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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Turunnya mutu air bisa diakibatkan oleh pencemaran air yang disebabkan karena 

pembuangan air hasil aktivitas sehari-hari langsung ke badan air. Pembuangan air 

secara langsung ke badan air tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dahulu 

menimbulkan pencemaran air. Pengaruh secara langsung pencemaran air yakni 

adanya penurunan kondisi air seperti pada air sungai, air laut, air tanah (Ahmad 

2004). Proses elektrokimia telah mengalami kemajuan untuk pemisahan dan 

pemeriksaan pengelolaan air yang efektif dan efisien (Suyanta et al. 2014). Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk mendapatkan air bersih yang bebas dari pencemaran, 

diantaranya adalah sedimentasi, koagulasi, osmosis balik dan disinfektan. Meskipun 

sistem penjernihan air ini tergolong efektif, namun masih cukup mahal terkait dengan 

sistem dan material yang digunakan (Widiyanti et al. 2004) sehingga perlu upaya 

penyediaan sistem pengolahan air, salah satunya dengan sistem elektrooksidasi. 

Perlakuan elektrokimia seperti elektrooksidasi dapat digunakan untuk pencegahan 

dan perbaikan masalah lingkungan, sistem tersebut memiliki kemampuan untuk 

kembali mendaur ulang komponen limbah, tidak membutuhkan bahan kimia dalam 

jumlah banyak, reaksi dibantu dengan arus listrik dan komponen berbahaya akan di 

konversi menjadi gas karbon dioksida dan air, mudah dibuat dan ramah lingkungan 

(Mulyani et al. 2014). 

Penelitian sebelumnya mengenai peningkatan kualitas air permukaan dengan 

sistem oksidasi elektrokimia telah dilakukan Nurlaeli (2015), pada penelitiannya 

elektrooksidasi kimia memakai pasta karbon sebagai sebagai anoda yang berguna 

untuk oksidasi senyawa organik yang terkandung dalam air. Kemudian air dalam 

reaktor elektrokimia di filterisasi menggunakan karbon aktif dan pasir laut yang 

berfungsi sebagai adsorben dengan efisiensi penurunan Fe 88%, Mn 95,67 %, 

kesadahan 43,58%. Suprasetyo dan Setiarso (2016) pada penelitiannya menggunakan 

elektroda pasta karbon yang dimodifikasi zeolit menggunakan metode cyclic 



2 
 

stripping voltammetry untuk analisis fenol dan memperoleh nilai recovery sebesar 

99.4 % 

 Pada penelitian ini digunakan metode elektrooksidasi dengan elektroda pasta 

karbon termodifikasi zeolit yang dikombinasikan dengan filter zeolit dan arang aktif 

untuk meningkatkan kualitas air permukaan. Sistem elektrooksidasi dalam penelitian 

ini menggunakan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi zeolit dengan komposisi 

elektroda 3:5:2 dan 3:4:2 serta filter yang digunakan adalah zeolit dan karbon aktif, 

kombinasi filter ini mampu memberikan efisiensi penurunan senyawa organik yang 

relatif lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas air.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pembuatan EPK termodifikasi zeolit, elektroda alumunium dan 

pembuatan sistem oksidasi elektrokimia ? 

2. Berapakah CO2 yang dihasilkan dalam proses Elektrooksidasi ? 

3. Bagaimana efesiensi proses elektro-okidasi menggunakan filter zeolit dan 

arang aktif dalam meningkatkan kualitas air ? 

4. Bagaimana nilai parameter yang diuji setelah masuk pada sistem oksidasi 

elektrokimia yang dimodifikasi dengan filter ? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

1. Mengetahui cara pembuatan EPK termodifikasi zeolit, elektroda alumunium 

dan pembuatan sistem elektrooksidasi 

2. Menghitung jumlah CO2 yang dihasilkan pada proses elektro-oksidasi 

3. Mengetahui Efisiensi Proses Elektrooksidasi 

4. Meningkatkan kualitas air permukaan menggunakan proses elektooksidasi dan 

filter 

 

 

 

 

 


