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Abstract
Batik industry wastewater has an adverse effect for the environment if disposed without any
treatment. Wastewater of batik industry increases as production of batik industri growth.
Remazol Red RB is one of the pollutant sources in batik dyeing process wastewater. The
conventional method which is used for processing wastewater still has feebleness so as an
innovative method wastewater treatment is needed. One ot those is electrocoagulation.
Electrocoagulation is colloidal destabilization through an electrochemical process. This
electrocoagulation carried out by varying electrical voltages and initial concentration of dyes.
Electrical voltages are varied at 10 volt, 15 volt, 20 volt, and 25 volt, initial concentration are
100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, and 250 ppm. Percent removal measured for determining the
effect of electrical voltage and initial concentration. decreasing dyes color is measured using
spectrophotometer UV-Vis. Electrocoagulation process uses aluminum as anode and iron as
cathode which is arranged in monopolar series configuration. The wastewater is 200 mL in
volume and the process was taken in 60 minutes. Result showed that both of electrical and
initial concentration affect percent removal of synthetic wastewater dyes. The best electrical
voltage and initial concentration are 25 volt and 100 ppm with percent removal obtained is
99,80% for 10 minutes electrocoagulation.
Keywords: electrocoagulation; concentration; Remazol Red RB, voltage
Abstrak
Limbah cair industri batik memiliki dampak buruk bagi lingkungan apabila langsung dibuang
tanpa pengolahan. Meningkatnya produksi pada industri batik menyebabkan limbah cair yang
dihasilkan juga semakin meningkat. Remazol Red Rb merupakan salah satu sumber polutan
dari limbah cair dari proses pewarnaan pada industri batik. Metode konvensional untuk
pengolahan limbah cair masih memiliki kekurangan sehingga memerlukan metode pengolahan
limbah alternatif, yaitu metode elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan proses
destabilisasi koloid melalui proses elektrokimia. Proses elektrokoagulasi dilakukan dengan
memvariasikan tegangan dan konsentrasi awal pewarna yaitu 10 volt, 15 volt, 20 volt, 25 volt
pada konsentrasi 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, dan 250 ppm. Untuk mengetahui pengaruh
tegangan dan konsentrasi awal pewarna maka dilakukan pengukuran terhadap penyisihan
pewarna menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Proses elektrokoagulasi menggunakan
aluminum sebagai anoda dan besi sebagai katoda. Penelitian dilakukan pada rangkaian
elektroda monopolar seri pada volume limbah 200 mL selama 60 menit. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tegangan dan konsentrasi awal mempengaruhi terhadap penyisihan
pewarna pada limbah cair sintetis Remazol Red RB. Tegangan listrik dan konsentrasi awal
terbaik pada rentang variabel penelitian ini adalah 25 volt pada 100 ppm dengan persentase
penyisihan sebesar 99,80% setelah10 menit elektrokoagulasi.
Kata kunci: elektrokoagulasi; konsentrasi; Remazol Red RB; tegangan
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PENDAHULUAN
Limbah cair yang berasal dari proses
pewarnaan industri batik umumnya sulit untuk
terdegradasi, memiliki kandungan organik yang
tinggi, warna yang pekat, dan suhu yang tinggi. Oleh
karena itu apabila limbah cair batik dibuang secara
langsung ke lingkungan akan dapat menurunkan
kualitas lingkungan (Manurung, 2004). Salah satu
pewarna yang luas digunakan pada industri batik
adalah Remazol Red RB. Remazol Red RB
termasuk jenis pewarna reaktif yang efisien dan
berikatan pada serat dengan membentuk ikatan
kovalen (Rekha dan Usha, 2018). Pewarna ini
memiliki gugus auksokrom berupa garam sulfonat
dengan satu buah gugus kromofor azo (monoazo)
(Pubchem, 2018).
Pengolahan limbah cair batik telah dilakukan
melalui beberapa metode konvensional seperti
koagulasi, flotasi, sedimentasi dan filtrasi. Namun
metode tersebut masih memiliki kekurangan yakni
memerlukan penambahan zat kimia lain, lahan yang
lebih luas serta diperlukannya treatment limbah
sekunder yang dihasilkan (Setianingrum dan Agus,
2016). Dengan keunggulan utama yaitu operasi yang
sederhana dan tidak membutuhkan bahan kimia,
elektrokoagulasi dapat menjadi metode alternatif
dari koagulasi konvensional (Saptati dan Himma,
2018). Metode elektrokoagulasi diartikan sebagai
proses pembentukan logam hidroksida melalui
elektro-disolusi logam anoda, yang biasanya terbuat
dari logam alumunium atau besi (Butler, dkk. 2011).
Hasil oksidasi anoda menghasilkan logam
hidroksida yang berfungsi sebagai koagulan (Yesi,
dkk. 2017). Senyawa hidroksida dan polihidroksida
memiliki afinitas yang kuat terhadap partikelpartikel terdispersi serta ion-ion yang berlawanan
sehingga menyebabkan terjadinya koagulasi (Saptati
dan Himma, 2018). Adanya aliran arus listrik pada
proses elektrokoagulasi menyebabkan dekomposisi
elektrolit, sehingga ion positif (kation) akan
menerima elektron yang direduksi pada katoda dan
ion negatif (anion) akan bergerak menuju anoda dan
menyerahkan elektron yang dioksidasi sehingga
akan terbentuk flok yang dapat mengikat
kontaminan (Malakootian, dkk. 2009).
Setianingrum dkk. (2017) melakukan
penelitian tentang penurunan zat warna Remazol
Red RB menggunakan elektroda Aluminumalminum yang disusun secara tunggal dengan
memvariasikan tegangan dan jarak antar elektroda.
Penelitian ini menunjukkan bahwa larutan pewarna
konsentrasi 100 ppm pada penggunaan elektroda
aluminum dengan jarak antar elektroda sebesar 2 cm
dan tegangan sebesar 10 volt memberikan hasil
penurunan zat warna Remazol Red sebesar 80%.
Proses elektrokoagulasi berlangsung selama 60
menit.
Rekha dan Usha (2018) telah melakukan
penelitian tentang degradasi Remazol Red RB
menggunakan aluminum-aluminum dan besi-besi

