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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Alat yang digunakan 

1. Dua set reaktor (1 reaktor elektrokoagulasi dan 1 reaktor EAPR) 

2. Dua sumber arus DC (Sanfix SP-305E, 30V/5A, Taiwan; Sanfix SP-

6010E, 60V/10A, Taiwan) 

3. Elektroda alumunium dan stainless steel (lembaran dan batang) 

4. Elektroda batang titanium (98% Ti, Nilaco, Japan)  

5. Elektroda SS net wire 

6. Lampu fluorescent (40W) 

7. Lampu pijar (Philips; 40 W Indonesia) 

8. Oven (Memmert, Germany) 

9. Spektroskopi Serapan Atom (Buck Scientific 205) 

10. Spektrofotometer UV-Visible (Hitachi U2900) 

11. pH meter (Mettler-Toledo S20 SevenEasy)  

12. Seperangkat alat gelas 

4.2 Bahan- bahan yang digunakan 

1. Tanaman bambu air (Equisetum hyemale) 

2. HNO3 (65%, Merck, Germany) 

3. H2SO4 (95-97%, Merck, Germany) 

4. Aseton p.a (Merck, Germany) 

5. Larutan induk Pb 1000 ppm (Wako, Japan) 

6. Larutan induk Cr 1000 ppm (Wako, Japan) 
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7. Akuades 

8. KH2PO4 ( ≥90%, Merck, Germany) 

9. KNO3 ( ≥99%, Merck, Germany) 

10. MgCl2. 6H2O (99-102%, Merck, Germany) 

11. Ca(NO3)2. 4H2O ( 99%, Merck, Germany) 

12. Kertas saring Whatman 42 

13. Limbah batik 

4.3 Cara Kerja 

4.3.1 Karakterisasi limbah batik 

Sebelum melakukan pengolahan limbah batik menggunakan gabungan 

proses elektrokogulasi dan EAPR dengan menggunakan elektroda sistem koloni 

dari tanaman bambu air, maka terlebih dahulu dilakukan karakterisasi limbah 

batik untuk mengetahui konsentrasi awal COD, logam berat (Pb dan Cr) dan pH. 

AnalisiS Chemical Oxygen Demand (COD) dilakukan sesuai dengan SNI 06-

6989.2-2009 (Lampiran 7). Pengukuran konsentrasi logam berat (Pb dan Cr) 

dilakukan dengan metode spektrofotometri serapan atom (SSA- Nyala) dan 

pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. 

4.3.2 Pembuatan gabungan reaktor elektrokoagulasi dan EAPR 

Reaktor Elektrokoagulasi dibuat dari bahan kaca dengan ukuran: 35 (p) x 

20 (l) x 20 (t) cm. Reaktor elektrokoagulasi didesain untuk menampung limbah 

sebanyak 10 L. Reaktor ini dilengkapi dengan anoda aluminium dan katoda 

stainless steel, dan dioperasikan dengan tegangan listrik DC sebesar 20 volt. 

Sedangkan reaktor EAPR dibuat dengan ukuran: 40 (p) x 30 (l) x 30 (t) yang 
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didesain untuk menampung limbah batik sebanyak 17 Liter. Reaktor EAPR 

dilengkapi dengan anoda yang terbuat dari titanium sedangkan katoda terbuat dari 

stainless steel batang dan net wire. Pada reaktor EAPR katoda stainless steel 

dibuat berbentuk pot. Proses pada reaktor EAPR dioperasikan dengan tegangan 

sebesar 5 volt. Gambar 6 menunjukkan proses gabungan elektrokoagulasi dan 

EAPR. 

 

Gambar 6. Gabungan proses elektrokoagulasi dan EAPR dengan elektroda 

sistem koloni. Proses elektrokoagulasi (A), proses EAPR (B), 

elektroda sistem koloni tanaman bambu air (C) 

 

 

4.3.3 Optimasi desain konfigurasi elektroda pada proses elektrokoagulasi 

Desain konfigurasi elektroda yang digunakan pada penelitian ini bertujuan 

untuk menurunkan konsentrasi COD limbah batik secara efektif. Pada penelitian 

ini digunakan lima desain konfigurasi elektroda, yaitu desain konfigurasi 

elektroda BS, BZ, BB, L2 dan yang terakhir adalah elektroda L4. Jenis elektroda 
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yang digunakan yaitu batang dan lembaran. Desain konfigurasi elektroda batang 

