kekeruhan di inlet IPAL,
outlet daur ulang dan outlet RO
d. Derajat Keasaman (pH)
Pada gambar 6 terlihat nilai pH air limbah di
bak ekualisasi sebelum diolah. Nilai pH rata-rata
setelah diolah IPAL menunjukkan 5,05 dan
melalui unit daur ulang pH meningkat menjadi
rata-rata 6,66. Nilai pH ini memenuhi baku mutu
persyaratan sebagai air bersih(14). Setelah melalui
proses RO nilai pH menurun menjadi rata-rata
6,13. Penurunan pH ini akibat proses membran
RO menghilangkan senyawa organik dan
anorganik, namun gas CO2 bergabung dengan ion
OH- bebas dalam air untuk membentuk HCO 3
yang asam(17). Meskipun demikian nilai pH ini
masuk kedalam persyaratan mutu air minum
dalam kemasan (air demineral)(18).

Gambar 6. Nilai pH di inlet IPAL, outlet Daur Ulang
dan outlet RO
e. Konduktivitas

Gambar 4. Konsentrasi TSS di inlet IPAL, outlet
daur ulang dan outlet RO
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Konsentrasi konduktivitas atau daya hantar
listrik (DHL) yang tinggi pada air menunjukan air
tersebut mengandung mineral tinggi. Kadar
mineral dalam air dapat menyebabkan kerak
ataupun korosi pada kaleng. Gambar 7.
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menunjukkan bahwa konsentrasi konduktivitas
meningkat setelah dilakukan pengolahan air
limbah dengan rata-rata 10,8%. Kenaikan ini
disebabkan karena penambahan bahan kimia
untuk
proses
koagulan(19).
Konsentrasi
konduktivitas air turun drastis dari rata-rata 1.458
µS/cm menjadi rata-rata 10,13 µS/cm setelah
melalui proses RO.

menjadi rata-rata 0,002 mg/l setelah melalui IPAL
dan unit daur ulang. Nilai ini jauh dibawah baku
mutu air limbah yang dikeluarkan oleh PerGub
DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013(11).

Gambar 9. Konsentrasi Sulfida di inlet IPAL, Outlet
Daur Ulang dan Outlet RO
h. Kesadahan
Gambar 7. Konsentrasi TSS di inlet IPAL, Outlet
Daur Ulang dan Outlet RO
f.

Sulfat

Sulfat dalam kondisi anaerob (dalam air
buangan) menghasilkan H2S yang menyebabkan
bau dan jika kontak dengan udara (O2) dapat
menyebabkan korosi pada perpipaan. Sulfat pada
boilers dapat menimbulkan endapan (hard scales)
demikian pula pada heat exchanger (20).
Gambar 8 menunjukkan hasil analisa bahwa
konsentrasi sulfat pada inlet IPAL rata-rata 505,33
mg/l, setelah melalui proses pengolahan air
limbah dan daur ulang konsentrasi sulfat turun
menjadi rata-rata 388,67 mg/l. Nilai ini masih
dibawah baku mutu air bersih Permenkes(16) (400
mg/l).

Kesadahan
dalam
air
sangat
tidak
dikehendaki untuk pemakaian air di industri,
karena unsur kalsium (Ca) dan magnesium (Mg)
dapat menyebabkan kerak pada dinding peralatan
sistem pemanasan sehingga dapat menyebabkan
kerusakan pada peralatan dan perpipaan di
industri(10) . Pada umumnya untuk pemakaian air
khususnya untuk air proses industri jumlah
kesadahan harus 0 (nol), bila tidak harus diolah
terlebih
dahulu
untuk
mengurangi
nilai
kesadahannya(22). Proses pengolahan air sadah
dapat dilakukan dengan membran tanpa
dilakukan bahan-bahan kimia(23).
Hasil analisa sampling (Gambar 10)
menunjukkan
nilai
rata-rata
konsentrasi
kesadahan dari inlet air limbah 35 mg/l, setelah
melalui pengolahan air limbah (IPAL) dan daur
ulang nilai rata-rata kesadahan turun menjadi 27
mg/l dan nilai kesadahan di outlet RO menjadi
0,00 mg/l. Konsentrasi kesadahan hasil
pengolahan hasil proses RO dan unit daur ulang
masuk kedalam tingkat kesadahan air lunak(24).

