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Abstrak—Pengolahan air limbah industri, seperti industri gula terutama yang akan di 

buang ke sungai atau pun lingkungan harus diperhatikan agar tidak mencemari 

lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya alat pengolah untuk memproses air limbah 

sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran 

lingkungan. Beberapa industri gula di Yogyakarta menggunakan UASB (Upflow 

Anaerob Sludge Blanket) untuk mengolah limbah cair hasil produksi gula. Kondisi 

UASB dipengaruhi oleh pH dan produksi biogas yang dihasilkan oleh bakteri anaerob 

didalam UASBSistem kendali fuzzy dipilih untuk menentukan sistem pengontrolan 

kondisi UASB karena sistem ini menggunakan himpunan data kualitas yang diubah 

dalam bentuk crisp. Langkah awal dalam membuat sistem kendali fuzzy adalah 

menetukan variabel input dan fungsi keanggotaannya yaitu pH dengan rincian pH 

asam, normal dan basa sedangkan  biogas dengan rincian biogas rendah, sedang dan 

tinggi, sedangkan variabel output yang dihasilkan adalah kondisi reaktor dengan 

rincian yaitu overload, cukup overload, sangat overload, cukup aman, aman, tidak 

aman, beracun, cukup beracun dan sangat beracun. Berdasarkan hasil data simulasi 

yang diterapkan pada sistem kenadli fuzzy yang dibuat dengan �� = �  dan ����	
	�����/���  menghasilkan kondisi reaktor cukup aman dengan crisp 

sebesar �. ���. 
Kata kunci: Air limbah, UASB, sistem kendali fuzzy 

I. PENDAHULUAN 

 

Industri-industri yang bergerak dibidang pengolahan pangan selain menghasilkan suatu produk, juga 

akan menghasilkan limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik (rumah tangga) yang kehadirannya pada saat dan temat tertentu tidak 

dikehendaki karena tidak memiliki nilai ekonomis. Adanya limbah dampak berdampak negatif pada 

lingkungan kesehatan sehingga perlu adanya penanganan limbah yang sesuai Ada 3 macam yaitu limbah 

padat, limbah cair dan limbah gas. Diantara ketiga limbah tersebut, limbah hasil produksi pangan yang 

harus segera ditangani adalah limbah cair, karena limbah cair ini akan dialirkan ke sungai-sungai yang ada 

disekitar pabrik. Dengan demikian, sebelum dialirkan ke sungai maka limbah cair harus segera diproses 

agar tidak mencemari lingkungan sungai yang akan dilairi limbah. Suatu industri yang sudah berbadan 

hukum,  mempunyai cara dalam pengolahan limbah cair hasil produksi . Beberapa industri menggunakan 

UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) untuk mengolah limbah cair hasil produksi pangan. UASB 

merupakan suatu reaktor untuk mengolah limbah dengan bantuan bakteri-bakteri anaerob [1]. Menurut 

Dictionary of Food Science and Technology, UASB merupakan reaktor dimana pengolahan  secara 

anaerob dilakukan oleh mikroorganisme yang membentuk flok tersuspensi dibagian bawah reaktor. UASB 

sering digunakan di industri-industri besar dan memang sangat cocok untuk industri makanan, sayuran dan 

juga industri pangan . UASB juga cocok diterapkan di wilayah Indonesia karena termasuk tropis. Referensi 

[2] menyebutkan bahwa, air limbah, terutama yang berasal dari pengolahan karbohidrat telah 

menggunakan UASB sebagai pengolah air limbah dan menghasilkan hasil yang sukses. Pengolahan limbah 

sangatlah penting, karena apabila tidak diolah dengan benar maka akan mencemari lingkungan. 

