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ABSTRAK 
 

Microbial Fuel Cell dapat diaplikasikan sebagai sistem pengolahan limbah cair 
sekaligus memproduksi energi alternatif yang ramah lingkungan. Mikroba yang 
terkandung dalam limbah cair mampu mendegradasi komponen organik dan 
mengubahnya menjadi energi listrik. Penelitian ini menggunakan membran less 
Microbial Fuel Cell dengan volum reaktor 500 mL dan 2000 mL untuk pengolahan 
limbah cair tempe dengan tujuan menurunkan nilai COD-nya dan penurunan COD 
diukur dengan metode dichromate COD test. Hambatan luar divariasikan 100 ohm  dan 
1000 ohm dengan elektrolit ammonium klorida-kalium klorida (NH4Cl-KCl) dan kalium 
persulfat (K2S2O8). Penurunan COD tertinggi pada reaktor 500 mL mencapai 10,79% 
dengan menggunakan hambatan 1000 ohm, 1 katoda dan elektrolit ammonium klorida-
kalium klorida (NH4Cl-KCl). Pada reaktor 2000 mL mencapai 42,97% dengan 
menggunakan hambatan 100 ohm, 4 katoda dan elektrolit kalium persulfat (K2S2O8). 
 
Kata kunci : Microbial Fuel Cell, Limbah Cair Tempe, Penurunan COD, Volum Reaktor, 
Larutan Elektrolit 
 

1.Pendahuluan  

Pengolahan limbah cair konvensional 
yang sudah ada umumnya membutuhkan 
energi yang besar sehingga perlu adanya 
pengembangan teknologi alternatif yang 
menggunakan energi lebih sedikit untuk 
operasi dan mampu menghasilkan energi 
lain yang dapat dimanfaatkan secara 
berkelanjutan (Ghangrekar, 2006). Saat 
ini telah dikembangkan dan sudah 
umum digunakan pengolahan limbah 
yang bisa menghasilkan energi listrik 
seperti proses insenerasi. Namun, 
produk samping dari proses ini cukup 
berbahaya bagi lingkungan karena 
menghasilkan dioksin, gas asam, logam 
berat dan NOx. Ketika konsentrasi gas 
tersebut berada diatas ambang batas 
maka akan menimbulkan bahaya bagi 
lingkungan (Niessen, 2002).  Akibatnya, 
proses insinerasi akan menimbulkan 
masalah lingkungan global dan 
ketidakamanan energi. Oleh karena itu, 

perlu dicari pengolahan limbah yang 
dapat menghasilkan energi serta bersih 
dengan produk samping reaksi yang 
tidak berbahaya.  

Microbial Fuel Cell dapat digunakan 
sebagai biosensor. Jika digunakan untuk 
pengolahan air limbah, sistem ini 
mampu menyediakan energi bersih, 
selain pengolahan yang efektif untuk 
limbah cair. Kultur mikroba yang 
digunakan dalam MFC ini memiliki 
kemampuan untuk menggunakan bahan 
organik yang ada dalam limbah cair 
sebagai sumber energi dan 
menghasilkan elektron dan proton, 
dimana listrik dapat dihasilkan dengan 
penambahan elektroda yang tepat. 

Limbah cair yang pernah digunakan 
dalam sistem ini adalah limbah cair 
pabrik coklat, limbah cair rumah tangga, 
limbah cair pabrik beer (Wang et al, 
2009a). Bahan organik yang umumnya 
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dicerna oleh kultur mikroba di dalam 
limbah cair adalah sukrosa (Behera and 
Ghangrekar, 2009), glukosa, starch 
(tepung) (Pant et.al., 2009)  

Bahan organik yang disebutkan pada 
paragraf sebelumnya berada dalam 
limbah cair dalam bentuk COD 
(Chemical Oxygen Demand). COD 
adalah jumlah oksigen yang diperlukan 
agar bahan buangan yang ada dalam air 
dapat teroksidasi melalui reaksi kimia 
baik yang dapat didegradasi secara 
biologis maupun yang sukar 
didegradasi. Mikroba akan 
mendegradasi kandungan COD tersebut 
sehingga limbah cair akan berkurang 
kandngan COD-nya. 

