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ABSTRACT 

Electrocoagulation is one method that can be used in the processing of palm oil 

effluent. The electrocoagulation method is one of the renewable methods in 

treating waste. Waste treatment by electrocoagulation is more efficient than other 

methods. This electrocoagulation research uses variations in current strength, 

electrode distance and electrocoagulation time to reduce the COD value of palm 

oil effluent. Based on the results of the study, the 2 ampere test sample had a COD 

value of 332.02 mg/L with a COD reduction of 70.48%. The 0.5 cm electrode 

distance test sample had a COD value of 281.95 mg/L with a COD reduction of 

74.93%. The test sample for 240 minutes of electrocoagulation had a COD value 

of 116.79 mg/L with a COD reduction of 89.62%. The electrocoagulation process 

with a constant time of 120 minutes can reduce COD up to 74.93%. The use of 

electrocoagulation time of 240 minutes can reduce COD up to 89.62%. 
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ABSTRAK 

Elektrokoagulasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam 

pengolahan limbah cair kelapa sawit. Metode elektrokoagulasi merupakan salah 

satu metode terbaharukan dalam mengolah limbah. Pengolahan limbah dengan 

cara elektrokoagulasi lebih efisien daripada metode lainnya. Penelitian 

elektrokoagulasi ini menggunakan variasi kuat arus, jarak elektroda dan lama 

waktu elektrokoagulasi terhadap pengurangan nilai COD limbah cair kelapa sawit. 

Berdasarkan hasil penelitian, sampel uji 2 ampere memiliki nilai COD 332,02 

mg/L dengan persen pengurangan COD 70,48%. Sampel uji jarak elektroda 0,5 

cm memiliki nilai COD 281,95 mg/L dengan persen pengurangan COD 74,93%. 

Sampel uji 240 menit elektrokoagulasi memiliki nilai COD 116,79 mg/L dengan 

persen pengurangan COD 89,62%. Proses elektrokoagulasi denganw aktu konstan 

120 menit dapat menurunkan COD hingga 74,93%. Penggunaan waktu 

elektrokoagulasi 240 menit dapat menurunkan COD hingga 89,62%.  

Kata kunci : elektroda, elektrokoagulasi, limbah cair kelapa sawit  
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PENDAHULUAN 

 Provinsi Riau menempati urutan 

pertama di Indonesia yang memiliki 

luas lahan sawit terbesar di Indonesia, 

dengan Luas lahan sawit hingga 21%. 

Perusahaan Besar Swasta (PBS) 

menjadi pemilik terbesar lahan sawit di 

Indonesia dengan luas 55,09%. 

Perkebunan Rakyat (PR) menyumbang 

luas sawit sebesar 40,62%. Perkebunan 

Besar Negara (PBN) menyumbang luas 

sawit sebesar 4,29%. Luas lahan sawit 

yang besar berbanding lurus dengan 

produksi limbah cair kelapa sawit yang 

dihasilkan. Menurut Dirjen Perkebunan, 

2018), jumlah CPO yang dihasilkan per 

tahun 2020 hingga 42,9 juta Ton. 

 Pengolahan limbah cair kelapa 

sawit telah melewati pengolahan dengan 

metode aerobik, anaerobik, pengolahan 

konvensional dasar dan lainnya. 

beberapa metode yang dilakukan 

memiliki kelebihan dan kekurangannya 

tersendiri. Metode aerobik dapat 

meningkatkan nilai oksigen terlarut 

didalam air limbah namun, memiliki 

kekurangan dari segi luas kolam 6 Ha 

dan waktu pengolahan hingga 90-120 

hari. Metode anaerobik memiliki 

keunggulan dengan menghasilkan 

energi listrik yang dapat digunakan 

sebagai bahan bakar namun, memiliki 

kelemahan dalam waktu pendiaman dan 

sistem reaktor yang harus terkendali 

(Said, 2020).  

 Elektrokoagulasi merupakan 

metode terbaharukan dalam mengolah 

limbah. Elektrokoagulasi menggunakan 

prinsip dasar elektrolisis dan konsep 

reduksi-oksidasi. elektrokoagulasi dapat 

mempercepat waktu pengolahan limbah, 

biaya produksi yang rendah dan tidak 

memerlukan luas lahan yang besar. 