Pengolahan air limbah yang benar dapat dilakukan jika alat pengolah limbahnya berfungsi dengan baik dan 

benar, dalam hal ini adalah reaktor UASB. Kondisi reaktor harus tetap dijaga agar dapat mengolah limbah 

dengan benar. Oleh karena itu, pada paper ini akan dibahas mengenai sistem atau cara kerja dari reaktor 

UASB berdasarkan prinsip fuzzy kontrol agar kondisi reaktor terjaga, mengahsilkan olahan limbah yang 

tidak berbahaya. Dengan demikian diharapakan dapat menambah wawasan mengenai prinsip fuzzy kontrol 

yang berlaku pada reaktor UASB dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

T - 43 
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II. SISTEM KENDALI FUZZY 

UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 
 UASB (Upflow Anaerob Sludge Blanket) bisa disebut juga anaerobic granular sludge adalah 

sebuah sistem dimana air limbah akan masuk kedalam tangki anaerobic yang sudah terdapat sludge yang 

mengandung mikroorganisme atau bisa disebut sludge blanket kemudian diproses sehingga mengahsilkan 

biogas. Teknologi UASB telah digunakan untuk pengolah berbagai macam limbah industri seperti 

industri pengolah makanan, industri alkohol, industri kulit dan limbah domestik lainnya [3]. 

 UASB berdasarkan butir dari sludge atau lumpur nya dibagi menjadi 3 fase [1]. Bagian paling 

bawah dalam reaktor adalah sludge bed. Kemudian diatas nya adalah aludge blanket yang butir 

lumpurnya lebih kecil dibanding slugde bed. kemudian bagian paling atas adalah zona pengendapan, 

seperti pada Gambar 1. 

 

Cara kerja UASB (Upflow Anaerobic Sludge Balnket) 
 Cara kerja reaktor ini pertama adalah air limbah masuk dari bagian bawah reaktor kemudian 

dialirkan secara vertikal keatas. Air limbah akanmelewati lapisan sludge bed. Pada lapisan ini air limbah 

akan mengalami kontak dengan mikroba anaerob yang berbentuk granula. Biogas yang terbentuk dari 

metabolisme anaerob akan bergerak keatas dan mengakibatkan terjadinya proses vertikal mixing di dalam 

reaktor. Dengan demikian tidak diperlukan alat mekanik untuk pengadukan didalam reaktor. 

 Ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi reaktor UASB selama prose pengoalahan limbah 

terjadi, antara lain Jika reaktor UASB terlalu asam maka akan mengakibatkan kondisi reaktor overload. 

Hal ini terjadi karena menurunnya volatil fatty acids (VFAs) yang di produksi oleh bakteri asitogenik dan 

asetagenik dan energi kinetik antara bakteri produsen asam dan pemakannya [4].  Sebaliknya jika pH 

menurun atau dalam kondisi basa akan menyebabkan kondisi reaktor menjadi toxic atau beracun. Oleh 

karena itu kondisi pH harus normal  berdasarkan aturan kenormalan pH air limbah agar tidak overload 

bahkan toxic atau beracun. 

 Selain pH yang mempengaruhi kondisi reaktor UASB adalah produksi biogas yaitu metana. Jika 

produksi biogas rendah bisa berpotensi mengakibatkan overload pada reaktor jika pH nya dalam kondisi 

asam, jika pH dalam kondisi basa akan mengakibatkan toxic pada reaktor.  

 Dengan demikian agar kondisi reaktor normal maka pH harus dalam keadaan normal sesuai 

aturan kenormalan pH air limbah dan produksi biogas juga harus sedang. 

Himpunan Fuzzy 

Suatu himpunan fuzzy pada himpunan semesta U dapat dinyatakan dengan nilai fungsi keanggotaan 

pada interval �0	1�  [5]. Suatu himpuan fuzzy A  pada himpunan semesta U  dapat dinyatakan dengan 

himpunan pasangan terurut elemen x dan niali keanggotaannya. Secara matematis pernyataan tersebut 

dapat ditulis dengan A = ��x, μ �x!!|x ∈ U$ [6]. 

Fungsi Keanggotaan 
Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik 

input data ke dalam nilai kenaggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi 

keanggotaan yang bisa digunakan diantaranya fungsi keanggotaan berbentuk segitiga, trapesium dan 

kurva sigmoid [7]. 

