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HIBRIDISASI FERRAT KOMBINASI DENGAN SINAR ULTRA VIOLET 

UNTUK MENURUNKAN COD DAN BOD PADA LIMBAH TAHU 

 

Abstrak 

 
Ferrat (FeO4

2-
) merupakan suatu oksidator yang paling efektif dari berbagai 

oksidator yang sering digunakan. Pada penelitian ini menggunakan limbah cair 

industri tahu dimana memiliki karakteristik keruh berwarna kuning muda keabu-

abuan yang apabila dibiarkan akan berubah menjadi hitam dan berbau busuk. Pada 

penelitian ini dilakukan pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan Natrium 

Ferrat dan sinar UV dengan beberapa perbandingan (1:3, 1:5, 1:7) dari pH 8 dan pH 

9. Setelah pengujian dengan Natrium Ferrat dilewatkan pada sinar UV untuk kadar 

BOD pada pH 8 perbandingan 1:3 yaitu 696,1 mg/L, 1:5 yaitu 431,8 mg/L, dan 1:7 

yaitu 353,7mg/L.  

Perbandingan 1:3  yaitu   731,3 mg/L, 1:5  yaitu 489,5mg/L, dan 1:7  yaitu 484,5 

mg/L. Kadar COD pada  pH 8 perbandingan  1:3  yaitu  1418,7 mg/L,  1:5  yaitu 

1074,8 mg/L,  dan  1:7  yaitu  693,8  mg/L. Pada  pH 9 perbandingan1:3 yaitu 

1503,5mg/L, 1:5 yaitu 1402,9 mg/L, dan 1:7 yaitu 1175 mg/L. Dari hasil pengujian 

yang paling efektif dalam penurunannya terlihat pada pH 8 dari Natrium Ferrat 

yang dilewatkan oleh sinar UV. Karena fungsi sinar UV sendiri salah satnnya 

adalah sebagai desinfektan yang dapat mengurangi senyawa senyawa organik 

kompleks menjadi senyawa – senyawa yang lebih sederana. 

 
Kata Kunci : Natrium Ferrat, Sinar UV, COD, BOD 

 
 

Abstract 

 
Ferrat (FeO42-) is the most effective oxidizer of various oxidizers often used. In this 

study using industrial liquid waste know where it has characteristic murky grayish 

yellow color that if left will turn black and smell rotten. In this study carried out 

liquid waste treatment to know by using Sodium Ferrat and UV rays with some 

comparisons (1:3, 1:5, 1:7) of pH 8 and pH 9. After testing with Sodium Ferrat was 

passed on UV rays for BOD levels at pH 8 ratio 1:3 i.e. 696.1 mg/L, 1:5 i.e. 431.8 

mg/L, and 1:7 i.e. 353.7mg/L.  

comparison 1:3 i.e. 731.3 mg/L, 1:5 i.e. 489.5mg/L, and 1:7 i.e. 484.5 mg/L. COD 

levels at pH 8 ratio 1:3 i.e. 1418.7 mg/L, 1:5 i.e. 1074.8 mg/L, and 1:7 i.e. 693.8 

mg/L. At pH 9 ratio 1:3 i.e. 1503,5mg/L, 1:5 i.e. 1402.9 mg/L, and 1:7 i.e. 1175 

mg/L. From the test results were most effective in the reduction seen in pH 8 of 

Sodium Ferrat that was missed by UV rays. Because the function of UV rays itself is 

one of the disinfectants that can reduce complex organic compounds into compounds 

that are moreana 

. 

Keywords : Natrium Ferrat; Sinar UV, COD, BOD 
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1. PENDAHULUAN 

Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein dengan bahan dasar 

kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar 

produk tahu di Indonesia dihasilkan oleh industri skala kecil yang kebanyakan 

terdapat di Pulau Jawa. Industri tersebut berkembang pesat sejalan dengan 

peningkatan jumlah penduduk. Namun, di sisi lain industri ini menghasilakan 

limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Industri tahu membutuhkan 

air untuk pemrosesannya, yaitu untuk prosees sortasi, peredaman, pengupasan 

kulit, pencucian, penggilingan, perebusan dan penyaringan. 

Industri tahu dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah baik 

limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan 

penggumpalan, limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan diolah menjadi 

tempe gembus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak, dan diolah menjadi tepung 

ampas tahu yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan roti kering dan cake. 

Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, 

pengepresan dan pencetakan tahu, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan 

sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik 

tinggi dan kadar BOD, COD yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke 

badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan. Sehingga 

industri tahu memerlukan suatu pengolahan limbah yang bertujuan untuk 

mengurangi resiko beban pencemaran yang ada. 