Elektrokoagulasi berdasarkan hasil 

penelitian (Nashrullah, et al., 2017), 

penggunaan tegangan 5V dengan arus 

5A selama 30 menit elektrokoagulasi 

dapat mengurangi niali COD limbah 

cair kelapa sawit hingga 25%. Pada 1 

jam elektrokoagulasi limbah cair kelapa 

sawit, dapat mengurangi niali COD 

hingga 48%. Berdasarkan hasil 

penelitian (Uyun, et al., 2012), 

penggunaan plat Aluminium (Al) pada 

anoda dapat mengurangi nilai COD 

limbah cair kelapa sawit hingga 

99,18%. Efektivitas elektrokoagulasi 

lebih baik daripada metode adsorbsi, 

biosorbsi dan metode pengolahan 

konvensional.  
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah DC Power Supply 

(Yihua D20 15V/2A), 4 in 1 (Rcyago), 

TDS meter, Hotplate (Corning PC-

420D), gelas beaker 100 mL (Pyrex), 

erlenmeyer 100 mL (Pyrex), labu takar 

1 L, tabung reaksi, pipet volume 50 Ml 

(Pyrex),  

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Limbah cair kelapa 

sawit (PTPN. V PKS Sei Galuh), 

hidrogen peroksida (H2O2) 5% (Merck), 

elektroda besi (Fe), elektroda 

Aluminium (Al), kertas saring Whatman 

GF/F 0,7µm, akua DM, perak sulfat 

(Ag2SO4) (Merck), potassium dikromat 

(K2Cr2O7) (Merck).  

b. Elektrokoagulasi Limbah Cair 

Kelapa Sawit 

Limbah cair kelapa sawit dilakukan 

pengenceran 20 kali menggunakan akua 

DM sebanyak 1 L menggunakan labu 

takar 1 L. limbah cair kemudian 

dimasukkan kedalam gelas beaker 100 

mL untuk dilakukan proses 

elektrokoagulasi menggunakan DC 

Power Supply. Tegangan yang 

diberikan sebesar 5, hidorgen peroksida 

(H2O2) 5% sebanyak 5 mL denganw 

aktu konstan 120 menit.  

Flokkulasi yang dihasilkan selama 

proses elektrokoagulasi dapat terlihat 

mulai dari 45-105 menit. Flokkulan dan 

supernatan yang terbentuk dipisahkan 

menggunakan kertas saring whatman 

0,7µm. filtrat yang didapatkan 

kemudian dilakukan pengukuran pH 

menggunakan alat 4 in 1 (Rcyago). 

Filtrat yang dihasilkan dilakukan 

pengukuran COD. 

c. Pengukuran COD (SNI 

6989.73:2009) 

Sebanyak 5 mL filtrat hasil 

elektrokoagulasi dimasukkan kedalam 

tabung reaksi. Kedalam tabung reaksi 

yang sama ditambahkan 0,5 mL larutan 

K2Cr2O7 0,25N dan 0,1 mL larutan 

Ag2SO4. Selanjutnya dilakukan refluks 

tertutup selama 2 jam pada suhu 105oC. 

sampel uji yang telah direfluks 

selanjutnya didinginkan. Setelah proses 

pendinginan, sampel uji dilakukan 

titrasi dnegan titran K2Cr2O7 0,25N 

hingga terjadi perubahan warna dari 

hijau menjadi cokelat bata.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengukuran COD  

Filtrat hasil elektrokoagulasi 

selanjutnya dilakukan pengukuran COD 
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untuk menghitung efektivitas 

pengolahan limbah cair kelapa sawit 

metode elektrokoagulasi. Hasil 

pengurangan COD hasil 

elektrokoagulasi dapat terlihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil pengukuran COD elektrokoagulasi limbah cair        

sawit 

satuan Variasi sampel  

 