Rumus fungsi keanggotaan berbentuk segitiga  adalah sebagai berikut : 

μ�x! =
%&'
&( 0,								x ) a	dan	x - cx / ab / a ,													a 1 x ) bc / xc / b ,													b 1 x ) c

 

(1) 

 

 
GAMBAR 1. UASB [1] 
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Rumus fungsi keanggotaan trapesium adalah sebagai berikut : 

μ�x! =
%&'
&( 0,										x ) a	atau	x - dx / ab / a ,																			a 1 x ) b1,																					b 1 x ) c		c / xc / b ,															c 1 x ) d

 

(2) 

Rumus fungsi keanggotaan kurva sigmoid adalah : 

μ�x! = ce5�678!9:  
(3) 

Fuzzy Inference Systems 
Fuzzy Inference Systems atau sistem inferensi fuzzy adalah proses memformulasikan pemetaan dari input 

yang diberikan ke sebuah output dengan menggunakan logika fuzzy. Sistem ini melibatkan logika fuzzy 

dan komponen didalamnya seperti fungsi keanggotaan, operasi logika dan aturan if-then.  Langkah-

langkah membentuk sistem inferensi fuzzy adalah sebagai beikut : 

1. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi adalah proses perubahan suatu nilai crisp  ke dalam variabel fuzzy yang berupa 

variabel linguistik yang nantinya akan dikelompokkan menjadi himpunan fuzzy. Tahapan 

fuzzifikasi yaitu membandingkan variabel-variabel input  dengan fungsi keanggotaan pada 

antesenden (bagian sebab) untuk mendapatkan nilai keanggotaan masing-masing variabel 

linguistik. 

2. Aplikasi fungsi implikasi (Rules) 

Mengkombinasikan semua variabel input dengan operasi irisan pada himpunan fuzzy. Secara 

umum terdapat dua fungsi implikasi yang dapat digunakan yaitu min (minimum) dan dot 

(product) [8]. Sistem yang digunakan adalah min. Setiap aturan dapat dituliskan dalam bentuk 

sebagai berikut : 

"Jika x; adalah A; AND … AND x< adalah A< maka y adalah B" 

3. Agregasi 

Setelah proses impikasi , proses berikutnya adalah penggabungan aturan-aturan fuzzy untuk 

mendapatkan daerah komposisi aturan-aturan yang digunakan. Pada metode Mamdani biasanya 

menggunakan nilai maksimum dari semua aturan yang digunakan. 

4. Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi adalah proses penegasan mendapatkan nilai crisp dari suatu himpunan fuzzy. 

Terdapat beberapa metode defuzzifikasi dalam pemodelan sistem fuzzy, misalnya metode 

centroid, metode bisector, metode Mean of Maximum [9]. Pada metode Mamdani untuk 

mendapatkan nilai tersebut dapat menggunakan aturan centroid atau mencari bobot nilai tengah 

kurva daerah fuzzy (center of gravity) dengan formulasi matematis sebagai berikut : 

z = @ yμA�y!BC 	dy@ μA�y!BC 	dy  

(4) 

dengan  z ∶ nilai	defuzzifikasi x ∶ anggota	himpunan	fuzzy	B μA�y!: fungsi	keanggotaan	elemen	y	dalam	himpunan	B 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem kendali fuzzy 

 Fuzzy kontrol sukses digunkan dalam beberapa aplikasi. Dalam semua aplikasi kehidupan , 

tujuan dari pengontrolan sangat spesifik, akurat dan ukuran proses yang dapat dipercaya dan relefan dan 

yang paling utama adalah dalam setiap proses kontrol tidak memiliki lebih dari 2 input atau 2 output [10]. 

Dari sistem kerja reaktor UASB maka dapat dibuat sebuah aturan samar/fuzzy untuk mengidentifikasi 

kondisi reaktor. Sistem kendali fuzzy menerapkan logika IF-THEN untuk menghasilkan output yang 

sesuai. 

