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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Industri Tekstil

2.1.1 Pengertian Limbah

Limbah dalam konotasi sederhana dapat diartikan sebagai sampah. Limbah

adalah sampah cair dari lingkungan masyarakat dan terutama terdiri dari air yang

telah digunakan dengan hampir 0,1 % berupa benda - benda padat yang terdiri

dari zat organik dan anorganik (Sunu, 2001).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 Pasal 8

tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, klasifikasi dan kriteria mutu air

ditetapkan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Golongan I, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air murni secara

langsung tanpa diolah terlebih dahulu.

2. Golongan II, yaitu air dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah

sebagai air minum dan keperluan rumah tangga dan lainnya.

3. Golongan III, yaitu air yang digunakan untuk keperluan perikanan dan

peternakan.

4. Golongan VI, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian,

untuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air.

2.1.2 Limbah Cair Indutri Tekstil

Atmaji et al., (1999) mengemukakan bahwa produksi tekstil dimulai dari

pemintala serat sampai kain jadi (tekstil), melewati beberapa tahap proses yang

keseluruhannya berpotensi menghasilkan limbah padat, gas maupun cair. Produksi

limbah cair industri tekstil bersumber dari proses drying, washing, sizing,

printing, dan finishing. Limbah hasil pewarnaan pada industri tekstil mengandung

komponen di antaranya sisa zat warna (dyestuff), garam (glauber salt), coustic

soda dan bahan-bahan aditif seperti urea, sodium alginite, sodium bicarbonat,

serta air (sisa pewarnaan dan pencucian). Lebih kurang 24% dari zat warna dan
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68% dari garam-garam yang digunakan pada proses pewarnaan lolos sebagai

limbah.

2.1.3 Karakteristik Limbah Cair

Untuk mengetahui lebih luas tentang air limbah, perlu kiranya diketahui

karateristik dari air limbah. Karakteristik dari air limbah diklasifikasikan menjadi

karakteristik fisika, kimia dan biologi.

2.1.3.1. Karakteristik Fisika

a. Suhu

Kenaikan suhu dapat dipengaruhi oleh kondisi udara di sekitarnya.

Kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan biologis, kelarutan oksigen,

kerapatan air dan tekanan permukaan.

b. Kekeruhan

Adanya koloid, bahan pencemar, plankton serta beberapa jenis mineral

akan menyebabkan kekeruhan pada air. Kondisi sangat mengganggu

pemandangan dan kehidupan biologis yang ada dalam air limbah.

c. Bau

Timbulnya bau pada air lingkungan merupakan indikasi kuat bahwa air

telah tercemar. Bau yang keluar dari dalam air dapat langsung berasal dari limbah

industri atau dari hasil degradasi oleh mikroba yang hidup dalam air. Mikroba

yang hidup di dalam air akan mengubah bahan buangan organik, terutama gugus

protein, secara degradasi menjadi bahan yang mudah menguap dan berbau. Air

yang berbau sulfit dapat disebabkan oleh reduksi sulfat dengan adanya bahan-

bahan organik dan mikroorganisme.

d. Rasa

Bau yang tidak normal pada air, umumnya mempunyai rasa yang tidak

normal pula. Pelarutan ion-ion logam dapat mengubah konsentrasi ion hidrogen

dalam air yang dapat menimbulkan rasa pada air. Adanya rasa pada air pada

umumnya terjadi karena perubahan pH air dari kondisi normal.
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e. Warna

Limbah cair mengandung bahan organik dan anorganik seringkali

merugikan lingkungan di dalam air sehingga air tidak bening tetapi menjadi

berwarna. Warna timbul akibat suatu bahan terlarut atau tersuspensi dalam air, di

samping adanya bahan pewarna tertentu yang kemungkinan mengandung logam

berat. Warna perairan biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu warna

sesungguhnya (true color) dan warna yang tampak (apparent color). Warna

sesungguhnya adalah warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia

terlarut. Pada penentuan warna sesungguhnya, bahan-bahan tersuspensi yang

dapat menyebabkan kekeruhan dipisahkan terlebih dahulu. Warna tampak adalah

warna yang tidak hanya disebabkan oleh bahan terlarut, tetapi juga oleh bahan

tersuspensi.

Warna dapat diamati secara visual (langsung) ataupun diukur berdasarkan

platinum kobalt (Pt Co) dengan membandingkan warna air sampel dan warna

standar. Intensitas warna cenderung meningkat dengan meningkatnya nilai pH.

