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ABSTRACT 

Electrocoagulation is a method that has been successfully used for the treatment 

of metal plating waste. The principle of the electrocoagulation method is based on 

oxidation and reduction reactions. This study used variations in voltage, length of 

time for electrocoagulation and speed of stirring in electroplating wastewater 

treatment. Based on the results of the study, The voltage of 10 volts has a 

chromium metal content value of 1.9 mg/L with a metal reduction percentage of 

70.31%. The electrocoagulation time of 240 minutes has a chromium metal 

content of 0.033 mg/L with a metal reduction percentage of 99.48%. The stirring 

speed of 150 rpm has a chromium content of 0.1 mg/L with a metal reduction 

percentage of 98.43%. The stirring speed of 150 rpm has a large agglomerate 

morphology. The results of elemental analysis using Energy Dispersive X-Ray 

(EDS) showed that the flocculant contained an elemental carbon (C) of 5.17%. 

The elemental content of oxygen (O) is 50.95%. The elemental content of 

aluminum (Al) is 28.78%. The elemental content of chromium (Cr) is 12.15%.. 
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ABSTRAK 

Elektrokoagulasi merupakan metode yang berhasil digunakan untuk pengolahan 

limbah pelapisan logam. Prinsip dari metode elektrokoagulasi yaitu berdasarkan 

reaksi oksidasi dan reduksi. Penelitian ini menggunakan variasi tegangan, lama 

waktu elektrokoagulasi dan kecepatan pengadukan dalam pengolahan limbah cair 

elektroplating. Berdasarkan hasil penelitian, Tegangan 10 volt memiliki nilai 

kadar logam krom sebesar 1,9 mg/L dengan persen pengurangan logam 70,31%. 

Lama waktu elektrokoagulasi 240 menit memiiki nilai kadar logam krom sebesar 

0,033 mg/L dengan persen pengurangan logam 99,48%. Kecepatan pengadukan 

150 rpm memiliki nilai kadar logam krom sebesar 0,1 mg/L dengan persen 

pengurangan logam 98,43%. Kecepatan pengadukan 150 rpm memiliki bentuk 

morofologi gumpalan besar. Hasil analisis unsur menggunakan Energy Dispersive 

X-Ray (EDS) menunjukkan flokkulan memiliki kandungan unsur karbon (C) 

sebesar 5,17%. Kandungan unsur oksigen (O) 50,95%. Kandungan unsur 

aluminium (Al) 28,78%. Kandungan unsur krom (Cr) 12,15%. 

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

 
Kadar logam berat yang semakin 

banyak terdapat dalam air laut pada 

umumnya disebabkan oleh masuknya 

limbah industri, pertambangan, 

pertanian dan domestik yang banyak 

mengandung logam berat. Hal ini 

disebabkan senyawa logam berat sering 

digunakan dalam kegiatan industri, baik 

sebagai bahan baku, bahan tambahan 

maupun katalis (Warni, et al., 2017). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

(Triwulandari, et al., 2012) konsentrasi 

logam pada industri elektroplating di 

Jakarta yaitu untuk logam Cr 75.900 

mg/L, Cu 777 mg/L, Fe 18.610 mg/L 

dan Mn 92,5 mg/L. Nilai konsentrasi 

setiap logam sangat jauh dari nilai baku 

mutu. 

Penyebab terjadinya pencemaran 

adalah banyaknya limbah yang dibuang 

tanpa melalui pengolahan terlebih 

dahulu. Metode elektrokoagulasi dapat 

menjadi salah satu metode yang cukup 

baik diterapkan pada limbah 

elektroplating. Metode elektrokoagulasi 

menerapkan prinsip reaksi redoks yang 

terjadi pada elektroda. Elektron akan 

terlepas dari anoda menuju katoda 

membentuk koagulan. Sehingga 

koagulan akan mengikat polutan dan 

koloid yang terdispersi didalam limbah 

(Setyaningrum, et al., 2016). 