 Contoh logika sistem kendali fuzzy pada mesin cuci [5]: 

Jika derajat kekotoran rendah dan waktu jenuh sedikit maka waktu mencuci sangat singkat. 
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 Aturan logika IF-THEN seperti pada sistem kendali fuzzy diatas dapat diterapkan juga pada 

reaktor UASB untuk mengontrol pH dan produksi biogas agar kondisi reaktor sesuai dengan yang 

diinginkan. 

 Ada beberapa langkah untuk membuat sistem kendali fuzzy reaktor UASB: 

1. Menentukan variabel input yaitu variabel yang mempengaruhi sistem dan variabel output yaitu 

variabel yang dihasilkan oleh variabel input. 

2. Menentukan fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel. 

3. Menentukan rule yang digunakan, kemudian menggambarkannya. 

4. Proses defuzzifikasi, merupakan metode untuk memetakan jilai dari himpunan fuzzy kedalam 

himpunan crisp (tegas). Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang 

diperoleh dari komposiis aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan 

suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy dalam range tertentu. 

Variabel dan Fungsi Keanggotaannya 
Variabel input dari proses UASB ada 2 yaitu pH dan biogas. Dalam pengolahan limbah cair industri 

di Yogyakarta harus menyesuaikan dengan aturan pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan dari pemerintah daerah yaitu JDIH DIY (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 

Istimewa Yogyakarta). Peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun dari JDIH tidak jauh 

berbeda.  

TABEL 1. ATURAN BAKU MUTU AIR LIMBAH BERDASARKAN JDIH DIY [11] 

Parameter Kadar paling banyak (mg/L) Beban pencemaran paling banyak 

(gram/ton) PQRS 60 30 TQR 100 50 UVV 50 25 WXV	YZ[\]\^	V 0,5 0,25 URV 2000 1000 

Minyak dan lemak total 5 2,5 

Suhu ±3a	T 

Ph 6,0-9,0 

Debit limbah paling banyak bc/def tebu yang diolah 

0,5 

TABEL 2. ATURAN BAKU MUTU AIR LIMBAH BERDASARKAN KEMETERIAN LINGKUNGAN HIDUP : 

Parameter Kadar paling banyak (mg/L) Beban pencemaran paling banyak 

(gram/ton) PQRS 60 30 TQR 100 50 UVV 50 25 

Minyak dan lemak total 5 2,5 

Sulfida (sebagai S) 0.5 0.25 

Suhu ±3a	T 

Ph 6,0-9,0 

Debit limbah paling banyak bc/def tebu yang diolah 

0.5	bc per ton tebu yang diolah 

Ton tebu yang diolah per hari = Ton Cane per Day (TCD) 

 

Berdasarkan baku mutu limbah yang dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 

Tahun 2014 [12] tentang baku mutu air limbah industri pangan dengan kapasitas lebih dari 10000 ton/hari 

maupun berdasarkan aturan JFIH DIY, pH dari air limbah industri pangan adalah 6.0 / 9.0. Jadi jika pH 

air limbah masih dalam interval tersebut maka dianggap normal untuk air limbah. Dari interval pH normal 

yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup maka kita dapat membuat klasifikasi dari pH, yaitu 

sebagai berikut ; 

Jika pH air limbah, dalam interval  0.0-5.0 maka asam 

Jika pH air limbah masih dalam interval  6.0-9.0 maka normal 

Jika pH air limbah, dalam interval 8.0-15 maka basa 

Dalam bentuk fungsi keanggotaan dapat ditulis : 
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Fungsi keanggotaan untuk pH air limbah asam jkl�m!n 
kl�m! = o 1,						0 ) m 1 35 / m2 ,			3 ) m 1 50,			m	q\^ffr\ ,									sZf]\f	m = f^q\^	tW 

(5) 

Fungsi keanggotaan untuk pH air limbah  normal jku�m!n 
ku�m! =

%&'
&(m / 61.5 ,						6 ) m 1 7.59 / m1.5 ,			7.5 ) m 1 90,			m	q\^ffr\

,									sZf]\f	m = f^q\^	tW 

(6) 

Fungsi keanggotaan untuk pH air limbah  basa jkw�m!n 
kw�m! = xm / 8,							8 ) m 1 91,											9 ) m 1 150,			m	q\^ffr\ ,									sZf]\f	m = f^q\^	tW 