Warna perairan pada umumnya disebabkan oleh partikel koloid bermuatan negatif

sehingga penghilangan warna diperairan dapat dilakukan dengan penambahan

koagulan yang bernilai positif misalnya aluminium dan besi. Warna dapat

menghambat penetrasi cahaya kedalam air dan mengakibatkan terganggunya

proses fotosintesis.

2.1.3.2 Karakteristik Kimia

Kandungan bahan kimia yang terdapat dalam air limbah dapat merugikan

lingkungan melalui berbagai cara. Adapun bahan kimia yang penting yang ada

dalam air limbah pada umumnya adalah:

a. Bahan organik

Bahan organik yang banyak dalam air limbah akan mempersulit dalam

pengolahan air limbah sebab beberapa zat tidak dapat diuraikan oleh

mikroorganisme.
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b. Protein

Protein sangat kompleks dalam struktur kimianya dan tidak staabil, akan

berubah menjadi bahan lain pada proses dekomposisi. Seluruh protein

mengandung karbon, yang biasanya adalah kandungan bahan organik seperti

halnya dengan hidrogen dan oksigen. Protein merupakan penyebab utama

terjadinya bau karena adanya proses pembusukkan dan penguraian.

c. Karbohidrat

Karbohidrat berisikan karbon, hidrogen dan oksigen. Karbohidrat

merupakan gabungan dari polihidroksilated seperti gula, selulosa.

d. pH

Air limbah yang belum terolah yang dibuang lansung kebadan air akan

mengubah pH air yang dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam sungai.

Air limbah dengan konsentrasi yang tidak netral akan menyulitkan proses

biologis, sehingga mengganggu proses penjernihan pH yang baik bagi air minum

dan air limbah adalah netral (7).

e. Fenol

Fenol merupakan penyebab timbulnya rasa pada air. Fenol dihasilkan dari

industri dan bila konsentrasi mencapai 0,5 mg/L masih dapat dioksidasi melalui

proses biologi, akan tetapi akan sulit penguraiannya apabila telah mencapai kadar

yang melebihi 0,5 mg/L.

f. Logam Berat

Keberadaan logam berat seperti nikel (Ni), magnesium (Mg), timbal (Pb),

kromiun (Cr), kadmium (Cd), Zeng (Zn), tembaga (Cu), besi (Fe) dan air raksa

(Hg) dalam air limbah perlu diawasi karena mempunyai daya racun (Sunu, 2001).

2.1.3.3 Karakteristik Biologi

Karakteristik biologis air limbah sangat penting diketahui karena untuk

mengetahui apakah ada bakteri-bakteri patogen dalam air limbah. Biasanya

dibedakan dalam jenis jamur, ganggang, protozoa, virus dan sebagainya. Bakteri

yang terdapat di dalam air limbah akan mengoksidasi air limbah terutama bahan

organiknya. Konsentrasi bahan organik yang ada dalam air limbah dinyatakan
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dalam jumlah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi. Kebutuhan

oksigen dinyatakan dalam bentuk BOD dan COD. BOD (Biological Oxygen

Demand) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam

air lingkungan untuk mendegradasi bahan buangan organik yang ada di dalam

sistem air lingkungan. COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen

yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi

melalui reaksi kimia. Kekuatan air limbah seringkali ditentukan oleh BOD atau

CODnya (Sunu, 2001).

2.1.4 Pengolahan Limbah Cair

Air limbah ini umumnya dibuang melalui saluran/got menuju sungai

ataupun laut. Terkadang dalam perjalannya menuju laut, air limbah ini dapat

mencemari sumber air bersih yang dipergunakan oleh manusia. Dengan demikian

penanganan air limbah perlu mendapat perhatian serius. Selain dapat berbahaya

bagi kesehatan manusia, air limbah juga dapat menggangu lingkungan, hewan,

ataupun bagi keindahan.

Teknologi pengolahan limbah cair adalah kunci dalam memelihara

kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik

maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh

masyarakat setempat. Jadi teknolgi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan

kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan.

Berbagai teknik pengolahan air buangan untuk menyisihkan bahan

polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik-teknik pengolahan

air buangan yang telah dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3

metode pengolahan.

a. Pengolahan Secara Fisika

Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air

buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang

mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu.

Penyaringan (screening) merupakan cara yang efisien dan murah untuk
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menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang

mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan.

