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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama waktu seeding dan aklimatisasi 

pada variasi massa serabut kelapa dan waktu stabilisasi, serta pengaruh variasi 

massa serabut kelapa dan waktu stabilisasi terhadap penurunan COD dan TSS 

air limbah yang diolah dengan Sequencing Batch Reactor (SBR) aerob. Air 

limbah yang digunakan adalah air limbah buatan dengan konsentrasi COD dan 

TSS berada dalam rentang berturut-turut sebesar 2000-2600 mg/L dan 300-700 

mg/L. Variasi massa serabut kelapa yang digunakan adalah 30; 40; dan 50 g, 

sedangkan variasi lama waktu stabilisasi yang digunakan adalah 4; 5; dan 6 

jam. Hasil penelitian menunjukkan lama waktu seeding dan aklimatisasi pada 

variasi massa serabut kelapa berturut-turut yaitu selama 8 hari dan 10 hari. 

Sedangkan lama waktu seeding dan aklimatisasi pada variasi waktu stabilisasi 

berturut-turut yaitu selama 7 hari dan 9 hari. Variasi massa serabut kelapa 30; 

40; dan 50 g memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan COD dan 

TSS yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R
2
) berturut-turut sebesar 

0,315 dan 0,213. Nilai COD akhir yang didapat berturut-turut sebesar 747; 427; 

dan 1173 mg/L. Sedangkan hasil konsentrasi TSS  akhir berturut-turut sebesar 

230; 185; dan 265 mg/L. Variasi waktu stabilisasi selama 4; 5; dan 6 jam 

memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan COD dan TSS yang 

ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R
2
) berturut-turut sebesar 0,999 dan 

0,995. Nilai COD akhir yang didapat berturut-turut sebesar 400; 800; dan 1200 

mg/L. Sedangkan hasil konsentrasi TSS  akhir berturut-turut sebesar 305; 400;  

dan 470 mg/L. Nilai COD dan TSS terkecil didapatkan pada massa serabut 

kelapa 40 g dan waktu stabilisasi 4 jam. 
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