(7) 

 Sedangkan untuk biogas, reaktor UASB dengan ukuran 4 liter interval biogas yang dihasilkan 

adalah 0 / 20	bz/b^f  [4], maka untuk reaktor UASB yang digunakan pada industri pangan di 

Yogyakarta dengan kapasitas 5000 liter maka interval biogas yang dihasilkan kurang lebih 0 /25000bz/b^f. Dari interval produksi biogas tersebut maka dapat dibuat klasifikasi produksi biogas 

sebagai berikut : 

Jika produksi biogas dalam interval 0 / 12500bz/b^f maka rendah 

Jika produksi biogas dalam interval 6250 / 18750bz/b^f maka sedang  

Jika produksi biogas dalam interval 12500 / 25000bz/b^f maka tinggi  

Aturan diatas berdasarkan referensi [4]. 

Dalam bentuk fungsi keanggotaan dapat ditulis sebagai beikut : 

Fungsi keanggotaan untuk biogas rendah jk{�m!n 
k{�m! = %&'

&( m6250 ,						0 ) m 1 625012500 / m6250 ,			6250 ) m 1 125000,			m	q\^ffr\
									sZf]\f	m = [^e]\Y�bz/b^f! (8) 

Fungsi keanggotaan untuk biogas sedang jk|�m!n 
k|�m! =

%&'
&( m / 62506250 ,						6250 ) m 1 1250018750 / m6250 ,			12500 ) m 1 187500,			m	q\^ffr\

									sZf]\f	m = [^e]\Y�bz/b^f! 
(9) 

Fungsi keanggotaan untuk biogas tinggi jk}�m!n 
k}�m! =

%&'
&(m / 125006250 ,						12500 ) m 1 1875025000 / m6250 ,			18750 ) m 1 250000,			m	q\^ffr\

,									sZf]\f	m = [^e]\Y�bz/b^f! 
(10) 

Sedangkan output dari pengaruh pH dan produksi biogas adalah kondisi reaktor. Kondisi reaktor 

UASB, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada 3, oveload, safe dan beracun. Kondisi dari 

reaktor dapat di representasikan dalam interval 0 / 1 [10], dengan aturan sebagai berikut : 

Jika dalam interval 0 / 0.15 maka kondisi reaktor overload 

Jika dalam interval 0.1 / 0.3 maka kondisi reaktor cukup overload 

Jika dalam interval 0.2 / 0.4 maka kondisi reaktor sangat overload 

Jika dalam interval 0.3-0.5 maka kondisi reaktor cukup safe/aman 

Jika dalam interval 0.4-0.6 maka kondisi reaktor safe/aman 

Jika dalam interval 0.5-0.7 maka kondisi reaktor tidak safe/aman 

Jika dalam interval 0.6-0.8 maka kondisi reaktor toxic/ bearcun 

Jika dalam interval 0.7-0.9 maka kondisi reaktor cukup toxic/ bearcun 

Jika dalam interval 0.8-1 maka kondisi reaktor sangat toxic/ bearcun 

Dalam bentuk fungsi keanggotaan dapat ditulis sebagai beikut : 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor overload jk��m!n 
k��m! = o 1,						0 ) m 1 0.10.1 / m0.05 , 0.1 ) m 1 0.150,			m	q\^ffr\ 								 (11) 
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Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor cukup overload jk���m!n 
k���m! =

%&'
&(m / 0.10.1 ,						0.1 ) m 1 0.20.3 / m0.1 					0.2 ) m 1 0.30,			m	q\^ffr\

 

(12) 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor sangat overload jk|��m!n 
k|��m! =

%&'
&(m / 0.20.1 ,						0.2 ) m 1 0.30.4 / m0.1 				0.3 ) m 1 0.40,			m	q\^ffr\

 

(13) 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor cukup safe jk�l�m!n 
k�l�m! =

%&'
&( m / 0.30.1 ,						0.3 ) m 1 0.40.5 / m0.1 , 0.4 ) m 1 0.50,			m	q\^ffr\

 