Parameter desain yang utama untuk proses pengendapan ini adalah kecepatan

mengendap partikel dan waktu detensi hidrolis di dalam bak pengendap.

b.  Pengolahan Secara Kimia

Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk

menghilangkan pertikel-partikel yang tidak mudah menguap (koloid), logam-

logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan menambahkan

bahan kimia tertentu yang diperlukan. Kegiatan dalam proses kimia diantaranya

adalah pengendapan koagulasi, flokulasi, netralisasi, presepitasi.

c.  Pengolahan Secara Biologi

Semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi.

Sebagai pengolahan sekunder, pengolahan secara biologi dipandang sebagai

pengolahan yang paling murah dan efisien.

Limbah cair yang akan dibuang ke sungai setelah mengalami proses

pengolahan harus sesuai dengan baku mutu air limbah agar tidak berdampak

mencemari lingkungan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Baku Mutu Limbah Cair Industri Tekstil

Parameter Satuan
Bahan Mutu Limbah Cair Indutri Tekstil

Kadar Maksimum (mg/L)
BOD mg/L 50
TSS mg/L 200
COD mg/L 100
Minyak/lemak mg/L 3,0
Krom, Total mg/L 1,0
Fenol mg/L 0,5
Sulfida mg/L -
Warna - -
pH - 6.0-9.0

Sumber : Per. Gubernur Sum-Sel No.08 Tahun 2012
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2.1.5 Zat Warna Tekstil

Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil

dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara ressing.

Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah

kain. Namun ada sedikit perbedaan antara dua istilah ini, tekstil dapat digunakan

untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain

merupakan hasil jadinya, yang sudah bisa digunakan.

Pada proses pewarnaan, zat warna yang digunakan pada umumnya tidak

akan masuk seluruhnya ke dalam bahan tekstil, sehingga efluen yang dihasilkan

masih mengandung residu zat warna. Hal inilah yang menyebabkan efluen tekstil

menjadi berwarna-warni dan mudah dikenali pencemarannya apabila dibuang

langsung ke perairan umum. Selain itu kandungan residu zat warna dan zat-zat

pembantu pencelupan yang digunakan akan membarikan kontribusi yang cukup

besar terhadap total beban efluen industri tekstil. Masalah lingkungan yang utama

dalam industri tekstil adalah limbah dari proses pencelupan. Zat warna, logam

berat dan konsentrasi garam yang tinggi merupakaan polutan air. Usaha utama

yang perlu dilakukan guna mengurangi bahan kimia tersebut adalah penghilangan

material tokstik dari efluen (Balai Besar Tekstil, 2005).

Residu zat warna maupun garam dalam efluen akan menyebabkan polusi

dan residu zat warnanya adalah cukup tinggi, yaitu sekitar 20-50 % dari zat warna

yang digunakan. Diketahui pula apabila digunaan pada pencelupan dengan sistem

perendaman, maka zat warna yang terdapat dalam efluen adalah sekitar 60-70

mg/L. Pengolahan efluen yang mengandung zat warna tersebut, baik dari segi

penurunan beban pencemaraan maupun warnanya adalah sangat sulit, karena

sukar didegradasi baik secara metoda kimia maupun biologi (Balai Besar Tekstil,

2005).

2.1.5.1 Zat Warna Azo Sebagai Zat Warna Reaktif

Zat warna tekstil umumnya dibuat dari senyawa azo dan turunanya yang

merupakan gugus benzena. Diketahui bahwa gugus benzena sangat sulit

didegradasi, kalaupun dimungkinkan dibutuhkan waktu yang lama. Senyawa azo
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bila terlalu berada di lingkungan, akan menjadi sumber penyakit karena sifatnya

karsinogen dan mutagenik, karena itu perlu alternatif efektif untuk menguraikan

limbah tersebut.

Zat warna azo adalah senyawa yang paling bangyak terdapat dalam limbah

tekstil, yaitu sekitar 60%-70%. Senyawa azo memiliki struktur umum R-N=N-R’.

Senyawa ini memiliki gugus –N=N- yang dinamakan struktur azo. Senyawa azo

dapat berupa senyawa aromatik atau alifatik. Senyawa azo aromatik bersifat

seperti dimetildiazin lenih tidak stabil. Senyawa azo digunakan sebagai bahan

celup yang dinamakan azo dyes (Maria et al., 2007).

2.1.5.2 Congo Red Sebagai Zat Warna Azo

Congo red merupakan bahan kimia yang memilik potensi bahaya terhadap

kesehatan tubuh mnusia, di antaranya bila tertelan dapat mengakibatkan rasa mual

pada lambung, muntah dan diare. Bahan ini juga bila terkena mata dan teradsopsi

pada kulit dapat menyebabkan iritasi, dapat mengakibatkan kerusakan sistem

pernapasan, menyebabkan kanker serta menyebabkan gangguan reproduksi dan

janin.