sebagai elektroda yang disusun secara tunggal.
Penelitian ini mengamati pengaruh pH dan konsentrasi
NaCl terhadap penurunan warna. Hasil penelitian
menunjukkan penghilangan warna sebesar 91% pada
pH 7 terjadi pada penggunaan elektroda besi dan
penghilangan warna sebesar 72% pada elektroda
aluminum. Penelitian ini akan memfokuskan pengaruh
konsentrasi
awal
pewarna
serta
tegangan
elektrokoagulasi terhadap penyisihan Remazol Red
RB pada limbah industri batik menggunakan elektroda
aluminium dan besi.
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, peralatan utama yang
digunakan adalah sel elektrokoagulasi
dan
Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 1900. Sel
elektrokoagulasi tersusun dari beaker glass 250 mL
sebagai reaktor, dua pasang elektroda yang kemudian
dihubungkan dengan kabel, power supply DC, dan
magnetic stirrer. Elektroda yang digunakan adalah
dua buah pelat aluminium sebagai anoda dan dua buah
pelat besi sebagai katoda. Elektroda disusun dalam
rangkaian monopolar seri. Adapun rangkaian alat yang
digunakan terdapat pada gambar 1.
Keterangan:
1. Power supply
2. Magnetit strirrer
3. Magnetite bar
4. Beaker glass
5. Pelat Aluminium
6. Pelat Besi
7. Kabel Positif
8. Kabel Negatif
9. Pelat triplek
10. Penjepit
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Gambar 1. Rangkaian sel elektrokoagulasi.
Adapun peralatan pendukung dalam penelitian ini
adalah neraca analitik dengan tingkat ketelitian
sebesar 0,001 gram, batang pengaduk, multimeter,
stopwatch, pH meter, oven, desikator, dan alat filtrasi
vakum.
Sedangkan bahan utama yang digunakan
adalah pewarna bubuk Remazol Red RB sebagai
polutan serta elektroda berupa pelat Aluminium dan
pelat besi dengan ukuran 7.5ccm x 3ccm x 3mmm.
Adapun bahan pendukung lainnya adalah akuades,
kertas saring, HCl 1 M, dan aseton.
Prosedur penelitian dibagi menjadi beberapa
tahapan yakni pembuatan larutan induk Remazol Red
RB dengan konsentrasi 500 ppm, pembuatan limbah
sintetis yang dibuat menggunakan larutan induk untuk
menghasilkan konsentrasi limbah sintetis 100, 150,
200 dan 250 ppm, perlakuan awal elektroda dengan
pengampelasan dan perendaman dalam HCl 1 M dan
aseton kemudian dioven selama 10 menit pada suhu
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105-110℃, persiapan rangkaian sel elektrokoagulasi,
proses elektrokoagulasi yang dilakukan pada variasi
tegangan 10 Voltt, 15 Volt, 20 Volt,ddan 25VVolt
selama 60 menit dengan pengambilan sampel setiap
10 menit. Tahapan selanjutnya yaitu pengukuran
perubahan konsentrasi, analisis berat elektroda serta
penimbangan flok. Analisis perubahan konsentrasi
diperoleh menggunakan metode spektrofotometri UVVis. Hasil analisis spektrofotometer UV-Vis berupa
nilai konsentrasi akan diolah untuk mengetahui
persentase penyisihan Remazol Red RB.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Tegangan Elektrokoagulasi terhadap
Persentase Penyisihan Remazol Red RB
Pengaruh tegangan terhadap persentase
penyisihan Remazol Red RB ditunjukkan pada
gambar 2 hingga gambar 5, yaitu grafik antara
persentase penyisihan dan waktu elektrokoagulasi
pada setiap variasi tegangan dengan konsentrasi
pewarna yang sama.

