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ABSTRAK 

Limbah industri alkohol termasuk dalam kelompok limbah organik.  

Limbah organik ini  merupakan penyebab utama berkurangnya kadar oksigen 

terlarut dalam air sehingga angka BOD (Biological Oxygen Demand) tinggi EM-4 

(Effective Microorganisms-4) yang merupakan polikultur mikroba yang dapat 

mendekomposisi zat organik, sehingga diharapkan BOD limbah alkohol dapat 

turun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas EM-4 dalam 

menurunkan kadar BOD limbah alkohol. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam percobaan ini perlakuan EM-4 

dengan 4 variasi dosis yaitu 0 ml/l, 1 ml/l, 2 ml/l, dan 3 ml/l, serta ulangan 

sebanyak 6 kali. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 

menggunakan Uji Anova Satu Jalur. Diperoleh hasil efektivitas EM-4 dalam 

menurunkan kadar BOD limbah alkohol, pada dosis 1ml/l = 12%; dosis 2 ml/l = 

31,61%; dan dosis EM-4 paling efektif sebesar 3 ml/l dengan penurunan BOD 

69,77%. Dengan taraf signifikansi 1% ternyata ada pengaruh pemberian EM-4 

dengan berbagai dosis dalam menurunkan kadar BOD. 

Kata kunci:  EM-4, BOD, limbah alkohol 

 

Abstract 

 

Alcohol’s waste sater included in the group of organic waste. BOD degree of 

Alcohol wastewater in Bekonang village has been over-standards reaching 4160 

mg/L. The purpose of this research is to find out the impact of EM-4 to the 

decrease of BOD of alcohol liquid waste. The methods research was pretest-

posttest in control group. The population taken in this research was 12 alcohol 

industries which do not have any waste treatment in Bekonang. Total sample 



taken was 12 liters which needs 1 liter of sewage for each treatment applying 3 

times of repetition. The result of laboratory experiment in control shows that the 

average rate of BOD degree was 3866mg/l. the treatment with the dosage EM-4 

of 0.5 ml/l results 2906 mg/l of BOD concentration, meanwhile the dosage of 1 

ml/l produces 2133 mg/l of BOD average concentration. Finally, the dosage of 2 

ml/ l in the treatment results 1413 mg/l of BOD concentration in average. The 

concentration of BOD after the treatment has not reached quality standards yet. 

The most influenced dosage to the decrease of BOD degree is in the dosage of 2 

ml/l resulting 66.03%. The statistic test result using one-way anova showed that 

there was an impact of EM-4 to the decrease of BOD degree of tofu wastewater. It 

is hoped that other researchers can find the fittest dosage in order to decrease 

BOD concentration reaching the quality standards and the society of Bekonang 

village can use EM-4 in the alcohol waste treatment in household scale. 
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PENDAHULUAN 

 
Sampel limbah alkohol di Desa Bekonang Surakarta setelah diujikan di 

Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

mempunyai kandungan BOD (Biological Oxygen Demand) sebesar 4160 mg/L. 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Alkoholn 2012 tentang 

Baku Mutu Limbah Cair Industri Alkohol dan Tempe syarat kandungan BOD 

dalam limbah cair industri alkohol sebesar 275 mg/L. Dibandingkan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Alkoholn 2012 limbah cair 

yang dihasilkan dari industri alkohol Desa Bekonang Surakarta melebihi baku 

mutu limbah cair yang telah ditetapkan sehingga perlu upaya untuk menurunkan 

kadar BOD agar tidak mencemari lingkungan. 

Dampak limbah cair mengakibatkan badan penerima menjadi kotor dan 

senyawa-senyawa pencemar yang terkandung membahayakan terhadap 

lingkungan. Peranan mikroorganisme sangat penting dalam pengolahan biologis 

karena mikroorganisme merupakan dasar utama untuk pengolahan limbah 



(Ginting, 2007). Effective microorganisms merupakan kultur campuran lima 

kelompok mikroorganisme yang mampu melakukan biodegradasi limbah organik 

(Hanifah, dkk, 2001). Kandungan terbanyak Lactobacillus sp., bakteri penghasil 

laktat, serta dalam jumlah sedikit bakteri fotosintetik, Streptomyces sp. dan ragi 

(Setiawan, 2012).  

Berdasarkan hasil penelitian Suharjito (2005), pemberian Effective 

microorganisms terhadap kadar BOD pada limbah cair industri alkohol, 

ditunjukkan turunnya kadar awal yaitu dari 1683 mg/l hingga 686 mg/l dengan 

konsentrasi EM-4 yang paling efektif sebanyak 4 ml. Sementara itu hasil 

penelitian Jasmiyati, dkk (2010), menyimpulkan bahwa pemberian EM-4 pada 

limbah alkohol juga dapat menurunkan konsentrasi BOD dan BOD mencapai 

93,61% - 97,87%. 