Congo red (CR) yang memiliki rumus molekul C32H22N6O6S2Na2 juga

dikenal dengan nama natrium difenil-bis-alfa-naftilamin sulfonat. Congo red

berbentuk bubuk berwarna merah kecoklatan, di dalam air akan berwarna merah

kekuningan, sedangkan jika dilarutkan di dalam etanol berwarna orange.

Kelarutannya dalam air adalah sebesar 25 g/L, dan pHnya sekitar 6,7 pada

temperatur 20oC. Pada konsentrasi rendah, spektrum adsorpsi UV-Vis

menunjukkan intensitas pucak sekitar 498 nm dalam larutan aqueous. Hasil

pewarnaan pada songket dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Gambar 1. Songket Berwarna Merah

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Congo_red
Gambar 2. Songket Berwarna Ungu

2.2. Sebaran Industri Songket di Kota Palembang

Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang pada tahun 2005 terdapat

83 industri songket, sedangkan pada tahun 2008 meningkat sekitar 94 unit

industri. Menurut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Palembang pada tahun 2010 tercatat sekitar 230 industri songket. Dengan

demikian setiap tahun terjadi peningkatan jumlah industri songket yang ada di

Palembang. Tabel 2 menunjukkan sebaran industri songket pada tahun 2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Congo_red
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Tabel 2. Sebaran Industri Songket di Kota Palembang Tahun 2010
No. Lokasi Jumlah Unit Usaha
1. Kelurahan 30 Ilir 125
2. Kelurahan 32 Ilir 43
3. Kelurahan 13 Ulu 44
4. Kelurahan 14 Ulu 6
5. Kelurahan 12 Ulu 8
6. Kelurahan Sei Selincah 4

Jumlah 230
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Palembang, 2011

2.3 Syarat-syarat Air Bersih

Air yang akan dipergunakan harus memenuhi persyaratan, persyaratan air

bersih tidak sama satu dengan yang lainnya, persyaratan air bersih sesuai untuk

apa air itu digunakan, misalnya air golongan A, (air minum, dan AMDK (air

minum dalam kemasan), persyaratannya berbeda dengan air golongan B (air

untuk pertanian dan perikanan), berbeda juga dengan air golongan C (Air untuk

perindustrian dan lain-lain).

Di Indonesia persyaratan air bersih dan air baku sudah diatur dalam

peraturan pemerintah baik dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No.

492/MENKES/Per/IV/2010 atau Surat Keputusan Gubernur setiap daerah.

Standar air baku atau air bersih tersebut disesuaikan dengan Standar

Internasional yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO).

Standarisasi kualitas air tersebut bertujuan untuk memelihara, melindungi, dan

mempertinggi derajat kesehatan mengolah dan mendistribusikan air bersih untuk

masyarakat umum. Kualitas air yang digunakan sebagai air bersih sebaiknya

memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Dari segi kualitas air minum harus memenuhi (Kusnaedi, 2010):

a. Syarat fisik:

1. Air tidak berwarna

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti

mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.



15

2. Air rasanya tawar

Air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit, atau asin

menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan oleh

adanya garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan

adanya asam organik maupun asam anorganik.

3. Air tak boleh berbau

Air yang memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat.

Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami

dekomposisi (penguraian) oleh mikrorganisme air.

4. Air harus jernih tidak keruh

Air yang keruh disebabkan adanya butiran-butiran koloid dari bahan tanah.

Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin keruh. Derajat kekeruhan

dinyatakan dengan satuan unit.

5. Tidak mengandung zat padatan

Air minum yang baik tidak boleh mengandung zat padatan, walaupun jernih,

air yang mengandung padatan yang terapung tidak baik digunakan sebagai air

minum. Apabila air dididihkan, zat padat tersebut dapat larut sehingga

menurunkan kualitas air minum.

Syarat-syarat kekeruhan dan warna harus dipenuhi oleh setiap jenis air

minum dimana dilakukan penyaringan dalam pengolahannya. Kadar bilangan

yang disyaratkan dan tidak boleh dilampaui dapat dilihat pada Tabel 3 (Sutrisno,

2010).