sejajar (BS) terdiri dari empat elektroda batang alumunium dan stainless steel, 

konfigurasi elektroda batang zig-zag (BZ) terdiri dari masing- masing empat 

batang alumunium dan stainless steel yang disusun secara berselang- seling, 

elektroda batang bipolar (BB) disusun dengan menggunakan masing- masing 

empat elektroda batang alumunium dan stainless steel, dimana hanya satu 

elektroda alumunium yang dihubungkan ke kutub positif dan satu elektroda 

stainless steel yang dihubungkan ke kutub negatif, elektroda lembaran dua (L2) 

terdiri dari masing- masing satu lembar alumunium dan stainless steel, dan yang 

terakhir elektroda lembaran empat (L4) terdiri dari masing- masing dua lembar 

alumunium dan stainlees steel. Gambar 7 menunjukkan desain konfigurasi 

elektroda yang dipakai pada penelitian ini. 

 

Gambar 7. Desain konfigurasi elektroda BS (A), elektroda BZ (B), elektroda BB 

(C), elektroda L2 (D), elektroda L4 (E) 
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4.3.4 Persiapan tanaman 

4.3.4.1 Pemilihan tanaman 

Tanaman bambu air dipilih berdasarkan perkiraan umur yang sama seperti 

dilihat dari ciri morfologinya mempunyai jumlah ruas batang yang sama dan 

jumlah dominan yang ada pada rumpun bambu air dengan karakter fisik yang 

segar, kuat, dan tidak mudah patah buku- bukunya. Untuk batang tanaman yang 

tidak termasuk dalam spesifikasi tersebut, maka hitungannya diakumulasikan 

sehingga mendekati dan atau sampai ketentuan. 

Pemilihan batang tanaman yang baik merujuk pada pernyataan 

Tjitrosoepomo (1989), tanaman akan mampu meremidiasi polutan jika tanaman 

tersebut sudah mencapai usia dewasa. Tanaman bambu air memiliki batang 

dengan kandungan silikat yang tinggi, yang berguna mengikat partikel logam 

yang terserap oleh akar tanaman. 

4.3.4.2 Pembuatan larutan Hoagland 

Larutan Hoagland berfungsi sebagai larutan penumbuh pada sistem 

hidroponik, untuk membuat 1 (satu) liter larutan Hoagland dengan mencampurkan 

0,00676 gram KH2PO4, 0,252 gram KNO3, 0,59 gram Ca(NO3)2. 4H2O, 0,20 gram 

MgCl2.6H2O (Makris dkk., 2007; Das dkk., 2010). 

4.3.4.3 Aklimasi tanaman 

Sebelum digunakan untuk penelitian, tanaman bambu air menjalani proses 

aklimasi yang bertujuan untuk penyesuaian terhadap lingkungan percobaan. 

Sebelum proses aklimasi tanaman bambu air dibersihkan terlebih dahulu dengan 

air dari tanah maupun kotoran yang menempel. Aklimasi dilakukan sebanyak 2 
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tahap, tahap pertama aklimasi dengan menanam tumbuhan bambu air dalam air 

selama 2 hari tanpa pergantian air dengan light/day cycles selama 8/16 jam. 

Selanjutnya aklimasi tahap kedua dengan larutan penumbuh Hoagland selama 3 

hari dengan light/day cycles selama 8/16 jam. 

4.3.4.4 Tanaman kontrol 

Tanaman bambu air yang ditanam pada pot kontrol diberi perlakuan yang 

sama dengan tanaman percobaan namun tanpa diberi limbah batik. Tanaman 

kontrol ini berfungsi untuk melihat pengaruh kontribusi media tumbuh terhadap 

semua perlakuan pada percobaan. 

4.3.5 Remediasi limbah batik dengan gabungan proses elektrokoagulasi 

dan EAPR 

 

4.3.5.1 Remediasi limbah batik dengan proses elektrokoagulasi 

Pada tahap pertama limbah batik diolah menggunakan proses 

elektrokoagulasi dengan konfigurasi elektroda dan waktu yang efektif 

menurunkan kandungan COD limbah batik. Tahapan ini dimaksudkan untuk 

mengurangi kandungan COD pada limbah batik secara maksimal. Proses 

elektrokoagulasi menggunakan elektroda alumunium sebagai anoda dan elektroda 

stainless steel sebagai katoda. Ketika arus listrik dialirkan, maka ion (Al
3+

) 

dihasilkan secara elektrokimia pada anoda akan menciptakan koagulan Al(OH)3.  

Air limbah yang sudah diolah pada tahapan ini akan dialirkan ke reaktor EAPR. 