Industri alkohol menghasilkan limbah cair yang pada umumnya langsung 

disalurkan ke badan air sehingga mencemari perairan. Dari kondisi tersebut maka 

dalam penelitian ini akan diteliti seberapa efektifkah penggunaan bakteri 

fermentasi (EM-4) dalam menurunkan kadar BOD air limbah alkohol dengan 3 

variasi dosis yaitu 0,5 ml/l; 1 ml/l dan 2 ml/l. Kaitannya adalah untuk 

mengembangkan teknologi pengolahan air limbah yang mudah pengoperasiannya 

khususnya untuk industri alkohol. 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian eksperimen sungguhan (true experiment) dengan 

rancangan pretes-postes dengan kelompok kontrol (pretest-postest with kontrol 

group). Dalam rancangan ini dilakukan pengelompokkan anggota kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen berdasarkan acak atau random (Notoatmodjo, 

2010).  

Penelitian dilaksanakan di industri alkohol Desa Bekonang Surakarta. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 12 industri alkohol yang menghasilkan 

limbah cair yang berada di Desa Bekonang Surakarta yang sebelumnya tidak 

mempunyai pengolahan limbah. Setiap perlakuan mengambil 1 liter sampel 

limbah alkohol sehingga jumlah seluruh sampel sebanyak 12 liter. Teknik 

pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Setelah dilakukan 

pemeriksaan kadar BOD  kemudian dihitung efektivitas pengolahannya dengan 

rumus : 

 

Keterangan : 

a : kadar BOD sebelum diberi perlakuan  

b : kadar BOD sesudah diberi perlakuan 

 

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan analisis varians (anova 

satu jalur) untuk mengealkoholi pengaruh berbagai jumlah konsentrasi 

penambahan EM-4 dalam menurunkan kadar BOD pada limbah cair industri 

alkohol yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 



versi 21 di laboratorium komputer Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan interpretasi hasil sebagai berikut : 

a. Jika p value ≤ 0,01 maka hipotesis penelitian diterima. 

b. Jika p value > 0,01 maka hipotesis penelitian ditolak. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Hasil 

1. Pengukuran pH limbah alkohol 

Hasil penelitian mendapatkan informasi tentang kualitas limbah 

cair dengan melihat keadaan pH sebelum dan setelah perlakuan dengan 

penambahan 3 variasi dosis EM-4 pada limbah alkohol. Dari hasil 

pengamatan diperoleh nilai pH limbah alkohol seperti Tabel 3 berikut 

ini: 

Tabel 3. Hasil Pengukuran pH limbah alkohol 

pH 

Setelah Perlakuan Replikasi Sebelum 

Kontrol 0,5 ml/l 1 ml/l 2 ml/l 

Perda Prov. 

Jateng No. 5 

Th 2012 

1 4,57 4,67 4,58 4,56  

2 4,23 4,21 4,22 4,22 6,0-9,0 

3 

5,29 

4,17 4,10 4,09 4,10  

Rata-rata 5,29 4,32 4,33 4,30 4,29  

 

Dari Tabel 3 diatas dikealkoholi bahwa kadar pH limbah 

alkohol baik sebelum perlakuan dan setelah perlakuan mengalami 

perubahan. Kadar pH sebelum perlakuan 5,29 dan kadar pH setelah 



perlakuan tertinggi pada rata-rata penambahan EM-4 0,5 ml/l yaitu 

4,33. Sedangkan kadar pH terendah rata-rata penambahan EM-4 2 ml/l 

yaitu 4,29. 

 

2. Pengukuran Suhu Limbah alkohol 

Suhu limbah dipantau sebelum dan setelah perlakuan dengan 3 

variasi dosis EM-4, yaitu sampai suhu stabil. Nilai suhu dari kelompok 

kontrol dan perlakuan sampel limbah alkohol dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut ini: 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Suhu Limbah alkohol 

Suhu (
o
C) 

Sesudah Perlakuan Replikasi Sebelum 

Kontrol 0,5 ml/l 1 ml/l 2 ml/l 

Perda Prov. 