Gambar 2. Grafik persentase penyisihan Remazol
Red RB terhadap waktu pada variasi
tegangan dengan konsentrasi awal
Remazol Red RB 100 ppm.

Gambar 3. Grafik persentase penyisihan Remazol
Red RB terhadap waktu pada variasi
tegangan dengan konsentrasi awal
Remazol Red RB 150 ppm.

Gambar 4. Grafik persentase penyisihan Remazol
Red RB terhadap waktu pada variasi
tegangan dengan konsentrasi awal
Remazol Red RB 200 ppm.

Gambar 5. Grafik persentase penyisihan Remazol
Red RB terhadap waktu pada variasi
tegangan dengan konsentrasi awal
Remazol Red RB 250 ppm.
Gambar 2 hingga 5 menunjukkan bahwa
seiring bertambahnya waktu, peningkatan tegangan
elektrokoagulasi pada konsentrasi awal Remazol Red
RB yang sama mengakibatkan kenaikan persentase
penyisihan pewarna. Semua grafik menunjukkan
bahwa persentase penyisihan tertinggi dicapai oleh
tegangan tertinggi, yakni 25 V. Hal ini sesuai bahwa
tegangan merupakan faktor fundamental yang dapat
mempengaruhi elektrokoagulasi dimana kenaikan
tegangan menyebabkan kenaikan efisiensi penyisihan
pewarna. Tegangan elektrokoagulasi memiliki
pengaruh yang kuat pada densitas arus (Chen, 2002).
Seiring dengan peningkatan tegangan, densitas arus
juga meningkat. Densitas arus menentukan dosis
koagulan, produksi flok, laju dan ukuran gelembung
yang dilepaskan dari proses elektroda.
Dari gambar 2 hingga 5 dapat dilihat bahwa
perbedaan antar variasi tegangan terlihat jelas pada 10
menit pertama elektrokoagulasi yang ditandai dengan
slope yang tajam, sedangkan setelah 10 menit
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elektrokoagulasi beberapa variabel menunjukkan
perubahan yang tidak terlalu signifikan. Walaupun
demikian, pada 10 menit pertama elektrokoagulasi
nilai persentase penyisihan pewarna sudah cukup
tinggi. Pada 10 menit pertama elektrokoagulasi
tegangan 25 V memiliki persentase penyisihan
tertinggi pada durasi elektrokoagulasi yang sama,
disusul dengan tegangan 20 V, 15 V dan 10 V dengan
persentase penyisihan pada konsentrasi Remazol Red
RB 100 ppm secara berturut-turut adalah 99,80%;
98,16%; 51,08% dan 42,24%. Persentase penyisihan
pada konsentrasi 150 ppm secara berturut-turut adalah
96,78%; 90,99%; 50,51% dan 31,83%. Persentase
penyisihan pada konsentrasi awal 200 ppm secara
berturut-turur adalah 96,29%; 90,15%; 51,02% dan
45,73%. Sedangkan persentase penyisihan pada
konsentrasi awal 250 ppm secara berturut-turut adalah
95,22%; 89,43%; 64,21% dan 50,73%.
Tabel 1. Data pH akhir, perubahan massa anoda,
massa endapan dan suhu akhir (pH awal =
8 ± 0,3. Suhu awal = 25 ± 0,7 ℃).
Variasi

