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BAB V

HASILDAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan pengolahan limbah penyamakan kulit

menggunakan metode elektrokoagulasi. Parameter yang dianalisis pada penelitian

ini meliputi chemical oxygen demand (COD) dan logam berat kromium (Cr).

5.1 Proses Elektrokoagulasi dengan reaktor A

5.1.1 Efek Penurunan COD dengan Konfigurasi Eleketroda Bipolar

Batang

Penurunan COD dengan konfigurasi elektroda bipolar batang ini

menggunakan elektroda aluminium batang sebagai anoda dan elektroda stainless

steel batang sebagai katoda. Konfigurasi elektroda tersebut ditunjukkan pada

Gambar 7, sedangkan data penurunan konsentrasi COD ditunjukkan pada

Gambar 10.

Gambar 10. Efek penurunan konsentrasi COD pada konfigurasi elektroda
bipolar batang. Proses dilakukan pada reaktor A menggunakan
tegangan sebesar 20 V
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Gambar 10 menunjukkan efek penurunan konsentrasi COD pada

konfigurasi elektroda bipolar batang. Hasil penurunan terjadi pada 5 jam proses

konsentrasi COD menjadi 2,93%. Sedangkan hasil penurunan yang signifikan

terjadi pada 3 jam pertama proses menjadi 7.54%.

Hasil tersebut menunjukkan adanya gejala dekoagulasi, yaitu fenomena

pemecahan koagulan di dalam larutan. Gejala ini disebabkan karena zat organik

yang menempel di elektroda mengalami kejenuhan, sehingga dengan

bertambahnya waktu kontak menyebabkan flok yang tidak stabil. Fenomena ini

mengakibatkan konsentrasi COD pada 5 jam proses mengalami peningkatan

(Susetyaningsih, 2008).

Hubungan yang terjadi pada saat pelepasan zat organik ke larutan

dengan penurunan kandungan COD yaitu, turunnya konsentrasi COD

menandakan berkurangnya senyawa organik dalam limbah cair, karena pada

dasarnya pengukuran COD bertujuan untuk melihat banyaknya oksigen yang

diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air. Hal ini sesuai dengan

teori double layer bahwa lingkaran terdalam akan diisi oleh koagulan bermuatan

positif akan menyerap ion-ion negatif yang terletak pada lingkaran lebih luar.

Muatan positif dan negatif bertemu maka terjadi gaya Van der Waals (tarik

menarik) antar kedua ion tersebut sehingga terjadi ikatan yang sangat kuat dan

terbentuklah koagulan yang selanjutnya akan membentuk flok yang dapat

menurunkan senyawa organik dalam limbah (Yulianto, 2009).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa konfigurasi elektroda

bipolar batang tidak efektif untuk pengolahan limbah penyamakan kulit, maka
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dilakukan evaluasi dengan menggunakan konfigurasi monopolar.

5.1.2 Efek Penurunan COD dengan Konfigurasi Elektroda Monopolar
Lembaran X (0,5 mm) dan Y (1,0 mm)

Penurunan COD dengan konfigurasi elektroda monopolar lembaran

dengan bahan elektroda Aluminium X dengan ketebalan 0,5 mm dan Y dengan

ketebalan 1,0 mm. Konfigurasi elektroda tersebut ditunjukkan pada Gambar 8

data penurunan konsentrasi COD ditunjukkan dalam Gambar 11.

Gambar 11. Efek penurunan konsentrasi COD pada konfigurasi elektroda
monopolar lembaran X dengan ketebalan 0,5 mm dan tegangan 10 V dan

lembaran Y dengan ketebalan 1,0 mm dan tegangan 20 V

Gambar 11 menunjukkan hasil penurunan konsentrasi COD pada proses

elektrokoagulasi konfigurasi elektroda lembaran X dan Y. Pada proses

elektrokoagulasi model kedua dengan elektroda lembaran X menghasilkan

penurunan COD pada 1 jam pertama proses menjadi 33,46% dari limbah awal.

Kemudian terjadi penurunan yang sangat signifikan pada 5 jam proses
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berikutnya menjadi 72,14%. Selanjutnya pada elektroda lembaran Y sama-sama

mengalami penurunan pada 1 jam pertama proses menjadi 29,01%. Kemudian

terjadi penurunan yang signifikan pada 5 jam proses berikutnya menjadi 37,03%.

Perbedaan ketebalan plat yang terjadi pada konfigurasi elektroda

lembaran X (0,5 mm) dan Y (1,0 mm) pada jam pertama menunjukan hasil yang

tidak terlalu signifikan yaitu menjadi 4,45%. Sedangkan penurunan yang terjadi

pada jam ke 5 mengalami perbedaan yang cukup signifikan menjadi 35.11%.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan plat berpengaruh

terhadap proses elektrokoagulasi.

5.2 Proses Elektrokoagulasi dengan reaktor B

Pada proses elektrokoagulasi dengan reaktor B digunakan elektroda

dengan bahan aluminium dan stainless steel lembaran dengan ukuran ketebalan

0,5 mm. Elektroda tersebut dipasang dengan konfigurasi monopolar

menggunakan dua variasi yang berbeda yaitu arus konstan dan tegangan konstan.