(14) 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor safe jkl�m!n 
kl�m! =

%&'
&( m / 0.40.1 ,						0.4 ) m 1 0.50.6 / m0.1 , 0.5 ) m 1 0.60,			m	q\^ffr\

								 
(15) 

 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor tidak safe jk}l�m!n 
k}l�m! =

%&'
&( m / 0.50.1 ,						0.5 ) m 1 0.60.7 / m0.1 , 0.6 ) m 1 0.70,			m	q\^ffr\

 

(16) 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor toxic/beracun jkw�m!n 
kw�m! =

%&'
&( m / 0.60.1 ,						0.6 ) m 1 0.70.8 / m0.1 , 0.7 ) m 1 0.80,			m	q\^ffr\

 

(17) 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor cukup toxic/ beracun jk�w�m!n 
k�w�m! =

%&'
&( m / 0.70.1 ,						0.7 ) m 1 0.80.9 / m0.1 , 0.8 ) m 1 0.90,			m	q\^ffr\

 

(18) 

Fungsi keanggotaan untuk kondisi reaktor sangat  toxic/ beracun jk|w�m!n 
k|w�m! = om / 0.80.1 ,						0.8 ) m 1 0.91, 0.9 ) m 1 0.10,			m	q\^ffr\  

(19) 

 

 

Rules 

Rules atau aturan dasar yang digunakan ada 9, yaitu : 

a. Jika pH asam dan jumlah produksi biogas rendah maka overload. 

b. Jika pH asam dan jumlah produksi biogas sedang maka cukup overload. 

c. Jika pH asam dan jumlah produksi biogas tinggi maka sangat overload. 

d. Jika pH normal dan jumlah produksi biogas rendah maka cukup aman. 

e. Jika pH normal dan jumlah produksi biogas sedang makan aman. 

f. Jika pH normal dan jumlah produksi biogas tinggi maka tidak aman/ safe. 

g. Jika pH basa dan jumlah produksi biogas rendah maka beracun. 

h. Jika pH basa dan jumlah produksi biogas sedang maka cukup beracun. 

i. Jika pH basa dan jumlah produksi biogas tinggi maka sangat beracun 
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Simulasi 
Untuk melihat proses kontrol bekerja dengan baik dilakukan simulasi dengan data input sebagai berikut : tW = 7													[^e]\Y = 6500bz/b^f 

Dengan bantuan software matematika  dengan defuzzifikasi centroid diperoleh hasil : 

 Dari Gambar 2. diperoleh bahwa hasil defuzzifikasi centroid menghasilkan tingkat kondisi 

sebesar 0.406 dan kondisi reaktor yang dihasilkan data simulasi merujuk keaturan nomor d. yaitu cukup 

aman. 	
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Reaktor UASB dapat diterapkan sistem kendali fuzzy. Sistem kendali dengan fuzzy melalui beberapa 

tahap yaitu pertama menentukan variabel-variabel input beserta fungsi keanggotannya, kemudian 

menentukan variabel outpur beserta fungsi keanggotaanya kemudian menentukan rule yang berlaku 

dalam sistem pengontrolan dan yang terakhir proses defuzzifikasi untuk melihat apakah sistem 

pengontrolan bekerja dengan baik melalui data simulasi. Dengan menggunakan sistem kendali fuzzy kita 

dapat mengontrol kondisi reaktor UASB sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini pengontrolan 

dilakukan dengan memperhatikan variabel input pH dan produksi biogas dalam reaktor. Pengontrolan ini 

dimaksudkan untuk menjaga kondisi reaktor agar dapat mengolah limbah dengan benar dan menghindari 

pencemaan limbah berbahaya. Berdasarkan hasil simulasi dengan sistem kontrol fuzzy yang dilakukan 

menunjukkan bahwa kondisi reaktor dalam keadaan cukup aman. Dalam penelitian ini masih banyak 

kekurangan, untuk penelitian kedepannya diharapkan terdapat penambahan variabel-variabel input yang 

mempengaruhi kondisi reaktor UASB selain pH dan biogas. 
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