Konsentrasi Tegangan
(ppm)
(Volt)
100

pH
Akhir

Pengurangan Massa Suhu
Massa Anoda Endapan Akhir

(gram)

(gram)

(℃)

10

8,4

0,0467

0,1272

28

15

8,51

0,0595

0,181

28,9

20

8,68

0,1003

0,2869

29,4

25

8,72

0,1155

1,4139

32,4

10

8,43

0,0407

0,1188

28,2

15

8,58

0,061

0,2883

29,1

20

8,75

0,1122

1,4114

30,2

25

8,79

0,1314

1,5438

35,4

10

8,75

0,0432

0,1507

28,3

15

8,78

0,089

0,2511

29,6

20

8,9

0,1305

1,5808

31,3

25

8,91

0,1758

1,8693

39,5

10

8,76

0,0638

0,166

29,8

15

8,8

0,0865

0,2357

31,8

20

8,91

0,1463

1,6351

34,6

25

8,93

0,1494

2,2531

40,4

Pada gambar 2 hingga 5 persentase penyisihan
dan besar tegangan menunjukkan hubungan yang
tidak sepenuhnya linear. Keempat grafik menunjukkan
bahwa garis persentase penyisihan pada 10 menit
pertama elektrokoagulasi antara tegangan 15 V dan 20
V memiliki selisih jarak yang cukup jauh. Sedangkan
garis antara tegangan 20 V dan 25 V tidak begitu jauh.
Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti
perubahan massa anoda, massa endapan, pH dan suhu
akhir dimana ditabulasikan pada tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan adanya perubahan massa
anoda setelah proses elektrokoagulasi. Berdasarkan
tabel 1 semakin besar tegangan elektrokoagulasi yang
digunakan, semakin besar pula pengurangan massa
anoda. Semakin banyak massa anoda yang berkurang,
maka semakin banyak koagulan yang dikeluarkan
menuju larutan. Adapun penyebab perbedaan selisih
jarak garis penyisihan pada berbagai tegangan dapat
diakibatkan karena perubahan massa anoda antar
variabel tegangan yang tidak sama. Berdasarkan tabel
1 terdapat selisih perubahan massa anoda yang besar
antara tegangan 15 V dan 20 V pada semua
konsentrasi pewarna. Selisih perubahan massa anoda
yang besar ini menyebabkan penampakan jarak garis
penyisihan pada grafik semakin lebar.

(a)
150

200

(d)

250

(b)

(c)

(e)

(f)

(g)
Gambar 6. Perubahan warna 100 ppm Remazol Red
RB tegangan 20 V pada durasi
elektrokoagulasi (a). 10lmenit, (b).
20lmenit, (c). 30lmenit, (d). 40lmenit. (e).
50lmenit, (f). 60lmenit dan (g). sampel 10
hingga 60 menit.
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Penyisihan pewarna bergantung pada dosis
koagulan yang berasal dari disolusi anoda. Semakin
banyak koagulan, flok meningkat dan polutan
tersisihkan (Dalvand, 2011). Seiring bertambahnya
waktu, warna larutan mengalami perubahan. Adapun
perubahan warna larutanndapat dilihattpadaagambar 6.
Gambar 6 (a) hingga (f) menunjukkan
perubahan warna yang semakin jernih tiap 10 menit
elektrokoagulasi.
Sedangkan
gambar
6
(g)
menunjukkan hasil pengambilan sampel tiap 10 menit
yang telah disaring dengan vacuum filter. Pada 10
menit pertama telah terbentuk lapisan tipis di
permukaan larutan. Menuju menit ke 20 warna larutan
semakin jernih, sehingga nampak bahwa terdapat
partikel kecil berwarna merah yang melayang-layang
di dalam larutan. Ketika partikel tersebut hendak
menuju dasar beaker, partikel tersebut mengenai aliran
strirrer dan kembali ke atas dan menyusun lapisan
merah yang lebih tebal di permukaan larutan.
Terdapat perbedaan antara larutan yang berada
di beaker dan yang telah dilakukan penyaringan.
Filtrasi berfungsi sebagai proses tambahan setelah
elektrokoagulasi. Penyisihan senyawa organik tidak
bisa dilakukan hanya dengan satu pengolahan saja.
Selama filtrasi, partikel dilewatkan pada permukaan
media filter dan partikel akan terikat pada permukaan
media sehingga terjadi penyisihan partikel.
Keberhasilan filtrasi sangat dipengaruhi oleh
pretreatment
(elektrokoagulasi).
Tanpa
elektrokoagulasi yang benar, penyisihan partikel yang
efisien tidak akan terjasi (AWWA, 2011: 12, 14).
Selain itu, perbedaan warna larutan sebelum dan
sesudah filtrasi membuktikan bahwa filtrasi
berlangsung secara efektif. Hal ini dapat tercapai
karena flok yang dihasilkan kuat sehingga tidak
hancur ketika melewati filter. Terbentuknya flok yang
kuat dapat disebabkan oleh pengaturan kecepatan
pengadukan yang baik (AWWA, 2010: 74).
Elektrokoagulasi juga sangat bergantung pada nilai pH
karena dapat menentukan mekanisme utama
elektrokoagulasi (Prayitno, 2018: 189). Pada kondisi
tertentu beberapa senyawa polimer dan kompleks
dapat terbentuk melalui reaksi hidrolisis dan
polimerisasi dari Al3+ yang terlarut. Adapun
pembentukan senyawa tersebut adalah sebagai berikut.