Gambar 8. Konsentrasi sulfat di inlet IPAL, outlet
daur ulang dan outlet RO
g. Sulfida
Dalam proses industri, keberadaan sulfida
dalam
bentuk
hidrogen
sulfida
sangat
mengganggu karena dapat menyebabkan
kerusakan
pada
beton-beton
dan
juga
berkaratnya logam-logam (pipa penyaluran)(21).
Gambar 9 menunjukkan konsentrasi sulfida
air limbah rata-rata 0,156 mg/l dapat diturunkan
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Gambar 10. Konsentrasi kesadahan di inlet IPAL,
outlet daur ulang dan outlet RO
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3.2. Hasil proses daur ulang
Proses pengolahan air limbah produksi
menjadi air daur ulang di industri kaleng ini
menggunakan teknologi proses biologi lumpur
aktif, biofilter, proses koagulasi, flokulasi, proses
filtrasi, dan proses pemurnian dengan RO.
Kombinasi proses tersebut dapat mengolah air
limbah sampai menghasilkan air olahan dengan
kualitas sebagai air minum(9).
Air baku yang berasal dari proses produksi
pertama-tama
ditampung
dalam
bak
penampung yang berfungsi sebagai equalisasi.
Dari 800 m3 air yang dipakai proses untuk 6 line
di 2 Pc, diperkirakan hanya sekitar 600 m3 yang
dapat diolah dan sisanya terbuang di proses
produksi.
Air hasil pengolahan limbah produksi
selanjutnya ditampung dalam tangki penampung
antara yang terbuat dari fiber. Volume tangki
penampung ini total 50 m3. Air yang ditampung
di tangki penampung ini selain air hasil olahan
IPAL produksi juga ditambahkan air tanah dan
air hasil olahan IPAL domestik seperti yang
terlihat dalam neraca air (Gambar 2).
Penambahan ini dimaksudkan agar produk akhir
air untuk proses di industri dapat mencapai 800
m3 per hari.
Gambar 3 menjelaskan bahwa air outlet dari
proses IPAL ditampung di bak penampung di
mana air tersebut masih terdapat warna, bau
dan kandungan polutan lain seperti logam,
selanjutnya di proses secara kimia dan fisika
dengan pengendapan. Di dalam proses kimia
fisika ini, bahan kimia penggumpal dan
pembentuk flok ditambahkan. Flok akan
mengendap di bak pengendap. Bak pengendap
dilengkapi dengan lamela settler agar proses
pengendapan lebih sempurna. Endapan
sewaktu-waktu di drain kemudian dialirkan ke
bak pengering lumpur. Air dari bak pengendap
selanjutnya ditampung ke bak penampung
antara yang berfungsi juga sebagai bak
penampung umpan untuk proses berikutnya.
Dari bak penampung antara selanjutnya air
dipompakan melalui filter pasir, filter manganese
greensand
dan
filter
karbon
dengan
menggunakan pompa centrifugal multistage.
Filter-filter ini berfungsi untuk menurunkan
padatan tersuspensi yang kemungkinan masih
belum
terendapkan
sempurna
di
bak
pengendap, mereduksi warna yang masih
tersisa dan menyerap logam seperti besi (Fe)
dan mangan (Mn) yang belum terendapkan. Dari
filter-filter ini selanjutnya air dialirkan melalui
filter penurun kesadahan dengan media filternya
berupa resin cation exchange(10). Apabila kondisi
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filter ini dinyatakan jenuh akan dilakukan
regenerasi dengan menggunakan larutan
natrium khlorida (NaCL).
Air dari filter sudah jernih tidak berbau dan
kandungan polutan organik COD (Chemical
Oxygen Demand) sudah di bawah 20 ppm dan
kesadahan di bawah 20 ppm. Namun,
kandungan garam terlarut dan konduktifitas
masih tinggi yang kadarnya hampir sama seperti
di air baku. Keluar dari filter, air ditampung dalam
bak penampungan air bersih sambil diinjeksi
khlorin untuk desinfektan. Bak penampungan air
bersih dibuat besar yaitu 400 m3, agar supaya
cadangan air aman apabila sewaktu-waktu
terjadi kendala di proses. Air ini sudah dapat
digunakan untuk proses pencucian di produksi
kaleng. Air dari bak penampungan ini sebanyak
200 m3 per hari dialirkan ke proses RO, dan 700
m3 per hari dialirkan ke line 1 sampai line 4 di
pabrik dengan menggunakan pompa.
Sebelum melewati proses RO, air terlebih
dahulu di filter dengan cartridge filter ukuran 5 10 mikron. Tujuan filter ini adalah agar membran
RO tidak cepat rusak karena penyumbatan
partikel halus. Membran RO yang digunakan
adalah jenis TFC (Thin Film Compossite)
Brackish water (air payau) dengan tekanan
sampai dengan 20 bar. Product recovery pada
sistem RO diatur sebesar 50% agar
menghasilkan air buangan (water reject)
sebesar 100 m3 per hari. Air buangan dipakai
untuk mencuci lantai, siram taman, atau dibuang
ke lingkungan. Air produk RO sebanyak 100 m3
per hari dengan kandungan garamnya yang
sudah sangat rendah yaitu dibawah 50 ppm dan
konduktifitas dibawah 50 mikromosh.
Air produk ini selanjutnya ditampung ke bak
penampung produk RO untuk didistribusikan ke
unit proses produksi yang memerlukan air
dengan kemurnian tinggi di line 5 dan line 6
seperti terlihat pada Gambar 2.
4. KESIMPULAN
Permasalahan keterbatasan dan kualitas
sumber air yang digunakan untuk proses
produksi industri khususnya untuk pencucian
kaleng dapat diatasi dengan menerapkan
teknologi daur ulang air limbah dikombinasikan
dengan IPAL sistem Biofilter. Hasil analisa
menunjukkan bahwa kualitas air hasil olahan
unit daur ulang air limbah telah memenuhi
persyaratan baku mutu air bersih dan setelah
ditingkatkan
kualitasnya
dengan
menggunakan proses RO dan hasil olahannya
setara air murni.
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