4.3.5.2 Remediasi limbah batik dengan proses EAPR 

Limbah batik yang telah diolah dengan elektrokoagulasi selanjutnya 

dialirkan ke reaktor EAPR. Proses EAPR ini berlangsung selama 7 hari. Tanaman 

bambu air diletakkan dalam reaktor EAPR yang telah diisi dengan 17 liter limbah 
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batik yang sebelumnya sudah diolah dengan elektrokoagulasi. Tegangan yang 

digunakan pada reaktor EAPR sebesar 5 volt dengan pengaturan siklus 

cahaya/gelap selama 8/16 jam. Satu kali siklus berlangsung selama 8 jam. Proses 

EAPR ini bertujuan untuk menurunkan konsentrasi logam Pb dan Cr yang 

terkandung pada limbah batik dengan memanfaatkan tanaman bambu air sebagai 

tanaman penyerap yang dibantu dengan elektromigrasi ion ke arah akar tanaman 

akibat efek kejutan listrik. Air limbah yang sudah diolah dengan EAPR 

selanjutnya akan dianalisis konsentrasi logam berat Pb dan Cr. 

4.3.6 Pengambilan sampel  

4.3.6.1 Pengambilan sampel limbah batik pada optimasi desain konfigurasi 

elektroda dengan proses elektrokoagulasi 

 

Proses elektrokoagulasi untuk mencari desain konfigurasi elektroda 

dimulai dengan mengalirkan limbah batik sebanyak 10 liter ke dalam reaktor 

elektrokoagulasi dengan tegangan 20 volt. Selanjutnya dilakukan proses 

elektrokoagulasi menggunakan lima desain konfigurasi elektroda selama 6 jam. 

Pengambilan sampel dilakukan pada jam ke-1, ke-3 dan ke-6 untuk masing- 

masing desain konfigurasi elektroda (BS 1 jam, BS 3 jam, BS 6 jam, BB 1 jam, 

BB 3 jam, BB 6 jam, BZ 1 jam, BZ 3 jam, BZ 6 jam, L2 1 jam, L2 3 jam, L2 6 

jam, L4 1 jam, L4 3 jam, L4 6 jam). Sampel air yang telah diperoleh kemudian 

dianalisis konsentrasi COD. Tabel 1 menunjukkan tahapan pengambilan sampel 

yang dilakukan pada proses ini. 
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Tabel 1. Pengambilan sampel limbah batik pada optimasi desain konfigurasi 

elektroda 

No Desain konfigurasi Keterangan 

  Kode   

1 BS 1 Konfigurasi Batang Sejajar pada 1 jam 

2 BS 3 Konfigurasi Batang Sejajar pada 3 jam 

3 BS 6 Konfigurasi Batang Sejajar pada 6 jam 

1 BB 1 Konfigurasi Batang Bipolar pada 1 jam 

2 BB 3 Konfigurasi Batang Bipolar pada 3 jam 

3 BB 6 Konfigurasi Batang Bipolar pada 6 jam 

1 BZ 1 Konfigurasi Batang Zig- zag pada 1 jam 

2 BZ 3 Konfigurasi Batang Zig- zag pada 3 jam 

3 BZ 6 Konfigurasi Batang Zig- zag pada 6 jam 

1 L2 1 Konfigurasi Lembaran 2 pada 1 jam 

2 L2 3 Konfigurasi Lembaran 2 pada 3 jam 

3 L2 6 Konfigurasi Lembaran 2 pada 6 jam 

1 L4 1 Konfigurasi Lembaran 4 pada 1 jam 

2 L4 3 Konfigurasi Lembaran 4 pada 3 jam 

3 L4 6 Konfigurasi Lembaran 4 pada 6 jam 

 

4.3.6.2 Pengambilan sampel limbah batik pada proses elektrokoagulasi 

             Limbah batik sebanyak 10 liter dimasukkan kedalam reaktor 

elektrokoagulasi dengan tegangan 20 volt. Desain kofigurasi elektroda dan waktu 

yang dipakai untuk proses elektrokoagulasi ini adalah desain konfigurasi dan 

waktu yang efektif menurunkan konsentrasi COD yang didapatkan dari perlakuan 

sebelumnya. Sampel air yang telah diperoleh kemudian dianalisis konsentrasi 
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COD, logam Pb dan Cr serta pH. Tabel 2 menunjukkan tahapan sampling yang 

dilakukan pada proses elektrokoagulasi.      