Al 3  H 2O  Al (OH ) 2  H 

(1)

Al (OH ) 2  H 2O  Al (OH ) 2  H 

(2)

Al (OH ) 2  H 2O  Al (OH )3  H 

(3)

Al (OH )3  H 2O  Al (OH ) 4  H 

(4)

Nilai pH dapat menentukan mekanisme
destabilisasi partikel. Terdapat 4 jenis mekanisme
destabilisasi partikel yakni kompresi lapisan ganda,
netralisasi muatan, penjeratan (enmeshment) atau
sweep floc serta jembatan antar partikel (Howe, dkk.
2012:149). Ketika terjadi disolusi anoda, ion positif
yang dihasilkan akan menetralkan muatan partikel

koloid yang memilki muatan berlawanan karena
adanya gaya tarik elektrostatik dan van der Waals
(Metcalf, dkk. 2003). Sehingga terjadi netralisasi
muatan koloid (zat warna koloid dalam limbah cair
umumnya bermuatan negatif) dan menurunkan nilai
dari zeta potensial (menurunkan stabilitas koloid)
(Saptati dan Himma, 2018).
Seiring meningkatnya nilai pH, spesi
aluminium yang terbentuk mengalami perubahan
sesuai dengan persamaan (1) hingga (4). Pada kondisi
ini netralisasi muatan tidak dapat menjadi satu-satunya
mekanisme destabilisasi koloid yang akan membuat
kurang efektif dibandingkan dengan enmeshment
(sweep coagulation/flocculation) (Duan dan Gregory,
2003). Pada kondisi konsentrasi koagulan dan pH
yang sesuai, koagulan logam dalam larutan akan
membentuk presipitat logam hidroksida yang akan
menjerat partikulat sehingga terdestabilisasi dengan
sweep action kemudian membentuk suatu inti untuk
presipitasi mekanisme ini disebut enmeshment. Pada
kondisi netral atau basa, pengurungan zat warna
berjalan lebih baik dikarenakan Al(OH)3 yang
dihasilkan lebih maksimal. Zat warna yang
terperangkap dalam Al(OH)3 lama-kelamaan akan
membentuk flok. Gelembung gas yang dihasilkan
akan mengangkat flok kepermukaan air (Fatimah, dkk.
2018: 44-45).
Mekanisme enmeshment ini dominan terjadi
pada aplikasi pengolahan air limbah dimana pH dijaga
antara 6-9 dan dosis aluminium yang digunakan tinggi
(Howe, dkk. 2012: 150). Mekanisme enmeshment ini
membentuk agregasi yang lebih cepat dan
menghasilkan flok yang lebih kuat dan lebih besar
dengan densitas rendah dan volume yang relatif besar
(Ghernaout, 2015: 9). Spesi Al(OH)3 yang terbentuk
memiliki luas permukaan yang besar sehingga
menguntungkan untuk menjerat partikel koloid dan
flok yang terbentuk dapat dengan mudah disisihkan
dari media cair dengan sedimentasi atau flotasi
(Comninellis,dkk 2010).
Tabel 1 juga menampilkan massa endapan
yang terbentuk. Endapan merupakan salah satu
indikator performa proses pengolahan air limbah.
Berdasarkan tabel 1 semakin tinggi tegangan
elektrokoagulasi, semakin banyak endapan yang
terbentuk. Endapan merupakan hasil interaksi antara
koagulan dan polutan. Jumlah endapan yang terbentuk
bergantung langsung pada jumlah dan jenis koagulan
yang digunakan. Semakin tinggi dosis koagulan,
endapan yang terbentuk juga semakin banyak.
Pembentukan endapan pada proses pengolahan akan
memicu timbulnya masalah sekunder dan biaya
pemusnahannya dapat melebihi biaya prosesnya
sendiri.
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi
elektrokoagulasi
adalah
suhu.
Suhu
dapat
mempengaruhi laju pembentukan radikal hidroksil,
disolusi elektroda dan kelarutan presipitat. Apabila
dilihat pada tabel 1 terjadi kenaikan suhu pada akhir
proses elektrokoagulasi. Suhu berubah secara linier
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dengan kenaikan waktu dan arus serta pengaruh
konsentrasi elektrolit (Giwa, dkk 2012). Tabel 1
menunjukkan bahwa pada konsentrasi awal pewarna
yang sama, peningkatan tegangan menyebabkan
kenaikan suhu akhir. Berdasarkan prinsip pemanasan
Ohm (pemanasan Joule) melewatkan arus listrik pada
larutan akan memanaskannya karena adanya resistensi
elektrik. Adapun panas yang dihasilkan bergantung
oleh besar hambatan dan kuadrat arus listrik (Hashim,
2015:966).
Adanya
peningkatan
tegangan
menyebabkan kenaikan arus listrik sehingga
menyebabkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu dapat
menyebabkan kenaikan kelarutan endapan Al(OH)3
dan terjadinya pembentukan flok yang tidak stabil.
Hal
ini
menyebabkan
penurunan
efisiensi
elektrokoagulasi (Giwa, 2012: 2).

mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya
konsentrasi. Pada konsentrasi yang lebih tinggi,
koagulan yang terbentuk dan bereaksi dengan molekul
zat warna lebih sedikit. Sehingga semakin tingginya
konsentrasi awal zat warna maka persen
penyisihannya akan semakin menurun.

Pengaruh Konsentrasi Awal Pewarna terhadap
Persentase Penyisihan Remazol Red RB
Pada penelitian ini dengan tegangan optimum
yang dihasilkan, yaitu 20 dan 25 volt kemudian
divariasikan dengan konsentrasi awal pewarna.
Variasi konsentrasi awal pewana yang digunakan
adalah 100pppm, 150pppm, 200pppm dan 250 ppm.
Adapun pengaruh konsentrasi awal pewarna terhadap
persentase penyisihan Remazol Red RB ditunjukkan
dalam grafik antara persentase penyisihan dan waktu
elektrokoagulasi pada setiap variasi konsentrasi awal
pada tegangan yang sama. Grafik persentase
penyisihan Remazol Red RB pada tegangan 20 volt
dapattdilihattpadaagambar 7 dan 8.

Gambar 7. Grafik persentase penyisihan Remazol
Red RB terhadap waktu pada variasi
konsentrasi awal pewarna dengan
tegangan 20 volt selama 60 menit.
Berdasarkan pada gambar 7 dan 8
menunjukkan semakin tinggi konsentrasi awal
pewarna didalam larutan mengakibatkan penurunan
persentase penyisihan pewarna pada tegangan yang
sama. Hal ini disebabkan kerena koagulan yang
terbentuk memiliki batasan kapasitas untuk dapat
mendestabilisasi partikel pewarna (Nasser, dkk. 2016).
Jika dilihat pada tabel 2, persentase penyisihan untuk
tegangan 20 volt dan 25 volt pada waktu yang sama