Tabel 3. Parameter Fisik Air Bersih

Parameter Satuan
Kadar maksimum

yang diperbolehkan
Keterangan

Warna Pt-Co 50
Rasa dan bau - - Tidak berbau dan berasa
Temperatur oC Suhu udara ± 3oC
Kekeruhan NTU 5

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI  Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010.
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b. Syarat kimia

Air minum tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral atau zat-zat

kimia tertentu dalam jumlah melampaui batas yang ditentukan dapat dilihat pada

Tabel 4.

Tabel 4. Parameter Kimia Air Bersih
Parameter Satuan Kadar maksimum yang diperbolehkan

Alumunium mg/L 0,2
Besi mg/L 0,3
Klorida mg/L 250
Kesadahan mg/L 500
Mangan mg/L 0,4
pH mg/L 6,5-8,5
Seng mg/L 3
Sulfat mg/L 250
Tembaga mg/L 2
Total padatan terlarut mg/L 500
Ammonia mg/L 1,5

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010.

2.4 Elektrokoagulasi

2.4.1 Pengertian Elektrokoagulasi

Elektrokoagulasi adalah proses penggumpalan dan pengendapan partikel-

partikel halus yang terdapat dalam air dengan menggunakan energi listrik. Proses

elektrokoagulasi dilakukan pada bejana elektrolisis yang di dalamnya terdapat dua

buah penghantar arus listrik searah yang kita kenal sebagai elektroda. Adapun

bagian dari elektroda yang tercelup ke dalam larutan limbah akan dijadikan

sebagai elektrolit. Apabila dalam satu larutan elektrolit ditempatkan dua elektroda

kemudian elektroda tersebut dialiri oleh arus listrik searah maka akan terjadi suatu

proses elektrokimia yang berupa gejala dekomposisi elektrolit, yaitu ion positif

(kation) bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi dan ion negatif

(anion) bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi. Sehingga

nantinya akan membentuk flok yang mampu mengikat kontaminan dan partikel-

partikel dalam limbah.
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2.4.2 Proses Elektrokoagulasi

Elektrokoagulasi dikenal juga sebagai elektrolisis gelombang pendek.

Elektrokoagulasi merupakan suatu proses yang melewatkan arus listrik ke dalam

air. Itu dapat digunakan menjadi sebuah uji nyata dengan proses yang sangat

efektif untuk pemindahan bahan pengkontaminasi yang terdapat dalam air. Proses

ini dapat mengurangi lebih dari 99% kation logam berat. Pada dasarnya sebuah

elektroda logam akan teroksidasi dari logam M menjadi kation (Mn+). Selanjutnya

air akan menjadi gas hidrogen dan juga ion hidroksil (OH-).

Adapun prinsip kerja dari sistem ini adalah dengan menggunakan dua buah

lempeng elektroda yang dimasukkan ke dalam bejana yang telah diisi dengan air

yang akan dijernihkan. Selanjutnya kedua elektroda dialiri arus listrik searah

sehingga terjadilah proses elektrokimia yang menyebabkan kation bergerak

menuju katoda dan anion bergerak menuju anoda, sehingga pada akhirnya akan

terbentuk suatu flokulan yang akan mengikat kontaminan maupun partikel-

partikel dari air baku tersebut. Proses elektrokoagulasi ini dapat dilihat pada

Gambar 3.

Sumber: Purwaningsih. 2008

Gambar 3. Proses Elektrokoagulasi
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Interaksi-interaksi yang terjadi dalam larutan yaitu (Holt P, 2006):

1.Migrasi menuju muatan elektroda yang berlawanan (elektroporesis) dan

netralisasi muatan.

2. Kation ataupun ion hidroksil membentuk sebuah endapan dengan pengotor.

3. Interaksi kation logam dengan OH membentuk sebuah hidroksida dengan sifat

adsorbsi yang tinggi selanjutnya berikatan dengan polutan (bridge

coagulation).

4. Senyawa hidroksida yang terbentuk membentuk gumpalan (flok) yang lebih

besar.

5. Gas hidrogen membantu flotasi dengan membawa polutan kedalam lapisan

bulk flok di permukaan cairan.

2.4.3 Mekanisme Elektrokoagulasi

Apabila dalam suatu larutan elektrolit terdapat dua elektroda dan dialiri

arus listrik searah maka akan terjadi peristiwa elektrokimia yaitu gejala

dekomposisi elektrolit, yaitu ion positif (kation) bergerak ke anoda dan (anion)

bergerak ke Anoda dan menyerahkan elektron menerima elektron yang dioksidasi.