Jateng No. 5 

Th 2012 

1 32 31 31 31  

2 31 31 31 31 Max. 38
o
C 

3 

43 

30 30 30 30  

Rata-rata 43 31 30,67 30,67 30,67  

 

Pada Tabel di atas kondisi suhu sebelum perlakuan memiliki 

suhu tertinggi yaitu 43
o
C dibandingkan dengan setelah perlakuan. Suhu 

tertinggi pada rata-rata kontrol yaitu 31
 o

C,  sedangkan rata-rata dengan 

penambahan EM-4 memilki suhu yang stabil yaitu 30,67
o
C. 

 

3. Pengukuran Kadar BOD 



Pengukuran kadar BOD dilakukan sebelum dan sesudah 

mendapatkan perlakuan dengan variasi dosis EM-4 0,5 ml/l; 1 ml/l dan 

2 ml/l yang dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas  Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil pemeriksaan kadar BOD 

dapat dilihat pada Tabel 5 : 

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kadar BOD 

Kadar BOD (mg/l) 

Sesudah Replikasi Sebelum 

Kontrol 0,5 ml/l 1 ml/l 2 ml/l 

Perda Prov. 

Jateng No. 5 

Th 2012 

1 3920 2720 2160 1120  

2 4000 3120 2000 1520 275 mg/l 

3 

4160 

3680 2880 2240 1600  

Rata-rata 4160 3866 2906 2133 1413  

Tabel 5 menunjukkan adanya penurunan kadar BOD sebelum 

dan sesudah perlakuan, dimana rata-rata kadar BOD sebelum perlakuan 

adalah 4160 mg/l, rata-rata kadar BOD pada kontrol sebesar 3866 mg/l, 

rata-rata kadar BOD dengan penambahan EM-4 0,5 ml/l adalah 2906 

mg/l, rata-rata kadar BOD dengan EM-4 1 ml/l sebesar 2133 mg/l, dan 

rata-rata kadar BOD setelah mendapatkan perlakuan dengan EM-4 2 

ml/l sebesar 1413 mg/l. 

 

 

 

Tabel 6. Efektivitas Effective Microorganisms-4 (EM-4) dalam 

Menurunkan Kadar BOD pada Limbah alkohol 

 



Kadar BOD (mg/l) Variasi 

Dosis EM-4 

(ml/l) 
Sebelum Sesudah Penurunan 

Efektivitas 

Pengolahan 

(%) 

0,5 4160 2906 1254 30,14 

1 4160 2133 2027 48,72 

2 4160 1413 2747 66,03 

 

Tabel 6 menunjukkan efektivitas variasi dosis EM-4 dalam 

menurunkan kadar BOD pada limbah alkohol. Kadar BOD sebelum 

mendapatkan perlakuan sebesar 4160 ml/l dan setelah mendapatkan 

perlakuan EM-4 dengan dosis 0,5 ml/l kadar BOD turun sebesar 1254 

mg/l dengan efektivitas 30,14%, EM-4 dengan dosis 1 ml/l kadar BOD 

turun sebesar 2027 mg/l dengan efektivitas 48,72%, dan penambahan 

EM-4 dengan dosis 2 ml/l kadar BOD turun sebesar 2747 mg/l dengan 

efektivitas 66,03%. 

Tabel 7. Hasil Analisis Anova untuk Kadar BOD 

 

 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 135,000 3 45,000 45,000 ,000 

Within Groups 8,000 8 1,000   

Total 143,000 11    

 

Berdasarkan Tabel 7 dikealkoholi bahwa nilai signifikan 0,000 

dimana sig ≤ 0,01 sehingga Ho ditolak yang artinya ada pengaruh yang 

signifikan effective microorganisms-4 terhadap penurunan kadar BOD 



pada limbah alkohol di Dukuh Kanoman, Kelurahan,  Gagaksipat, 

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 

Tabel 8. Hasil Uji Perbandingan Variasi Dosis Effective 

Microorganisms (EM-4) 

 

(I) (J) 
99% Confidence 

Interval 

Variasi Dosis 
Variasi 

Dosis 

Mean 

Difference 

(I – J) 

Std. 

Error 
Sig 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0,5 ml/l 3,000 ,816 ,026 -,58 6,58 

1 ml/l 6,000* ,816 ,000 2,42 9,58 Kontrol 

2 ml/l 9,000* ,816 ,000 5,42 12,58 

Kontrol -3,000 ,816 ,026 -6,58 ,58 

0,5 ml/l 3,000 ,816 ,026 -,58 6,58 0,5 ml/l 

2 ml/l 6,000* ,816 ,000 2,42 9,58 

Kontrol -6,000* ,816 ,000 -9,58 -2,42 

0,5 ml/l -3,000 ,816 ,026 -6,58 ,58 1 ml/l 

2 ml/l 3,000 ,816 ,026 -,58 6,58 

Kontrol -9,000* ,816 ,000 -12,58 -5,42 

0,5 ml/l -6,000* ,816 ,000 -9,58 -2,42 2 ml/l 

1 ml/l -3,000 ,816 ,026 -6,58 ,58 

*. The mean difference is significant at the 0,01 level. 