Salah satu caranya dengan menggunakan ferrat yang dikombiasikan dengan 

sinar ultraviolet. Natrium Ferrat (Na2FeO4) merupakan oksidator kuat pada 

rentang pH tertentu dan telah banyak penelitian yang menggunakan senyawa ini 

sebagai agen pengoksidasi dalam air dan pengolahan limbah cair. Sedangkan 

radiasi ultraviolet adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang 

yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, namun lebih panjang dari 

sinar-X yang kecil. Sehingga dari kombinasi ferrat dan sinar ultraviolet 

diharapkan dapat menurunkan kadar COD dan BOD air limbah tahu sehingga 

jika dibuang tidak menyebabkan bau dan tidak mencemari lingkungan. 
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2. METODE 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ferrat yang dikombinasikan 

dengan sinar UV untuk menurunkan kadar COD dan BOD pada limbah tahu Tahap 

penelitian dibagi menjadi 3 yaitu ; (1) Pembuatan natrium ferrat 

,(2) Penenuan kadar COD dan BOD limbah cair, dan (3) Penentuan kadar COD dan 

BOD dengan diaplikasikan dengan ferrat dan sinar UV. Penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Kimia. Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi: 

a) Sintesis Natrium Ferrat 

Sintesis natrium ferrat dilakukan dengan mereaksikan 40 mL larutan pemutih 

pakaian yang mengandung 5,25% NaOCl dengan 12 gram NaOH. Larutan diaduk 

hingga NaOH larut sempurna, kemudian ditambahkan 1 ml Fe(NO3)3, diaduk 

kembali hingga larutan berubah warna menjadi ungu, kemudian ditutup dan 

didiamkan selama sehari, panjang gelombang ditentukan dengan spektrofotmeter 

UV-Vis. Setelah dipreparasi setelah satu hari kemudian disaring dengan glasswool 

dan direaksikan larutan NaCl 0,3 M dalam labu erlenmeyer 50 mL, lalu ditutup 

dan larutan didiamkan lagi selama 3 (tiga) hari. Kemudian campuran 

disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm hingga menghasilkan 

endapan hitam dan dikeringkan di bawah lampu pijar untuk mengurangi kadar air, 

selanjutnya dikarakterisasidenganXRD. 

b) Pengujian BOD dan COD dengan aplikasi Ferra 

Sampel limbah tahu dicampurkan dengan Natrium Ferrat dilakukan pada pH 8 dan 

pH 9 dengan perbandingan 1:3 1:5 1:7 dengan masing – masing 10 ml sampel 

limbah tahu dengan 30 ml, 50 ml, dan 70 ml larutan ferrat lalu didiamkan selama 

30 menit. 

c) Pengujian dengan Kombinasi Ferrat dan Sinar UV 

Sampel limbah tahu dicampurkan dengan ferrat yang dikombinasikan dengan 

sinar UV (dilakukan penyinaran dari awal perlakuan sampai pendiaman larutan) 

pada pH 8 dan pH 9 dengan perbandingan 1:3 1:5 1:7 dengan masing – masing 10 
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ml sampel limbah tahu dengan 30 ml, 50 ml, dan 70 ml larutan ferrat lalu 

didiamkan selama 30 menit. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sintesis natrium ferrat saat bereaksi akan menghasilkan warna agak ke unguan yang 

menunjukan bahwa Fe(III) telah teroksidasi menjadi Fe(VI). Reaksi pembentukan 

ferrat ditunjukan oleh reaksi berikut ini: 

2 Fe
3+

 + 3 ClO
-
 + 10 OH

-
 2 FeO4

2-
 + 3 Cl

-
 + 5 H2O   (1) 

Larutan ini didiamkan selama sehari dengan tujuan agar ferrat yang dihasilkan stabil. 

Hal ini ditunjukan dengan tidak berubahnya lagi warna larutan yang terbentuk, 

kemudian dianalisis mengunakan spektroskopi UV-Vis untuk menentukan panjang 

gelombang maksimumnya. Pengukuran dilakukan pada rentang panjang gelombang 

antara 400 nm sampai 700 nm. Dari hasil pengukuran diperoleh panjang gelombang 

optimum adalah 500 nm dengan absorbansi 2,42. Dari hasil beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa panjang gelombang optimum ferrat dari 505-510 nm [8] sehingga 

pengukuran yang diperoleh sudah sesuai. Difaktogram XRD dari Na2FeO4 gambar 

berikut ini : 

 

 
Gambar 1. Difaktogram Na2FeO4 

 
Difaktogram XRD yang dihasilkan memiliki puncak tertinggi pada sudut 2θ yaitu 

31,78°. Difraktogram juga menunjukkan intensitas yang besar pada harga 2θ sekitar 

29° sampai 50°. Karakterisasi menggunakan XRD terhadap padatan senyawa ferrate 

Na2FeO4 dilakukan untuk memverifikasi struktur kristal ferrat. Difraksi sinar-X 
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adalah salah satu cara yang digunakan untuk memverifikasi keberadaan ferrat hasil 

sintesis. Adanya intensitas yang besar pada 2θ tersebut menunjukkan bahwa endapan 

yang dihasilkan berbentuk kristalin.. 