Sehingga membentuk flok yang mampu mengikat kontaminan dan partikel-

partikel dalam limbah. Elektrokoagulasi memiliki kemampuan untuk

membersihkan berbagai polutan dengan berbagai kondisi mulai dari zat-zat padat

tersuspensi, logam berat, produk petroleum, warna dari larutan yang mengandung

pewarna, humus cair, dan defluoridasi air.

Mekanisme yang mungkin terjadi pada saat proses elektrokoagulasi

berlangsung yaitu arus dialirkan melalui suatu elektroda logam, yang

mengoksidasi logam (M) menjadi kationnya. Secara simultan, air tereduksi

menjadi gas hidrogen dan ion hidroksil (OH-). Elektrokoagulasi memasukkan

kation logam in situ, secara elektrokimia, dengan menggunakan anoda yang

digunakan (biasanya aluminium atau besi). Kation terhidrolisis di dalam air yang

membentuk hidroksida dengan spesies-spesies utama yang ditentukan oleh pH

larutan. Kation bermuatan tinggi mendestabilisasi setiap partikel koloid dengan

pembentukan komplek polihidrosida polivalen. Komplek-komplek ini memiliki
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sifatsifat penyerapan yang tinggi, yang membentuk agregat dengan polutan.

Evolusi gas hidrogen membantu dalam percampuran dan karenanya membantu

flokulasi. Begitu flok dihasilkan gas elektrolitik menimbulkan efek pengapungan

yang memindahkan polutan ke lapisan flok-flok pada permukaan cairan.

Mekanisme elektrokoagulasi dapat dilihat pada Gambar 4.

Sumber: Holt, 2002

Gambar 4. Mekanisme Elektrokoagulasi

2.4.4 Plat Elektroda

Pada dasarnya, proses elektrokoagulasi merupakan pengembangan dari

proses elektrolisis yang menggunakan elektroda sebagai titik tumpu pengendali

prinsip kerja sistem ini. Elektrolisis merupakan penguraian elektrolit oleh arus

listrik searah dengan menggunakan dua macam elektroda. Adapun elektroda yang

digunakan yaitu berupa katoda dan anoda. Dalam prosesnya, katoda bertindak

sebagai kutub negatif. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu kation (ion positif)

yang ditarik oleh katoda dan akan menerima tambahan elektron, sehingga

bilangan oksidasinya berkurang.

Dalam prakteknya, katoda akan menghasilkan ion hidrogen yang

mengangkat berbagai flokulan yang terbentuk pada saat proses elektrokoagulasi

berlangsung, sehingga setelah proses elektrokoagulasi selesai, maka akan terlihat
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bercak-bercak putih yang terdapat pada katoda tanda dari keluarnya ion hidrogen

pada bagian tersebut.

Berbeda dengan katoda maka pada proses elektrolisis maupun

elektrokoagulasi, anoda berperan sebagai sebagai kutub positif. Pada anoda akan

terjadi reaksi oksidasi, yaitu anion (ion negatif) ditarik oleh anoda dan jumlah

elektronnya akan berkurang sehingga oksidasinya bertambah. Maka hal inilah

yang menyebabkan bahwa pada saat proses elektrokoagulasi berlangsung,

flokulan-flokulan yang terbentuk akan banyak menempel pada anoda sebagai agen

koagulan.

2.4.5 Reaksi Pada Elektroda

Terdapat dua macam reaksi yang terjadi pada saat proses elektrokoagulasi

berlangsung, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada plat yang

berbeda, maka berikut ini penjelasan mengenai kedua reaksi tersebut yang terjadi

pada anoda maupun katoda.

2.4.5.1 Reaksi Pada Katoda

Reaksi pada katoda adalah reduksi pada kation. Sehingga yang akan

menjadi pusat perhatian hanyalah pada bagian kation saja.

1. Jika larutan mengandung ion-ion logam alkali, ion-ion logam alkali tanah, ion

logam Al3+ dan ion Mg2+, maka ion-ion logam alkali ini dapat direduksi dari

larutan, kemudian akan mengalami reduksi adalah pelarut (air) dan terbentuk

gas hidrogen. Berikut reaksinya:

2H2O + 2e 2OH- + H2 ............................................................... (1)

2. Jika larutan mengandung asam, maka ion H dari asam akan direduksi menjadi

gas hidrogen pada katoda.

2H+ + 2e H2 ............................................................................ (2)
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3. Jika larutan mengandung ion – ion lain, maka ion – ion logam ini akan

direduksi menjadi logamnya dan logam yang terbentuk itu diendapkan pada

permukaan batang katoda, (Suaib, 1994).