Metode elektrokoagulasi menerapkan 

prinsip reaksi redoks yang terjadi pada 

elektroda. Elektron akan terlepas dari 

anoda menuju katoda membentuk 

koagulan. Sehingga koagulan akan 

mengikat polutan dan koloid yang 

terdispersi didalam limbah 

(Setyaningrum, et al., 2016). Metode ini 

menunjukkan bahwa elektrokoagulasi 

adalah teknologi yang menjanjikan untuk 

menghilangkan polutan dari limbah 

elektroplating serta hemat biaya (Sharma, 

et al., 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh (Yudhistira, et al., 

2018) dengan menggunakan metode 

elektrokoagulasi pada limbah cair 

industri elektroplating menggunakan 

elektroda Al dengan besar tegangan 6V 

selama 80 menit proses elektrokoagulasi 

dapat mengurangi kadar logam Cr dari 

konsentrasi awal sebesar 593,1 ppm 

diperoleh penurunan sebesar 587,95 

ppm yaitu 99,13%. Efektivitas metoda 

elektrokoagulasi memberikan hasil 

pengurangan kadar logam yang sangat 

besar. 
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian 

ini antara lain adalah gelas Beaker 100 

mL (Pyrex), DC Power Supply Yihua 

D20 15V/2A, penjepit buaya, 

Erlenmeyer 250 mL (Pyrex), pH meter, 

corong 50 mm (Pyrex), kertas saring 

Whatmann No. 42, plat elektroda 

aluminium, plat elektroda karbon, 

magnetic stirrer, pipet tetes, pipet 

volume 10 mL (Pyrex), Rcyago 4 in 1, 

Hotplate : Corning PC-420D, Instrumen 

SEM EDS Hitaci Flexsem 1000, 

Instrumen Spektrofotometer Serapan 

Atom Varian VA 220. 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Asam Nitrat 

(HNO3), aqua DM, Krom (III) Nitrat 

(Cr(NO3)3) (Merck), limbah 

elektroplating yang diperoleh dari 

industri kecil pelapisan logam 

Murakhabi Chrome berlokasi di Jl. 

Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota 

Pekanbaru, Riau. 

b. Elektrokoagulasi Limbah Cair 

Elektroplating 

Limbah cair elektroplating dilakukan 

proses elektrokoagulasi menggunakan 

DC Power Supply. Tegangan yang 

diberikan sebesar 10 volt dengan arus 

2A, selama 240 menit dengan kecepatan 

pengadukan 150 rpm. 

Flok yang dihasilkan selama proses 

elektrokoagulasi terbentuk flok 

dipisahkan menggunakan kertas saring 

whatman No. 42. Filtrat yang 

didapatkan kemudian dilakukan 

pengukuran pH menggunakan alat 4 in 

1 (Rcyago). Filtrat yang dihasilkan 

dilakukan pengukuran menggunakan 

instrumen Spektrofotometri Serapan 

Atom. 

c. Pengukuran kadar logam Cr 

Spektrofotometri Serapan Atom 

(SNI.6989.17:2009) 

Sebanyak 50 mL filtrat hasil 

elektrokoagulasi dimasukkan kedalam 

erlenmeyer. Kedalam erlenmeyer yang 

sama ditambahkan 5 mL larutan (HNO3). 

Selanjutnya dilakukan pemanasan hingga 

sisa volume sampel uji ± 20 mL. Jika 

larutan belum jernih ditambahkan asam 

nitrat 5 mL dan dilakukan proses tersebut 

secara berulang hingga seluruh logam larut 

dan proses destruksi berubah menjadi 

jernih. Kemudian sampel uji didiamkan 

dan dipindahkan kedalam labu takar 50 

mL dan dihomogenkan dengan 

menambahkan aqua DM hingga batas 

tanda tera. Sampel uji kemudian diukur 

serapannya menggunakan alat 

spektrofotometer serapan atom dengan 

panjang gelombang 357,9 nm. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengukuran SSA 

Filtrat hasil elektrokoagulasiselanjutnya dilakukan pengukuran kadar 

logam Cr menggunakan Spektrofotometri Serapan   Atom. 