Ada dua jenis reaktor yang banyak 
digunakan, yaitu reaktor dua 
kompartemen yang dipisahkan dengan 
Proton Exchange Membran dan terdiri 
dari ruang anoda dan katoda yang 
terpisah dan  reaktor satu kompartemen 
yang telah dikembangkan untuk 
mengefisienkan desain reaktor MFC 
(Du, Zhuwei., et. al, 2007). Reaktor satu 
kompartemen atau Membran-Less tidak 
menggunakan Proton Exchange 
Membran sehingga ruang anoda dan 
ruang katoda berada dalam satu 
kompartemen (Du, Zhuwei., et. al, 
2007). Penggunaan reaktor satu 
kompartemen mendukung pengunaan 

substrat limbah cair karena padatan 
dalam limbah cair seringkali menempel 

pada membran (Kristin, 2012). Selain 
itu, oksigen yang diserap katoda juga 
akan berdifusi ke ruang anoda yang akan 
mengkonsumsi elektron yang akan 
menempel pada anoda. Ketika 
menggunakan substrat limbah cair 
oksigen yang berdifusi tersebut dapat di 
serap oleh bakteri mixed culture yang 
ada pada limbah cair (Chang, 2006).  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
variabel apa yang paling berpengaruh 
dalam penurunan COD dengan 
Microbial Fuel Cell. Variabel yang 
divariasikan adalah, volum reaktor, 
hambatan eksternal, jumlah katoda, dan 
elektrolit.  

2. Metodologi Penelitian   

2.1 Substrat Limbah Cair 

Limbah cair tempe (kultur campuran) 
diinkubasi selama 1 minggu pada suhu 
37oC. OD limbah tempe diukur dengan 
menggunakan spektrofotometer pada 
panjang gelombang 486 nm. 
 

2.2 Kondisi Operasi dan Konstruksi 
Microbial Fuel Cell 

Reaktor satu kompartemen dengan 
ukuran 500 mL dan 2000 mL dengan 
bahan kaca akrilik. Ruang anoda dan 
ruang katoda tidak dipisahkan oleh 

membran proton. Elektroda yang 
digunakan adalah elektroda grafit. 

Gambar 1 Konfigurasi Reaktor (a) 2000 mL (b) 500 mL dengan 1,2 dan 3 katoda 

(a) 
(b) 

1. Reaktor; 2. Katoda; 3. Anoda; 4. Kabel; 5. 
Multimeter Digital; 6.Penghubungan Ke Software; 

7. PC tempat Software diinstal 

(a) 

(b) 
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Anoda memiliki luas permukaan aktif 
127,75 cm2. Katoda yang digunakan 
adalah air-cathode yaitu katoda yang 
langsung kontak dengan udara luar.  
Sebelum digunakan elektroda direndam 
dengan HCl 1 M selama 24 jam dan 
direndam kembali menggunakan NaOH 
1 M selama 24 jam untuk 
menghilangkan pengotor yang 
menempel pada elektroda. 

2.4 Eksperimen MFC 

Kompartemen diisi dengan limbah cair 
tempe. Pembuatan limbah cair tempe 
menggunakan kacang kedelai (Glycine 
max) mengikuti proses perendaman 
kacang kedelai pada proses pembuatan 
tempe, yaitu dengan rasio 3:5 (w/v) 
(Nout et al., 1985). Air rendaman dan 
rebusan kemudian dibiarkan mendingin 
dan nilai pH diatur hingga mencapai pH 
7 dengan metode titrasi menggunakan 
NaOH 0,1 M. 

Larutan elektrolit dan buffer 
ditambahkan pada substrat limbah cair 
tempe tersebut. Larutan elektrolit berupa 
campuran KH2PO4 0,3 g, NH4Cl 0,1 g, 
K2HPO4 1 g dan KCl 0,05 g (Cheng, 
2006). 