 

Berdasarkan Tabel 8 dikealkoholi bahwa kadar BOD pada kontrol 

atau tanpa ditambahkan EM-4 dengan dosis 2 ml/l ada beda signifikan 

(sig=0,000) karena sig ≤ 0,01 dengan mean difference 9,000. 

 

2.  Pembahasan 

a. Pengukuran pH Limbah alkohol 

Kadar pH sebelum perlakuan 5,29 dan kadar pH setelah 

perlakuan tertinggi pada rata-rata penambahan EM-4 0,5 ml/l yaitu 

4,33. Sedangkan kadar pH terendah rata-rata penambahan EM-4 2 ml/l 

yaitu 4,29. Menurut Hanifah, dkk (2001), penurunan nilai pH pada 



pengolahan limbah disebabkan oleh proses degradasi limbah secara 

alami yang menghasilkan asam-asam organik. 

Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 5 Alkoholn 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah, kadar 

pH yang diperbolehkan yaitu 6,0 – 9,0 sehingga dapat dikealkoholi 

bahwa kadar pH pada limbah alkohol berada di bawah nilai baku mutu 

yang telah ditetapkan. Selama pengolahan, bakteri asam laktat 

mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam laktat digunakan 

oleh ragi dan jamur untuk membentuk alkohol dan ester, sehingga pH 

turun (Hanifah, dkk, 2001). Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan 

bahwa kondisi pH setelah diberi perlakuan tetap pada kondisi asam. Hal 

ini dapat dinaikan menggunakan basa dengan menambahkan air kapur 

(CaCO2) pada saat perlakuan. 

 

b. Pengukuran Suhu Limbah alkohol 

Kondisi suhu sebelum perlakuan memilki suhu tertinggi yaitu 

43
o
C dibandingkan dengan setelah perlakuan. Suhu tertinggi setelah 

perlakuan pada rata-rata kontrol yaitu 31
 o

C,  sedangkan rata-rata 

dengan penambahan EM-4 memilki suhu yang stabil yaitu 30,67
o
C. 

Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 5 Alkoholn 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah, kadar 

suhu yang diperbolehkan yaitu maksimal 38ºC. Dari hasil yang 

diperoleh dari pengukuran suhu pada kelompok kontrol maupun 



kelompok perlakuan baik sebelum dan sesudah didiamkan selama 1 jam 

sudah memenuhi syarat baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

hasil pengukuran suhu dapat dikealkoholi bahwa nilai suhu pada 

kondisi normal sehingga dalam hal ini suhu tidak mempengaruhi 

terhadap perubahan kadar BOD.  

 

c. Kadar BOD Limbah alkohol 

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwasanya limbah cair industri 

alkohol di Dukuh Kanoman, Kelurahan Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, 

Kabupaten Boyolali memiliki kadar BOD yang melebihi standar baku mutu 

yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Alkoholn 2012 tentang baku mutu air limbah, yaitu 4160 mg/l, dimana kadar 

yang diperbolehkan adalah 275 mg/l. Bila limbah cair industri alkohol tidak 

diolah akan menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya (Jasmiyati, 

dkk, 2010). 

Pada penelitian ini dilakukan proses pengolahan limbah menggunakan 

EM-4 dengan variasi dosis 0,5 ml/l; 1 ml/l dan 2 ml/l, dimana masing-masing 

variasi konsentrasi dosis EM-4 di kontakkan dengan limbah selama 1 jam. 

Setelah dilakukan perlakuan berupa penambahan EM-4 dengan 3 variasi 

dosis, kadar BOD pada air limbah yang berada di Dukuh Kanoman, 

Kelurahan Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali 

mengalami penurunan yang signifikan. 



Rata-rata kadar BOD pada kontrol tanpa penambahan EM-4 yaitu 

3866 mg/l, kadar tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan kadar 

sebelum perlakuan yaitu 4160 mg/l. Penurunan  pada kontrol sebesar 7,06%. 

Hal ini didukung dengan penelitian Jasmiyati, dkk (2010) bahwa penurunan 

kadar BOD bergantung pada mikroorganisme yang ada pada limbah alkohol. 