5.2.1 Efek Penurunan COD dengan Konfigurasi Elektroda Monopolar
Lembaran

Penurunan COD dengan konfigurasi elektroda monopolar lembaran

dengan variasi arus konstan dan tegangan konstan tersebut ditunjukkan pada

Gambar 9 data penurunan konsentrasi COD ditunjukkan dalam Gambar 12.
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Gambar 12. Efek penurunan konsentrasi COD pada konfigurasi monopolar
elektroda lembaran X dengan ketebalan 0,5 mm. Proses dilakukan menggunakan

arus konstan 10 A dan tegangan konstan 7 V

Gambar 12 menunjukkan penurunan konsentrasi COD pada proses

elektrokoagulasi konfigurasi monopolar lembaran dengan arus konstan 10 A.

Penurunan pada 1 jam menjadi 29,60% sedangkan penurunan yang signifikan

terjadi pada 5 jam berikutnya menjadi 46,90%.

Menurut Putro (2008), salah satu faktor yang mempengaruhi proses

elektrokoagulasi adalah waktu dimana semakin lama waktu kontak yang

digunakan semakin banyak senyawa organik yang tereduksi. Hal ini disebabkan

karena terjadinya proses oksidasi terbentuknya ion aluminium (Al3+). Fenomena

ini menunjukkan kesesuaian hasil penelitian pada hukum Faraday, yaitu :

kenaikan arus berbanding lurus dengan jumlah logam anoda sebagai sumber

koagulan yang terlarutkan. Proses penurunan polutan terjadi melalui

pembentukan koagulan Al(OH)3 yang dihasilkan oleh anoda Al dan ion OH- yang

berasal dari molekul H2O. Koagulan Al(OH)3 ini selanjutnya menyerap kembali
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polutan-polutan yang ada ke dalam rongga molekulnya.

Sedangkan hal sebaliknya yang terjadi pada proses ini ketika

menggunakan tegangan konstan tidak terjadi penurunan konsentrasi COD. Hasil

yang didapatkan yaitu kenaikan konsentrasi yang terjadi pada 1 jam pertama

proses menjadi -5.27%. Kemudian mengalami kenaikan sampai pada 5 jam

proses berikutnya menjadi -21.28%. Hal tersebut terjadi karena larutan yang

digunakan sudah banyak teroksidasi dan sudah mengalami kejenuhan. Fenomena

ini juga disebabkan karena konsentrasi elektrolit pada limbah penyamakan kulit

yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan hubungan singkat antar elekroda yang

menyebabkan terjadinya pemutusan voltase pada alat DC (Purwaningsih, 2008).

5.3 Efek Penurunan Konsentrasi Kromium (Cr)

Efek penurunan konsentrasi kromium (Cr) didapatkan setelah dilakukan

bebrapa uji kandungan COD dari berbagai jenis model konfigurasi elektroda pada

proses elektrokoagulasi. Dari keseluruhan model konfigurasi tersebut di dapatkan

hasil penurunan COD yang paling signifikan yaitu pada konfigurasi elektroda

monopolar lembaran X (0,5 mm). Mengacu pada hasil terbaik penurunan COD

maka dilanjutkan dengan analisis kandungan kromium (Cr) dengan hasil yang

ditunjukkan pada Gambar 13.
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Gambar 13. Efek penurunan konsentrasi kromium pada proses elektrokoagulasi.
Proses ini dilakukan dengan menggunakan elektroda lembaran 0,5 nm

konfigurasi monopolar dengan reaktor A sistim menggunakan tegangan sebesar
10 V

Gambar 13 menunjukkan efek penurunan konsentrasi logam berat Cr pada

limbah penyamakan kulit. Hasil penurunan konsentrasi logam Cr terjadi pada 5

jam proses yaitu menjadi 68,20%. Sedangkan hasil paling signifikan terjadi pada

3 jam pertama proses menjadi 76,67%. Susetyaningsih, (2008) menyatakan

bahwa proses elektrokoagulasi akan mencapai nilai terendah bila terjadi

kejenuhan pada plat elektroda yang menyebabkan konsentrasi kromium dalam

limbah menjadi tetap. Jika berlangsung secara terus menerus, maka konsentrasi

kromium dalam limbah tidak akan berkurang lagi. Fenomena tersebut disebabkan

karena proses elektrokoagulasi sudah mencapai titik terendah. Berkurangnya

kadar logam kromium pada limbah diduga karena adanya beberapa macam reaksi

yang terjadi dalam larutan pada proses elektrokoagulasi, yaitu migrasi ke

elektroda yang bermuatan berlawanan (electrophoresis) dan penggabungan

(aggregation) untuk membentuk senyawa netral, kation atau ion hidroksi (OH-)
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membentuk endapan dengan polutan. Pada proses elektrokoagulasi pada anoda

akan dihasilkan gas dan flok Al(OH)3. Selanjutnya flok yang terbentuk akan

mengikat kontaminan Cr tersebut sehingga flok akan mengendap.