Gambar 8. Grafik persentase penyisihan Remazol
Red RB terhadap waktu pada variasi
konsentrasi awal pewarna dengan
tegangan 25 volt selama 60 menit.
Grafik pada gambar 7 menunjukkan bahwa
persentase penyisihan pewarna pada masing-masing
konsentrasi mengalami peningkatan sejalan dengan
bertambahnya waktu elektrokoagulasi. Dekomposisi
massa aluminium berbanding lurus dengan tegangan
dan waktu elektrokoagualsi, semakin lama waktu
kontak pada proses elektrokoagulasi maka koagulan
yang diproduksi akan semakin banyak sehingga
semakin banyak pula jumlah pewarna yang
terdestabilisasi (Yesi, dkk. 2017). Sehingga jika
ditinjau pada tabel 2, persentase penyisihan pada
setiap variasi konsentrasi mengalami peningkatan
pada setiap 10 menit. Grafik pada gambar 8 memiliki
pola yang hampir sama seperti pada grafik 7.
Berdasarkan tabel 2, pada tegangan 25 volt,
menunjukkan bahwa persentase penyisihan pada
konsentrasi 100 ppm telah mencapai 100% di 20
menit pertama elektrokoagulasi dan stabil hingga
menit ke-50. Namun persentase penyisihan mengalami
penurunan pada menit ke-60 elektrokoagulasi,
menjadi 98.78%. Gejala yang sama juga ditunjukkan
pada
konsentrasi
150
pada
menit
ke-60
elektrokoagulasi, yaitu persentase penyisihan pewarna
mengalami penurunan dari 99,73% menjadi 99,46%.
Hal ini dimungkinkan karena dosis koagulan yang
ditambahkan ke dalam larutan berlebih. Dosis
koagulan yang cukup diperlukan untuk mengijinkan
terjadinya destabilisasi koloid. Namun dosis koagulan
yang berlebih dapat menyebabkan pembalikan muatan
dan restabilisasi partikel koloid (Saptati dan Himma,
2018). Pembalikan muatan terjadi apabila counter ion
yang terjerat oleh partikel koloid berlebih, sehingga
pertikel-partikelnya akan bermuatan positif kemudian
partikel akan saling menjauh dan menyebabkan gaya
van der waals tidak dapat bekerja (Alfa, dkk. 2017).
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Tabel 2. Data persentase penyisihan dengan variasi
konsentrasi awal pada tegangan 20 volt dan
25 volt.
Selain
menyebabkan

itu,
pasivasi
elektroda
dapat
terjadinya
penurunan
efesiensi

Tegangan

Waktu

(Volt)

(menit)

20

Penyisihan (%)
100
ppm

150
ppm

200
ppm

250
ppm

0

-

-

-

-

10

98.16

90.99

90.15

89.43

20

99.96

98.52

97.90

97.09

30

100

99.14

98.09

97.95

40

100

99.50

98.76

98.15

50

100

99.61

98.70

98.58

60

100

99.71

98.96

98.67

0

25

pewarna. Semakin meningkatnya konsentrasi pewarna
maka jumlah polutan didalam larutan juga semakin
banyak.

-

-

-

-

10

99.80

96.78

96.29

95.22

20

100

98.92

98.61

97.16

30

100

99.30

99.30

98.64

40

100

99.59

99.36

99.19

50

100

99.73

99.78

99.24

60

98.78

99.46

99.81

99.70

penyisihan pewarna. Pasivasi elektroda, yaitu
terbentuknya lapisan penghambat pada permukaan
elektroda logam yang biasanya merupakan senyawa
logam oksida (Al2O3). Pasivasi pada elektroda akan
menghambat pada disolusi anoda dan transfer
elektron, sehingga produksi koagulan akan menurun.
Peristiwa pasivasi elektroda dapat dipengaruhi oleh
waktu operasi elektrokoaguasi dimana semakin
lamanya waktu elektrokoagulasi maka lapisan film
pada permukaan logam elektroda akan mengalami
penebalan sehingga dapat menurunkan efesiensi
terhadap penyisihan polutan (Comninellis, 2010)
Pada masing-masing tegangan, perbedaan yang
cukup signifikan dapat terlihat antara 0 hingga 10
menit pertama elektrokoagulasi, yang ditandai dengan
adanya slope yang tajam. Persentase penyisihan pada
10 menit pertama pada konsentrasi 100 ppm memiliki
nilai tertinggi diikuti dengan 150 ppm, 200 ppm, dan
250 ppm dengan nilai persentase berturut-turut sebesar
98,16%; 90,99%; 90,15%, dan 89,43% pada tegangan
20 volt dan 99,80%; 96,78%; 96,29%; dan 95,22%
pada tegangan 25 volt.
Pengaruh konsentrasi awal terhadap persentase
penyisihan pewarna pada tegangan 20 volt dan 25 volt
direpresentasikan pada gambar grafik 9. Berdasarkan
grafik 9, menunjukkan bahwa persentase penyisihan
pewarna disetiap konsentrasi pada tegangan 25 volt
lebih tinggi dibandingkan pada 20 volt. Pada masingmasing tegangan, persentase penyisihan menurun
dengan semakin meningkatnya konsentrasi awal