 Tabel 2. Pengambilan sampel air pada proses elektrokoagulasi 

No Kode Keterangan 

1 Awal Limbah batik sebelum dilakukan proses elektrokoagulasi 

2 EK 1 Limbah batik setelah dilakukan proses elektrokoagulasi 1 jam 

 

4.3.6.3 Pengambilan sampel limbah batik pada proses EAPR 

            Proses EAPR berlangsung selama 7 hari. Tahapan analisis dilakukan 

setiap hari (EA 0, EA 1, EA 2, EA 3, EA 4, EA 5, EA 6, EA 7) yang dilakukan 

pada jam yang sama. Sampel air yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

konsentrasi COD, logam Pb dan Cr serta pH. Tabel 3 menunjukkan tahapan 

pengambilan sampel yang dilakukan pada proses EAPR 

Tabel 3. Pengambilan sampel air pada proses EAPR 

No Kode Keterangan 

1 EA 0 EAPR 0 hari 

2 EA 1 EAPR 1 hari 

3 EA 2 EAPR 2 hari 

4 EA 3 EAPR 3 hari 

5 EA 4 EAPR 4 hari 

6 EA 5 EAPR 5 hari 

7 EA 6 EAPR 6 hari 

8 EA 7 EAPR 7 hari 
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4.3.6.4 Pengambilan sampel tanaman bambu air pada proses EAPR 

Pada proses EAPR dilakukan pemanenan bambu air secara bertahap yang 

dilakukan pada hari ke 3, 5 dan 7. Bambu air yang dipakai pada penelitian ini 

berjumlah 6 koloni (6 tanaman bambu air). Satu kali pemanenan dilakukan 

dengan cara mengambil dua koloni pada elektroda sistem koloni yang terpasang 

di reaktor EAPR. 

4.3.7 Analisis sampel 

4.3.7.1 Analisis limbah batik 

Analisis COD (Chemical Oxygen Demand) dilakukan sesuai dengan SNI 

06-6989.2-2009 (lampiran 7). Pengukuran konsentrasi logam berat (Pb dan Cr) 

dilakukan dengan metode spektrofotometri serapan atom (SSA- Nyala) dan 

pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. 

4.3.7.2 Analisis tanaman bambu air 

Proses EAPR dilakukan selama 7 hari pada 1 reaktor EAPR yang terdiri 

dari 6 koloni tanaman bambu air. 

4.3.7.2a Analisis klorofil 

Konsentrasi klorofil merupakan indikasi kekurangan air terhadap 

pertumbuhan tanaman. Kekurangan air ini akan membuat tanaman mengalami 

stress abiotik (stress yang disebabkan oleh keadaan lingkungan atau media 

tanam). Oleh karena itu indikasi tersebut sangat berhubungan dengan laju 

fotosintesis (Li dkk., 2006; Wood, 2005). Untuk mengetahui kandungan klorofil 

pada tanaman bambu air dilakukan dengan cara menimbang 1 gram batang bambu 

air kemudian direndam dalam 10 mL aseton selama 24 jam pada suhu 4 
o
C di 
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dalam lemari pendingin. Selanjutnya diukur dengan spektrofotometer UV-Vis 

dengan panjang gelombang 645-663 nm. Menurut Putra dkk. (2013) konsentrasi 

klorofil a dapat dihitung dengan persamaan (1), klorofil b dengan persamaan (2) 

dan konsentrasi klorofil total dengan persamaan (3).     

          [Chl a]   = [12,7 x Abs 663nm] – [2,69 x Abs 645nm]     (1) 

          [Chl b]   = [22,9 x Abs 645nm] – [4,68 x Abs 663nm]     (2) 

          [Total Chl]  = [8,02 x Abs 663nm] + [20,2 x Abs 645nm]     (3) 

4.3.7.2.b Analisis konsentrasi logam Pb dan Cr pada akar dan batang 

Tanaman bambu air dicuci dengan air mengalir, kemudian dipotong kecil- 

kecil dipisahkan antara batang dan akar. Selanjutnya dikeringkan selama 5 hari 

dengan suhu 60 
o
C. Hasil pengeringan tersebut kemudian ditumbuk sampai 

menjadi bubuk dengan menggunakan mortir. Sebanyak 1 g sampel batang dan 

akar didestruksi dalam 10 mL larutan HNO3 selama 24 jam, kemudian larutan 

tersebut dipanaskan dengan hot plate sampai volume tinggal setengahnya atau 

selama 15 menit. Selanjutnya larutan tersebut ditambahkan akuades sebanyak 10 

mL dan disaring menggunakan kertas saring whatman ukuran 42. Larutan hasil 

penyaringan selanjutnya dianalisis konsentrasi logam Pb dan Cr dengan 

menggunakan spektrofotometer serapan atom-nyala. 