Rata-rata kadar BOD setelah ditambahkan EM-4 dengan dosis 0,5 ml/l 

sebesar 2906 mg/l dengan efektivitas pengolahan 30,14%, rata-rata kadar 

BOD setelah ditambahkan EM-4 dengan dosis 1 ml/l sebesar 2133 mg/l 

dengan efektivitas pengolahan 48,72%, dan rata-rata kadar BOD setelah 

ditambahkan EM-4 dengan dosis 2 ml/l sebesar 1413 mg/l dengan efektivitas 

pengolahan 66,03%. Dari variasi dosis EM-4 yang ditambahkan ke dalam 

limbah alkohol masing-masing menurunkan kadar BOD limbah alkohol, 

namun dibandingkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

5 Alkohol 2012 tentang baku mutu air limbah, kandungan BOD limbah yang 

paling efektif adalah penambahan dengan dosis 2 ml/l, meskipun kadar BOD 

belum memenuhi syarat baku mutu akan tetapi kadar BOD mengalami 

penurunan.  

Menurut Sucipto (2012), EM-4 mengandung bakteri yang dapat 

mempengaruhi hasil pengukuran kadar BOD diantaranya bakteri Fotosintetik, 

Lactobacillus sp, Streptomyces sp, Ragi/Yeast, Actinomycetes.  

Selain itu, dari hasil analisis dengan menggunakan uji Anova 

diperoleh nilai signifikansi 0,000 dimana sig ≤ 0,01 sehingga Ho ditolak yang 

artinya ada pengaruh yang signifikan effective microorganisms-4 dalam 



menurunkan kadar BOD pada limbah alkohol. Kadar BOD pada kontrol atau 

tanpa ditambahkan EM-4 dengan dosis 2 ml/l ada beda signifikan (sig=0,000) 

karena sig ≤ 0,01 dengan mean difference 9,000 ini menunjukkan penurunan 

kada BOD yang lebih tinggi daripada control. Sehingga penelitian ini 

disimpulkan bahwa semakin banyak dosis EM-4 semakin tinggi penurunan 

kadar BOD pada limbah alkohol, dimana dosis EM-4 yang paling tinggi 

penurunan kadar BOD adalah 2 ml/l. 

Mikroorganisme EM mampu mendegradasi senyawa-senyawa organik 

dalam limbah lebih cepat daripada hanya tergantung dari mikroorganisme 

alami dalam limbah (Hanifah, dkk, 2001). Sejalan dengan penelitian 

Jasmiyati, dkk (2010), yang menyimpulkan bahwa pemberian EM-4 pada 

limbah alkohol juga dapat menurunkan konsentrasi BOD dan BOD. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh EM-4 (Effective microorganisms-4) dalam menurunkan 

kadar BOD (Biological Oxygen Demand) pada limbah cair. 

2. Kadar BOD (Biological Oxygen Demand) pada limbah alkohol sebelum 

dilakukan perlakuan sebesar 4160 mg/l. 

3. Kadar BOD (Biological Oxygen Demand) pada limbah alkohol sesudah 

dilakukan perlakuan untuk dosis 0,5 ml/l kadar BOD rata-rata 2906 mg/l, 



dosis 1 ml/l kadar BOD rata-rata 2133 mg/l, dan untuk dosis 2 ml/l kadar 

BOD rata-rata 1413 mg/l. 

4. Dosis penambahan EM-4 (Effective microorganisms-4) yang paling efektif 

dalam menurunkan kadar BOD (Biological Oxygen Demand) pada limbah 

cair adalah dosis 2 ml/l dengan efektivitas 66,03%. 

b. Saran  

Masyarakat dapat menerapkan sistem pengolahan ini untuk industri 

alkohol skala rumah tangga dengan cara menampung limbah alkohol 

dalam drum dan ditambahkan EM-4 kemudian didiamkan selama 1 jam 

dan masyarakat diharapkan dapat mengolah limbah cair industri alkohol  

mereka sebelum dibuang ke badan air atau lingkungan dengan 

menetralkan kondisi pH sebelum mengolah limbah cair industri alkohol 

dengan menambahkan air kapur (CaCO2). 

Peneliti lain dapat menggunakan EM-4 (Effective microorganisms-

4) dalam menurunkan parameter BOD dengan melihat lamanya waktu 

kontak EM-4 (Effective microorganisms-4) dengan limbah alkohol dengan 

variasi dosis yang paling tepat agar supaya kadar BOD sampai level pada 

baku mutu yang telah ditetapkan dan mencoba menggunakan variasi dosis 

EM-4 (Effective microorganisms-4) di atas 2 ml/l sehingga dapat 

dikealkoholi keefektifan dari EM-4 yang digunakan. 
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