Kadar baku mutu dan hasil analisa pengujian awal untuk BOD dan COD : 

Tabel 1. Kadar baku mutu dan hasil awal pengujian limbah 

 

 

 

 

 

 
  

Berdasarkan hasil tersebut kandungan BOD dan TSS pada  limbah  cair  tahu  di  pabrik 

tersebut sangat melebihi baku mutu dan tidak  baik  jika  langsung  dibuang  ke  sungai 

atau lingkungan. Sehingga dibutuhkan  proses  penanganan  agar  kandungannya 

berkurang saat akan dibuang ke lingkungan. 

Hasil dari analisa BOD dengan aplikasi natrium ferrat dan sinar UV :  

Tabel 2. Aplikasi natrium ferrat dengan sinar UV 

 

 

 
BOD 

      Aplikasi Na2FeO4 (mg/L) 
 

Kombinasi Sinar UV (mg/L) 

 pH 8 pH 9 pH 8 pH 9 

1:3 741,0 766,7 696,1 731,3 

1:5 599,5 645,7 431,8 489,5 

1:7 394,0 555,5 353,7 484,5 

 
Antara pH 8 dan pH 9 dengan hasil paling optimal lebih terlihat pada pH 8 dari 

aplikasi natrium ferrat maupun sinar UV, dengan penurunan mencapai 66,61 % dari 

hasil pengujian limbah yang awal dilakukan sebelum dilakukan pengolahan dengan 

Natrium Ferrat (Na2FeO4). Perbandingan dengan kombinasi sinar UV terluihat lebih 

berpengaruh hingga 70,65%. Karena fungsi sinar UV sendiri salah satunya adalah 

sebagai desinfektan yang dapat mengurangi senyawa-senyawa organik kompleks 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga berdampak pada penurunan 

Parameter 
 

Baku 

Mutu (mg/L) 

Hasil 

Awal (mg/L) 

BOD 150 1180,0 

COD 275 4667,5 
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kadar BOD. 

Hasil dari analisa COD dengan aplikasi natrium ferrat dan sinar UV :  

Tabel 3. Aplikasi natrium ferrat dan sinar UV 

 

 

 
COD 

Aplikasi Na2FeO4  (mg/L) 
 

Kombinasi Sinar UV 

(mg/L) 

 pH 8 pH 9 pH 8 pH 9 

1:3 1725,7 1777,3 1418,7 1503,5 

1:5 1601,8 1647,0 1074,8 1402,9 

1:7 1175,3 1291,3 693,8 1175 

 
Antara pH 8 dan pH 9 dengan hasil paling optimal lebih terlihat pada pH 8 pada 

aplikasi natrium ferrat maupun sinar UV dengan penurunan mencapai 74,82% dari 

hasil pengujian limbah yang awal dilakukan sebelum dilakukan pengolahan dengan 

Natrium Ferrat (Na2FeO4). Kombinasi dengan sinar UV pada pH 8 dengan penurunan 

mencapai 77,78%. Disini sangat terlihat efektifitas dengan menurunnya kadar dari 

parameter tersebut, fungsi sinar UV sendiri salah satunya adalah sebagai desinfektan 

yang dapat mengurangi senyawa-senyawa organik kompleks menjadi senyawa- 

senyawa yang lebih sederhana sehingga berdampak pada penurunan kadar COD. 

 

4. PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Difaktogram dari natrium ferrat 

(Na2FeO4) yang menampilkan sekitar 28 buah puncak, memiliki puncak tertinggi pada 

sudut 2θ yaitu 31,78°. Efektivitas natrium ferrat yang plaing efektif yaitu pada pH 8 di 

perbandingan 1:7 yang untuk COD 1175,3 mg/L mencapai 74,82% dan BOD 394,0 mg/L 

mencapai 66,61%. Pada kombinasi dengan sinar UV paling efektif pada pH 8 dengan 

perbandingan 1:7 COD 693,8 mg/L mencapai 77,78% dan BOD 353,7 mg/L mencapai 

70,65%. Perbandingan analisa menggunakan sinar UV dan tanpa sinar UV hasilnya lebih 

bagus yang menggunakan sinar UV. 
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