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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat pada zaman sekarang juga

membuat aktivitas manusia meningkat, sehingga membuat hasil buangan dari

aktivitas manusia maupun teknologi tersebut juga meningkat atau yang biasa kita

kenal dengan sebutan limbah. Kemudian sebagian besar dari hasil buangan atau

limbah tersebut tergolong dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa

suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau

beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik

secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau

merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup. Produksi limbah

lebih banyak diproduksi oleh industri – industri besar salah satunya yaitu Limbah

industri penyamakan kulit (Kementrian Lingkungan Hidup, 1999).

Limbah cair yang dihasilkan dari proses penyamakan kulit ini masih

mengandung kromium dalam jumlah yang cukup besar sehingga akan berbahaya

jika dibuang langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Senyawa kromium (Cr)

dalam limbah cair industri penyamakan kulit berasal dari proses produksi

penyamakan kulit. Dalam penyamakan kulit yang menggunakan senyawa

kromium sulfat antara 60%-70% dalam bentuk larutan kromium sulfat tidak
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semuanya dapat terserap oleh kulit pada saat proses penyamakan sehingga

sisanya dikeluarkan dalam bentuk cairan sebagai limbah cair. Keberadaan

kromium dengan konsentrasi yang tinggi dalam limbah cair industri penyamakan

kulit tentunya dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan

(Wahyuningtyas, 2001). Krom heksavalen (Cr6+) dari buangan industri

penyamakan kulit biasanya terdapat dalam bentuk kromat (CrO42-). Keracunan

kromat ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, terakumulasi dalam hati, dan

keracunan sistemik. Uap kromat apabila terhirup dapat menimbulkan infeksi

(radang) pada saluran pernafasan dan kanker paru-paru, serta kerusakan kulit oleh

garam krom sebagai borok krom (Suma’mur, 1996).

Pengolahan limbah kromium dilakukan untuk mengurangi konsentrasi

kromium sisa dan memperoleh kembali kromium sehingga dapat digunakan

kembali dalam proses penyamakan kulit (Benefield dkk., 1990). Telah banyak

penelitian yang dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan kadar logam berat

kromium dalam limbah cair, diantaranya dengan pertukaran ion menggunakan

resin (Cavaco, dkk., 2007). Metode hidrolisis dengan penambahan enzim (Alloy,

1976), koagulasi menggunakan NaOH (Esmaeili dkk., 2005) serta

elektrokoagulasi. Dalam penelitian ini digunakan metode elektrokoagulasi untuk

penurunan kadar logam kromium dalam limbah cair penyamakan kulit.

Elektrokoagulasi adalah proses koagulasi dengan menggunakan arus listrik searah

melalui proses elektrokimia, dimana elektrodanya terbuat dari alumunium atau

besi. Arus listrik mendorong sejumlah reaksi kimia tergantung pada jenis dan

sifat elektroda dan media larutan. Pada proses elektrokimia akan terjadi pelepasan
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Fe3+ dari plat elektroda (anoda) sehingga membentuk flok Fe(OH)3 yang mampu

mengikat kontaminan dan partikel-partikel dalam limbah. Dengan demikian,

bentuk kontaminan akan terendapkan dan dapat dengan mudah dihilangkan

dengan cara pemisahan. Proses pengendapan terjadi sebagaimana proses

koagulasi, dengan koagulan terbentuk dari elektroda reaktif, yang dipicu oleh

arus listrik searah. Metode ini telah banyak digunakan untuk pengolahan air

limbah karena peralatannya sederhana dan mudah dioperasikan bila dibandingkan

dengan metode yang lain serta tidak memerlukan tambahan bahan kimia dan

efisiensi pengolahan yang dihasilkan cukup tinggi.

Aplikasi elektrokoagulasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun

belakangan ini adalah penerapan elektokoagulasi untuk pengolahan limbah

petrokimia (Dimoglo dkk., 2009), limbah cair (Ponselvan dkk., 2008), limbah

cair tapioka, limbah cair industri batik (Yulianto dkk., 2009), peningkatan kualitas

air (Ni’am dkk., 2007). Selain itu elektrokoagulasi juga telah diteliti untuk

pengurangan kandungan logam berat pada limbah cair (Al Anbari dkk., 2008).

Berdasarkan permasalahan di atas dilakukan penelitian menggunakan

teknik elektrokoagulasi untuk mengolah limbah Cr dari limbah penyamakan kulit

dengan mengevaluasi teknik elektrokoagulasi dengan variasi model konfigurasi

elektroda menggunakan konfigurasi monopolar dan bipolar dengan perbedaan

jenis ketebalan plat elektroda , tipe reaktor, arus konstan dan tegangan konstan

dengan parameter uji COD dan kandungan logam kromium (Cr).
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah,

yaitu:

1. Bagaimana efektifitas model konfigurasi elektroda monopolar & bipolar

pada metode elektrokoagulasi untuk remediasi limbah penyamakan

kulit?

2 Berapakah penurunan konsentrasi COD dan logam berat Cr dalam

limbah penyamakan kulit dengan menggunakan metode

elektrokoagulasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektifitas proses elektrokoagulasi dengan model

konfigurasi elektroda monopolar & bipolar dalam remediasi limbah

penyamakan kulit.

2 Mengetahui parameter keberhasilan metode elektrokoagulasi pada

pengolahan limbah penyamakan kulit dengan melihat penurunan

konsentrasi COD dan logam berat Cr.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menghasilkan cara alternatif pengolahan limbah penyamakan kulit.

2. Menghasilkan desain proses pengolahan limbah penyamakan kulit

dengan metode elektrokoagulasi model konfigurasi monopolar dan

bipolar.