Gambar 9. Grafik persen penyisihan Remazol Red
RB
terhadap
konsentrasi
awal
RemazolRed RB pada tegangan 25 volt
dan
20
volt
pada
10
menit
elektrokoagulasi.
Berdasarkan data pada tabel 3, massa endapan
meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi
pewarna, hal ini mengindikasikan bahwa flok yang
terbentuk semakin banyak. Menurut Nasser, dkk
(2016), produksi koagulan diikuti oleh peningkatan
konsentrasi koloid. Akan tetapi koagulan yang
terbentuk memiliki batasan kapasitas untuk dapat
mendestabilisasi
partikel
pewarna.
Sehingga
penurunan persentase penyisihan disebabkan karena
jumlah koagulan yang terbentuk tidak cukup untuk
mengikat semua partikel pewarna (Nasser, dkk. 2016).
Persentase penyisihan grafik 9 tidak hanya dapat
ditinjau dari konsentrasi awal pewarna, akan tetapi
juga dapat ditinjau dari parameter lain.
Tabel 3. Data pH, perubahan massa anoda, massa
endapan, dan suhu akhir.
Tegangan
(Volt)

Massa
Endapan
(gr)

pH
Akhir

Suhu
Akhir
(℃)

100

0.2869

8.68

29.4

150

1.4114

8.75

30.2

200

1.5808

8.90

31.3

250

1,63351

8.91

34.6

100

1.4139

8.72

32.4

150

1.5438

8.79

35.4

200

1,8693

8.91

39.5

250

2,2531

8.93

40.4

Konsentrasi
(ppm)

20

25

Nilai pH larutan merupakan salah satu
parameter yang mempengaruhi pada efesiensi
elektrokoagulasi dalam penyisihan polutan (Nasser,
dkk. 2016). Pada proses elektrokoagulasi, peningkatan
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pH dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi dari ion
hidroksida (OH-) didalam larutan yang terbentuk
karena reduksi air pada katoda. Pada tabel 3, pH akhir
mengalami
peningkatan
dengan
semakin
meningkatnya konsentrasi pewarna. Sedangkan jika
ditinjau dari suhu larutan, pada besar tegangan yang
sama, peningkatan konsentrasi awal pewarna
menyebabkan kenaikan suhu akhir. pada dekolorisasi
pewarna azo, persentase penyisihan mengalami
peningkatan hingga suhu 28 0C, kemudian persentase
penyisihan menurun dengan semakin meningkatnya
suhu. Adanya kenaikan suhu dapat menyebabkan
kenaikan kelarutan endapan Al(OH)3 dan terjadinya
pembentukan flok yang tidak stabil. Hal ini
menyebabkan penurunan efisiensi elektrokoagulasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan Hasil penelitian pengaruh
tegangan elektrokoagulasi dan konsentrasi awal
pewarna terhadap persentase penyisihan Remazol Red
RB
menggunakan
elektroda
besi-aluminum
menunjukkan bahwa:
1. Persentase penyisihan Remazol Red RB meningkat
seiring
dengan
meningkatnya
tegangan
elektrokoagulasi. Tegangan listrik terbaik pada
rentang variabel penelitian ini adalah 25 V dengan
persentase penyisihan secara berurutan pada
konsentrasi 100, 150, 200 dan 250 ppm sebesar
99,80%, 96,78%, 96,29% dan 95,22% setelah 10
menit elektrokoagulasi
2. Peningkatan konsentrasi awal pewarna pada
tegangan optimum menyebabkan penurunan pada
persentase penyisihan pewarna.
IMPLIKASI
Jurnal Pengaruh Tegangan Elektrokoagulasi
dan Konsentrasi Awal Pewarna terhadap Persentase
Penyisihan Remazol Red RB ini dapat digunakan
sebagai salah satu referensi pembaca khususnya
terkait dengan pengolahan limbah batik yang
menggunakan pewarna Remazol Red RB.
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