Fe2+ + 2e Fe ........................................................................... (3)

Mg2+ + 2e Mg ........................................................................... (4)

2.4.5.2 Reaksi Pada Anoda

1. Elektroda pada anoda, elektrodanya dioksida menjadi ionnya:

Al Al3+ + 3e .............................................................................. (5)

Zn Zn2+ + 2e ............................................................................... (6)

2. Dalam sistem elektrokimia dengan anoda terbuat dari aluminium, beberapa

kemungkinan reaksi elektroda dapat terjadi sebagai berikut :

Anoda : Al Al3+ + 3e .................................................................. (7)

Katoda : 2H2O + 2e 2OH- + H2 ................................................... (8)

2.4.6 Logam Aluminium

Aluminium merupakan salah satu logam anorganik yang dijumpai dalam

air minum. Konsentrasi aluminium yang tinggi bisa mengendap sebagai

aluminium hidroksida yang mempengaruhi kehidupan air. Perannya tidak bisa

dihindari karena senyawa-senyawa aluminium ditambahkan bukan hanya ke

suplai air tetapi juga kebanyak makanan dan obat yang diproses.

Aluminium merupakan unsur yang tidak berbahaya. Perairan alami

biasanya memiliki kandungan aluminium kurang dari 1,0 mg/L. Perairan asam

(acidic) memiliki kadar aluminium yang lebih tinggi. Untuk memelihara

kehidupan organism akuatik sebaiknya tidak lebih dari 0,005 g/L bagi perairan

dengan pH<6,5. Kadar aluminium pada perairan biasanya sekitar 0,01 mg/L.

Percobaan toksisitas aluminium terhadap Avertebrata Chironomus Anthrocinus

menunjukkan bahwa kadar aluminium 1mg/L pada perairan dengan pH 3,5-6,5

tidak mengakibatkan terjadinya tingkat mortalitas.
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Pada perairan yang bersifat asam (pH sekitar 4,4-5,4) aluminium bersifat

lebih toksik. Toksisitas aluminium maksimum terjadi pada pH 5,0-5,2. Di

perairan, aluminium (Al) biasanya terserap ke dalam sedimen atau mengalami

presipitasi. Aluminium dan bentuk oksida aluminium bersifat tidak larut. Akan

tetapi, garam-garam aluminium sangat mudah larut. Sumber aluminium adalah

mineral aluminosilicate yang terdapat pada batuan dan tanah secara melimpah.

Pada proses pelapukan batuan, aluminium berada dalam bentuk residu yang tidak

larut misalnya bauxite.

Aluminium banyak digunakan di pabrik kertas, dyes, penyamakan, dan

percetakan. Aluminium yang berupa alum (A 2( 4)3.4H2O) digunakan sebagai

koagulan dalam pengolahan limbah. Adapun aluminium juga merupakan salah

satu elektroda yang dapat digunakan dalam proses elektrokoagulasi karena nilai

konduktivitasnya yang cukup tinggi sehingga dianggap baik untuk menghantarkan

muatan-muatan listrik dalam proses tersebut.

2.4.7 Pelarutan Logam di Larutan

Pada proses elektrokoagulasi, penggunaan logam sebagai elektroda yang

dialiri oleh arus listrik akan menyebabkan sebagian dari kandungan-kandungan

logam terlepas pada air dan bahkan akan terlalut pada air itu sendiri. Jika dua

elektroda dari logam, satu dihubungkan dengan ujung positif dari sumber arus

searah, yang lainnya dengan ujungnya yang negatif, maka tidak ada terdapat arus

sama sekali. Jika sedikit asam misalnya asam sulfat (H2SO4), atau sodium

hydroxide (NaOH), atau aluminium sulfat (Al2SO4) atau garam, maka larutan ini

tahanannya cukup rendah sehingga arus dapat mengalir.

Tahanan larutan itu tergantung pada konsentrasi dan pada temperatur.

Larutan yang menghantar arus listrik disebut elektrolit, fenomena penghantaran

yang dibarengi oleh efek-efek kimia disebut elektrolisa. Bejana dimana elektrolit

dan elektroda-elektroda itu disebut sel elektrolit. Elektroda-elektroda platina di

dalam larutan asam, zat air akan dibentuk sebagai gelembung-gelembung gas pada

elektroda negatif dan zat asam dibentuk dan dibebaskan sebagai gelembung-

gelembung gas pada elektroda positif.
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2.4.8 Arus Pada Elektroda

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan

waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya.