Setelah larutan siap, elektroda yang 
telah dipreparasi dimasukkan ke dalam 
alat dan dirangkai menggunakan resistor 
100 ohm dan 1000 ohm. Pada rangkaian 
100 ohm, jumlah katoda divariasikan 
dengan 1 buah katoda, 2 buah katoda, 3 
buah katoda dan 4 buah katoda. Setiap 
variabel pada eksperimen ini 
menggunakan waktu kerja selama 50 
jam, konfigurasi reaktor dapat dilihat 
pada Gambar.1.   

2.3 Analisis COD 

Sampel limbah cair tempe sesudah dan 
sebelum eksperimen diambil sebanyak 2 
mL dan dianalisis kandungan COD  
menggunakan dichromate COD test 
(Boyles, 1997).  

3.Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengaruh Hambatan Eksternal 
Terhadap Penurunan COD  

Variasi hambatan eksternal sebesar 100 
dan 1000 ohm dengan reaktor 
Membran-Less MFC 500 mL dilakukan. 
Nilai penurunan COD dari hasil variasi 
terdapat pada Grafik.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan COD pada reaktor MFC 
yang diberikan hambatan luar sebesar 
100 Ω lebih rendah dibandingkan 
reaktor MFC yang diberikan hambatan 
luar 1000 Ω Penurunan kadar COD pada 
keduanya memiliki perbedaan yang 
tidak terlalu jauh. Penelitian Lee (2010) 
menunjukan bahwa degradasi COD pada 
hambatan eksternal yang tinggi lebih 
besar dibandingkan hambatan yang lebih 
rendah (Lee, 2010). Namun, Katuri 
(2011) menemukan hasil yang berbeda. 
Pada penelitiannya dengan 
menggunakan lima hambatan eksternal 
berbeda, didapatkan degradasi COD 
tertinggi justru pada hambatan yang 
paling kecil, meskipun secara statistika 
perbedaannya tidak terlalu signifikan. 
Sementara beberapa peneliti lain 
menemukan tidak terdapat korelasi yang 
begitu signifikan antara degradasi 
substrat dengan hambatan eksternal ( 
Ren., 2011; Min., 2005), dengan kata 
lain variasi hambatan eksternal tidak 
memberikan pengaruh yang begitu 
berarti pada degradasi COD. Oleh 
karena itu, variasi selanjutnya 
menggunakan resistor 100 Ω.  

3.2 Pengaruh Luas Permukaan Elektroda 
Terhadap Penurunan COD  

Variasi jumlah katoda dengan resistor 
100 Ω dilakukan dengan reaktor 
Membran-Less MFC 500 mL. Nilai 

10,42* % 
10,79* % 

*Persentase penurunan COD;  
Ket : V reaktor = 500 mL, Elektrolit = Ammonium Klorida-
kalium klorida, Jumlah katoda = 1 buah 

Grafik 1. Hubungan Variasi Hambatan Luar  Dengan 
Penurunan COD 
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penurunan COD dari hasil variasi dapat 
dilihat pada Grafik 2. 

Variasi jumlah katoda 1, 2 dan 3 
masing-masing memberikan persentase 
penurunan COD sebesar 10,42 %, 4,27 
% dan 5,35 %. Berdasarkan penelitian 
Cheng (2006) semakin besar luas 
permukaan maka listrik yang dihasilkan 
semakin besar. Sedangkan, listrik yang 
dihasilkan adalah indikasi dari 
berkurangnya COD karena telah 
didegradasi oleh mikroba. Oleh karena 
itu, semakin besar luas permukaan maka 
penurunan COD juga semakin besar 
(Ghangrekar, 2006). Dalam percobaan 
ini, penurunan COD meningkat ketika 
ukuran katoda berada pada penggunaan 
2 katoda dan 3 katoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyimpangan terjadi pada percobaan 
dengan 1 katoda, percobaan ini memiliki 
nilai penurunan COD tertinggi karena 
waktu retensinya lebih lama dibanding 
ukuran katoda yang lainnya.  

Faktor yang mempengaruhi besarnya 
penurunan kadar COD dalam limbah 
dengan sistem MFC yaitu waktu retensi. 
(Rahimnejad et al, 2011) Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya, waktu 
siklus pada masing-masing perlakuan 
dalam seluruh variasi yang dijalankan 
pada penelitian ini memiliki perbedaan. 
Waktu siklus MFC dengan 1 katoda 
ialah 160 jam sementara waktu siklus 
MFC dengan 2 dan 3 katoda hanya 
berjalan selama 50 jam. Sehingga 

penurunan COD pada percobaan 
menggunakan 1 katoda lebih besar.  

