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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri batik merupakan salah satu industri yang dikerjakan oleh industri

rumahan dimana limbah yang dihasilkan dibuang langsung ke lingkungan tanpa

adanya pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan proses pengolahan limbah

membutuhkan biaya yang besar serta terdapat kesulitan untuk teknik – teknik

pengolahan limbah tersebut.

Salah satu metode yang dapat digunakan pada pengolahan limbah cair

yaitu elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan metode pengolahan air secara

elektrokimia dimana pada anoda terjadi proses pelepasan koagulan aktif berupa

ion logam ke dalam larutan. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi elektrolisis

berupa pelepasan gas hidrogen (Kashefi et al. 2014). Reaksi yang terjadi di dalam

elektroda adalah reduksi dan oksida ditandai oleh adanya transfer elektron dari zat

yang dioksidasi (reduktor) menjadi zat yang direduksi (oksidator) (Jati dan Silvie

2015).

Metode ini sudah banyak dilakukan pada pengolahan limbah cair, salah

satunya pada limbah tekstil cair. Menurut Riadi et al. (2014), dengan

menggunakan metode elektrokoagulasi diperoleh efisiensi tertinggi untuk

penghilangan TSS sebesar 49,17%, warna sebesar 91,96%, dan COD sebesar

29,67%.

Penggunaan metode elektrokoagulasi ini belum memenuhi standar baku

mutu limbah cair batik yang ditetapkan. Maka, proses elektrokoagulasi ini

dikombinasi dengan proses fotokatalitik menggunakan titanium dioksida (TiO2)

dimana TiO2 merupakan bahan semikonduktor (Jati dan Silvie 2015). Penggunaan

fotokatalis merupakan salah satu cara yang efektif dalam pengolahan limbah cair.

Fotokatalis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan dalam prosesnya

akan menghasilkan radikal bebas hidroksil yang akan bereaksi redoks dengan

senyawa organik (polutan), sehingga air akan kembali jernih karena terpisahkan

dari limbah cair (Miyake et al. 2015).

Menurut Safni et al. (2007), TiO2 mampu mendegradasi zat warna napthol



2

blue black sebesar 92,51% selama 60 menit. Menurut Boroski et al. (2009),

kombinasi elektrokoagulasi – fotokatalitik dapat menurunkan kadar COD dalam

limbah industri obat dan kosmetik dari 1753mg/L setelah elektrokoagulasi

menjadi 160 mg/L dan 50 mg/L setelah dikombinasikan.

Kombinasi elektrokoagulasi dan fotokatalitik dilakukan sebagai upaya

untuk meminimalisir penggunaan bahan kimia dalam pengolahan limbah cair,

sehinnga diharapkan dapat diperoleh hasil yang maksimal (Boroski et al. 2009).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Pada

kondisi bagaimana metode elektrokoagulasi – fotokatalitik mampu menurunkan

kosentrasi COD dan warna?”

1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalah yang ada, maka penelitian ini

bertujuan, untuk menurunkan konsentrasi COD dan warna dalam limbah industri

batik menggunakan kombinasi metode elektrokoagulasi – fotokatalitik.