COD 

(mg/L) 

ampere Arus  

0 743,09 

0,6 711,47 

1,3 584,98 

2 332,02 

Standar 569,17 

cm jarak elektroda 

0,5 281,95 

1 495,39 

1,5 590,25 

Standar 558,63 

menit waktu  

0 1124,09 

120 240,88 

180 145,99 

240 116,79 

Standar 452,55 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, dengan 

menggunakan arus 2A dapat 

menghasilkan nilai COD 332,02 

mg/L. penggunaan jarak elektroda 

0,5 cm dapat menghasilkan nilai 

COD sebesar 281,95 mg/L. variasi 

waktu elektrokoagulasi 240 menit 

dapat menghasilkan nilai COD 

sebesar 116,79 mg/L. nilai COD 

limbah tanpa elektrokoagulasi 

sebesar 1124,09 mg/L. menurut 

(Lestari, et al., 2017), penggunaan 

arus elektrokoagulasi yang besar 

dapat mengurangi tingkat 

pencemaran limbah. Hal ini 

disebabkan arus listrik berbanding 

lurus dengan tegangan yang 

digunakan.  

Aliran listrik yang tinggi akan 

merambat ke plat anoda besi (Fe) 

sehingga mempercepat oksidasi besi 

menjadi ion besi (III) dengan 

tambahan peroksida. Katoda yang 

menerima elektron dari anoda akan 

tereduksi melepaskan gas hidrogen 
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(H2) dan ion hidorksil (OH). Jarak 

anoda dan katoda yang saling 

berdekatan menyebabkan mobilisasi 

elektron semakin cepat. Mobilisasi 

yang cepat akan menyebabkan 

pembentukan autokoagulan semakin 

cepat. Autokoagulan besi (III) 

hidroksida (Fe(OH)3) akan mengikat 

partikel koloid pecemar yang 

terdapat didalam limbah cair kelapa 

sawit.  

Menurut teori Double Layer 

(Setianingrum, et al., 2016) partikel 

koloid yang bermuatan negatif akan 

distabilkan oleh koagulan yang 

bermuatan positif. Hal ini disebut 

sebagai proses destabilitas muatan 

koloid melalui koagulasi. 

Pengamatan yang terlihat adalah 

terjadinya pemisahan antara 

supernatan dengan flokkulan. 

Flokkulan yang terbentuk adalah 

reaksi dari stabilitas muatan koloid 

dengan koagulan Fe(OH)3 yang 

membentuk flokkulasi. Supernatan 

yang telah dilakukan filtrasi akan 

memiliki nilai COD yang sesuai 

dengan baku mutu Permen LH No. 5 

Tahun 2014.  

b. Persen pengurangan COD  

Persen pengurangan COD 

menunjukan efektivitas metode 

elektrokoagulasi. Hasil pengurangan 

nilai COD dapat terlihat pada Tabel 

2.  

Tabel 2. Hasil pengurangan COD  

Tabel 2. Hasil pengurangan (%) COD elektrokoagulasi  

limbah cair kelapa sawit  
 

satuan Variasi sampel 

pengurangan COD 

(%) 

ampere Arus 

0 33,94 

0,6 36,75 

1,3 47,99 

2 70,48 

Standar 49,4 

cm jarak elektroda 

0,5 74,93 

1 55,96 

1,5 47,53 

Standar 50,34 

menit waktu  

0 0 

120 78,58 

180 87,02 

240 89,62 

Standar 59,77 

Berdasarkan Tabel 2. Dengan 

menggunakan arus 2A dapat 

mengurangi COD hingga 70,48%. 

Penggunaan jarak elektroda 0,5 cm 
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dapat mengurangi COD hingga 

74,93%. Proses elektrokoagulasi 240 

menit dapat mengurangi COD hingga 

89,62%. Pengurangan COD dapat 

terjadi dengan adanya referensi  

optimum dari setiap variasi yang 

dilakukan. Pengurangan COD 

sampel limbah cair kelapa sawit 

tanpa elektrokoagulasi sebesar 0%.  

KESIMPULAN 

Elektrokoagulasi limbah cair 

kelapa sawit menggunakan arus 2A, 

tegangan 5V, jarak elektroda 0,5 cm 

dan lama waktu elekrokoagulasi 240 

menit dapat mengurangi nilai COD 

hingga 89,62% dengan nilai COD 

116,79 mg/L. pengurangan nilai 

COD hasil elektrokoagulasi telah 

sesuai dengan baku mutu Permen LH 

No. 5 Tahun 2014.  
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