Pengurangan kadar logam Cr hasil elektrokoagulasi dapat terlihat pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Pengukuran kadar logam Cr 
   Pengurangan 

Variasi Sampel Nilai SSA pH  

  (mg/L) Logam Cr (%) 

 4 3,867 3,983 39,57% 

 6 2,767 4,08 56,76% 

Tegangan (Volt) 8 2,233 4,14 65,1% 

 10 1,900 4,176 70,31% 

Lama Waktu 80 0,733 4,17 88,51% 

Elektrokoagulasi 120 
22 

0,467 4,27 92,70% 

(menit) 200 0,200 5,4066 96,87% 

 240 0,033 5,50 99,48% 

 60 0,467 5,7966 92,70% 

Pengadukan 90 0,333 5,5966 94,79% 

(rpm) 120 0,233 5,4433 96,35% 

 150 0,100 5,2733 98,43% 

B. Analisis SEM-EDS Tabel 2. Analisis unsur EDS variasi 

pengadukan 150 rpm 

Unsur Hasil % 

C 5,17 

N 2,51 

O 50,95 

Al 28,78 

Si 0,45 

Cr 12,15 
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Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan menggunakan tegangan 

10 Volt dan arus 2A dapat menghasilkan 

nilai pengurangan kadar logam Cr 

sebesar 70,31%. Penggunaan variasi 

lama waktu selama 240 menit 

elektrokoagulasi dapat menghasilkan 

nilai pengurangan kadar logam Cr 

sebesar 99,48%. Variasi kecepatan 

pengadukan sebesar 150 rpm dapat 

menghasilkan nilai pengurangan kadar 

logam Cr sebesar 98,43 %. 

Tegangan berpengaruh pada proses 

elektrokoagulasi limbah cair 

elektroplating. Menurut (Lestari, et al., 

2017) kuat arus mempengaruhi proses 

elektrokoagulasi pada limbah. Hal ini 

dikarenakan arus listrik berbanding 

lurus dengan tegangan. Aliran listrik 

searah akan mengalir ke elektroda 

sehingga akan terjadai reaksi oksidasi 

dan reduksi melalui kedua elektroda. 

Proses kimia yang terjadi 

mengahasilkan koagulan yang dapat 

mendestabilitaskan partikel koloid pada 

limbah.  

Menurut (Yudhistira, et al., 2018) 

Efisiensi pengurangan polutan dapat 

dipengaruhi oleh fungsi waktu 

elektrolisis. Efisiensi akan bertambah 

dengan semakin banyaknya waktu 

elektrokoagulasi dapat mengurangi 

kadar logam krom limbah. Hal ini 

terjadi karena adanya proses 

terbentuknya koagulan yang 

memperngaruhi tereduksinya logam 

yang terkandyng dalam sampel. Jika 

elektrokoagulasi dilakukan dalam waktu 

yang lama maka akan terjadi 

pengeroposan elektroda yang dapat 

menambah konsentrasi logam dalam 

sampel.  

Kecepatan pengadukan juga 

berpengaruh terhadap proses koagulasi. 

Menurut (Angraini, et al., 2016) 

kecepatan pengadukan mampu 

meningkatkan kontak serta tumbukan 

antar partikel-partikel koloid dengan 

koagulan sehingga memudahkan 

penggumpalan flok dan membantu 

proses pengendapan. Kecepatan 

pengadukan yang semakin tinggi, maka 

akan semakin baik proses koaguasi 

berlangsung. Hal ini dikarenakan 

pengadukan dapat membantu proses 

pencampuran koagulan kedalam sampel, 

proses destabilisasi partikel dan 

penggabungan presipitat yang terbentuk 

menjadi flok-flok sehingga semakin 

tinggi kecepatan pengadukan, maka 

jumlah flok akan semakin banyak. Akan 

tetapi kecepatan pengadukan yang 

berlebihan maupun yang kurang dapat 

menurunkan efisiensi penyisihan 
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endapan. Spektrum EDS sampel 

endapan 150 rpm memperlihatkan unsur 

C sebesar 5,17%, unsur O sebesar 

50,95%, unsur Al sebesar 28,78% dan 

unsur Cr sebesar 12,15%. 

KESIMPULAN 

Elektrokoagulasi limbah cair 

elektroplatingmenggunakan tegangan 10 

volt arus 2A cm, lama waktu 

elekrokoagulasi 240 menit dan ecepatan 

pengadukan 150 rpm dapat mengurangi 

nilai pengurangan kadar logam Cr 

hingga 98,43%. Pengurangan kadar 

logam Cr hasil elektrokoagulasi telah 

sesuai dengan baku mutu Permen LH 

No. 5 Tahun 2014. 
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