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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai pengolahan limbah penyamakan kulit sudah banyak

dilakukan, namun masih banyak terdapat kekurangan di setiap metode yang telah

dilakukan. Sehingga dengan metode ini dilakukan sebagai evaluasi kekurangan

dan kelebihan dari metode-metode yang telah dilakukan.

2.1 Metode 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 kontaminan 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-.

Metode elektrokoagulasi merupakan gabungan dari proses elektrokimia

dan proses koagulasi-flokulasi. Proses ini diduga dapat menjadi pilihan metode

pengolahan limbah radioaktif dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

cair fase alternatif mendampingi metode-metode pengolahan yang lain yang telah

dilaksanakan. Kelebihan proses pengolahan limbah dengan elektrokoagulasi

antara lain flok yang dihasilkan elektrokoagulasi ini sama dengan flok yang

dihasilkan koagulasi biasa, lebih cepat mereduksi kandungan partikel yang paling

kecil, hal ini disebabkan pengaplikasian listrik ke dalam air akan mempercepat
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pergerakan partikel-partikel di dalam air sehingga akan memudahkan proses

elektrokoagulasi. Gelembung-gelembung gas yang dihasilkan pada proses

elektrokoagulasi ini dapat membawa polutan ke atas air sehingga dapat dengan

mudah dihilangkan dan mampu memberikan efisiensi proses yang cukup tinggi

untuk berbagai kondisi, dikarenakan tidak dipengaruhi temperatur, tidak

memerlukan pengaturan pH, serta tidak perlu menggunakan bahan kimia

tambahan (Purwaningsih, 2008)

Kekurangan dari proses pengolahan limbah dengan metode

elektrokoagulasi adalah tidak dapat digunakan untuk mengolah limbah cair yang

mempunyai sifat elektrolit cukup tinggi dikarenakan akan terjadi hubungan

singkat antar elektroda, besarnya reduksi logam berat dalam limbah cair

dipengaruhi oleh besar kecilnya arus voltase listrik searah pada elektroda, luas

sempitnya bidang kontak elektroda dan jarak antar elektroda, penggunaan listrik

yang mungkin mahal, dan batangan anoda yang mudah mengalami korosi

sehingga harus selalu diganti. Guna mencapai efektifitas dalam pengolahan yang

lebih baik, perlu kajian lebih lanjut mengenai elektrokoagulasi dalam

menurunkan parameter pencemar pada air limbah penyamakan kulit

(Purwaningsih, 2008).

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran sampel untuk mengetahui

karakteristik fisik maupun kimia dari limbah. Data yang dihasilkan akan

dibandingkan dengan baku mutu air limbah. Selain itu data tersebut akan

digunakan untuk evaluasi parameter pencemar yang menjadi objek penelitian.

Analisa karakteristik sampel dilakukan 3 (tiga) parameter yaitu: COD , BOD, pH.
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2.2 Konfigurasi Elektroda pada Reaktor Elektrokoagulasi

Proses elektrokoagulasi dapat dilakukan dengan sistim batch dan sistim

flow. Elektrokoagulasi sistim batch adalah proses elektrokoagulasi dalam wadah

tanpa aliran, sedangkan elektrokoagulasi sistim flow adalah proses

elektrokoagulasi dalam wadah yang terdapat aliran.

Menurut penelitian Andik Yuliyanto (2009) pada proses elektrokoagulasi

dilakukan dengan menggunakan bak elektrokoagulasi dibuat dengan ukuran

panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 30 cm. Bak ini terbuat dari kaca dengan

ketebalan 0,5 cm. Elektrokoagulasi ini menggunakan 3 buah lempengan

aluminium sebagai katoda yang bermuatan negatif sebagai elektroda dan masing-

masing berukuran lebar 6 cm, panjang 10 cm, dan tebal 8 mm. Katoda dialiri arus

listrik searah dan disusun secara paralel.

Dari berbagai penelitian yang ada telah didesain berbagai macam

konfigurasi elektroda seperti pemakaian pellet aluminium dengan reaktor

fluidized bed (Barkley dkk., 1993), elektroda aluminium bipolar (Mameri dkk.,

1998), elektroda mesh (Matteson dkk., 1995), baja bipolar berbentuk lingkaran

(Ogutveren dkk., 1992), dan juga elektroda sederhana berbentuk lempengan (Vik

dkk., 1984; Mameri dkk., 1998; Holt dkk., 2001). Selain itu berbagai jenis

elektroda telah dicoba seperti aluminium, besi, baja dan platinum. Bahan

elektroda digunakan untuk mengetahui jenis koagulan yang timbul.

Pada penelitian yang dilakukan Onder dkk., (2007) yaitu mengolah

surfaktan LAS dan SLES menggunakan elektroda Fe dengan konfigurasi

monopolar. Kerapatan arus yang digunakan adalah 0,275, 0,368 dan 0,460 mA/



8

cm2 dengan waktu penahanan 0-60 menit. Reaktor yang digunakan adalah batch

dengan volume 1 L dan dilakukan variasi pH yaitu 3, 9, dan 11. Hasil yang

diperoleh adalah penyisihan COD, BOD dan kekeruhan sebesar 60, 67 dan 73%,

sedangkan untuk penyisihan surfaktan mendekati 100%.

Penelitian yang dilakukan oleh Kong (2006) yaitu mengolah surfaktan

LAS dengan menggunakan elektroda Ti/Co/SnO2 – Sb2O3 dengan konfigurasi

monopolar. Reaktor batch yang digunakan memiliki volume 0,25 L dengan

variasi kerapatan arus sebesar 38,1, 57,1 dan 71,4 ma/cm2 dan variasi ph 3, 6,5

dan 10. Hasil yang diperoleh untuk penyisihan COD sebesr 86% untuk waktu

detensi 60 menit.

Penelitian oleh Ciorba, (2000) yaitu mengolah surfaktan dengan

menggunaka elektroda Al konfigursi monopolar. Percobaan menggunakan reaktor

batch dengan volume air limbah yang diolah sebanyak 0,3 L. Dilakukan variasi

pH 4, 7,5 dan 9 dan kerapatan arus 10 dan 30 A/m2. Hasil yang diperoleh adalah

penyisihan surfaktan yang diukur dengn nilai COD sebesar 40-60%.

Penelitian yang dilakukan Ge, (2004) yaitu mengolah air limbah laundry

dengan menggunakan elektroda Al dan Ti dengan konfigurasi bipolar. Percobaan

menggunakan reaktor kontinu dengan volume 2,8 L dan waktu detensi 0-30 menit.

Variasi percobaannya adalah pH antara 3-10 dan kuat arus 0,8; 1; 1,2; 1,5; dan 2.

Hasil yang diperoleh adalah penyisihan surfaktan, fosfat dan kekeruhan mencapai

90% sedangkan penyisihan COD mencapai