Panjang waktu siklus dapat diartikan 
sebagai stabilitas hidup mikroorganisme 
dalam suatu substrat (Rahimnejad et al., 
2011). Waktu siklus yang panjang 
mungkin berarti stabilitas hidup 
mikroorganisme tersebut telah cukup 
baik. Mikroorganisme tersebut memiliki 
laju perkembangbiakan yang stabil 
sehingga waktu hidup koloninya 
menjadi semakin panjang. Hal ini berarti 
semakin banyak pula senyawa organik 
yang dikonsumsi oleh koloni 
mikroorganisme tersebut secara terus 
menerus hingga koloni tersebut 
mengalami kematian secara 
keseluruhan. Terlebih lagi 
mikroorganisme yang terdapat dalam 
limbah tidak hanya merupakan satu jenis 
mikroba, tapi merupakan mixed-culture 
sehingga laju metabolismenya tidak 
mudah ditentukan dengan rinci.  

3.3 Pengaruh Larutan Elektrolit 
Terhadap Penurunan COD Pada Reaktor 
2000 mL 

Variasi larutan elektrolit ammonium 
klorida dan kalium persulfat dilakukan 
pada percobaan ini. Dari Tabel 3 dapat 
disimpulkan bahwa penurunan COD 
terbesar didapat ketika menggunakan 
kalium persulfat sebagai elektrolit pada 
reaktor 2000 mL. Nilai penurunan COD 
dari hasil variasi terdapat pada Grafik.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan kadar COD mencapai 
42,97%. Hal ini terjadi akibat kekuatan 

10,42* % 
4,27* % 

5,35* % 

19,41* % 

42,79* % 

*Persentase penurunan COD;  
Ket : V reaktor = 500 mL, Elektrolit = Ammonium Klorida-
kalium klorida, Hambatan luar : 100 ohm 

Grafik 2 Hubungan Variasi Jumlah Katoda Dengan 
Penurunan COD 

*Persentase penurunan COD;  
Ket : V reaktor = 2000 mL, Hambatan luar : 100 ohm, 
Jumlah Katoda = 4 buah 

Grafik 3 Hubungan Larutan Elektrolit Dengan 
Penurunan COD 
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ion yang dimiliki oleh kalium persulfat 
lebih besar dari ammonium klorida-
kalium klorida sehingga pertumbuhan 
bakteri semakin cepat akibat besarnya 
kekuatan ion tersebut (Kubota, 2010). 
Ketika bakteri yang berada dalam 
limbah jumlahnya semakin banyak maka 
COD yang dikonsumsi juga semakin 
banyak sehingga penurunan menjadi 
besar. Dengan konsentrasi 30 mM, 
kekuatan ion milik kalium persulfat 
adalah 0,075 dan kekuatan ion miliki 
ammonium klorida-kalium klorida 
hanya 0,03 (Lenntech, 2014). 

4.Simpulan 

Penurunan kandungan COD dalam 
limbah cair tempe dengan menggunakan 
Membran-Less MFC telah berhasil 
dilakukan. Faktor yang mempengaruhi 
penurunan COD pada Membran-Less 
MFC adalah besar volume reaktor, besar 
hambatan luar, jumlah katoda yang 
dipakai serta jenis elektrolit yang 
digunakan. Dari faktor-faktor tersebut 
yang paling memberi pengaruh 
signifikan pada reaktor 500 mL adalah 
kondisi menggunakan hambatan 1000 
ohm, 1 katoda dan elektrolit ammonium 
klorida-kalium klorida (NH4Cl-KCl) 
dengan penurunan COD tertinggi pada 
reaktor 500 mL mencapai 10,79%. Pada 
reaktor 2000 mL,  jenis elektrolit kalium 
persulfat mencapai penurunan terbesar, 
yaitu 42,97 % dengan hambatan 100 
ohm serta 4 buah katoda.  
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