Pada zaman dulu, Arus konvensional didefinisikan sebagai aliran muatan positif,

sekalipun kita sekarang tahu bahwa arus listrik itu dihasilkan dari aliran electron

yang bermuatan negatif ke arah yang sebaliknya. Satuan SI untuk arus listrik

adalah ampere (A). Arus listrik adalah besaran skalar karena baik muatan maupun

waktu merupakan besaran skalar. Dalam banyak hal sering digambarkan arus

listrik dalam suatu sirkuit menggunakan panah, salah satunya seperti pada

diagram di atas. Panah tersebut bukanlah vektor dan tidak membutuhkan operasi

vektor.

Arus listrik merupakan gerakan kelompok partikel bermuatan listrik dalam

arah tertentu. Arah arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor adalah dari

potensial tinggi ke potensial rendah (berlawanan arah dengan gerak elektron).

Satu ampere sama dengan 1 couloumb dari elektron melewati satu titik pada satu

detik.

Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya.

Pada zaman dulu, arus konvensional didefinisikan sebagai aliran muatan positif,

sekalipun kita sekarang tahu bahwa arus listrik itu dihasilkan dari aliran elektron

yang bermuatan negatif ke arah yang sebaliknya. Secara matematis, nilai arus

listrik dapat dicari dengan cara membandingkan nilai dari beda potensial yang

terdapat pada rangkaian dengan nilai hambatan yang terjadi. Adapun nilai dari

arus listrik akan sebanding dengan beda potensial pada rangkaian tersebut.

2.4.9 Keuntungan dan Kerugian Elektrokoagulasi

Elektrokoagulasi merupakan metode elektrokimia untuk mengolah air

tercemar yang telah berhasil diterapkan tidak hanya untuk pengolahan larut atau

koloid polutan, limbah cair industri susu, kilang minyak sayur, air limbah nitrat,

air limbah yang mengandung logam berat, dan senyawa fenolik dan pestisida, tapi

juga air fluoride dan pengolahan asam humat (Bazrafshan et al., 2012).
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Mollah (2001) dalam Aldilani (2008) telah memberikan gambaran tentang

keuntungan dan kerugian dari penggunaan elektrokoagulasi. Beberapa keuntungan

dari proses elektrokoagulasi adalah sebagai berikut:

a. Peralatan yang dibutuhkan sederhana dan mudah dioperasikan.

b. Air limbah yang diolah dengan elektrokoagulasi menghasilkan efluen yang

jernih, tidak berwarna dan tidak berbau.

c. Lumpur yang dihasilkan elektrokoagulasi relatif stabil dan mudah dipisahkan

karena berasal dari oksida logam. Selain itu, jumlah lumpur yang dihasilkan

sedikit.

d. Flok yang terbentuk pada elektrokoagulasi memiliki kesamaan dengan flok

yang berasal dari koagulasi kimia. Perbedaannya adalah flok dari

elektrokoagulasi berukuran lebih besar dengan kandungan air yang sedikit,

lebih stabil dan mudah dipisahkan secara cepat dengan filtrasi.

e. Elektrokoagulasi menghasilkan efluen dengan kandungan TSS lebih sedikit,

sehingga mengurangi biaya recovery bila air hasil pengolahan digunakan

kembali.

f. Elektrokoagulasi dapat mengolah partikel koloid yang sangat kecil karena

penggunaan arus listrik menyebabkan proses koagulasi lebih mudah terjadi dan

lebih cepat.

g. Gelembung gas yang dihasilkan selama proses elektrolisis dan membawa

polutan yang diolah untuk naik ke permukaan tersebut mudah dikumpulkan

dan dipisahkan.

h. Perawatan reaktor elektrokoagulasi lebih mudah karena proses elektrolisis yang

terjadi cukup dikendalikan dari penggunaan listrik tanpa perlu memindahkan

bagian dalamnya.

Kerugian dari penggunaan elektrokagulasi adalah:

a. Elektroda yang digunakan dalam metode ini harus diganti secara teratur.

b. Penggunaan listrik terkadang lebih mahal dari pada beberapa daerah.

c. Terbentuknya lapisan pada elektroda dapat mengurangi efisiensi pengolahan.
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d. Proses elektrokoagulasi membutuhkan konduktivitas yang tinggi pada air

limbah yang diolah.

e. Hidrolisis seperti gelatin cenderung solubiliti pada beberapa kasus.

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses elektrokoagulasi antara lain

(Purwaningsih, 2008):

a. Kerapatan arus listrik

b. Waktu

c. Tegangan

d. Kadar keasaman (pH)

e. Ketebalan plat

f. Jarak antar elektroda


