
Prosiding Seminar Teknologi Pengelolaan LimbahV
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - SATAN

.ISSN 1410-6086

PENGOLAHAN LlMBAH CAIR INDUSTRI PELAPISAN LOGAM
SECARA KOAGULASI-FLOKULASI DENGAN NATRIUM HIDROFOSFAT

Subiarto, Herlan Martono
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - SATAN

ABSTRAK
PENGOLAHAN LlMBAH CAIR INDUSTRI PELAPISAN LOGAM SECARA KOAGULASI-FLOKUKASI

DENGAN NATRIUM HIDROFOSFAT. Telah dilakukan penelitian pengolahan limbah cair industri
pelapisan logam secara koagulasi-flokulasi dengan natrium hidrofosfat. Pengolahan bertujuan untuk
mereduksi kadar Cr, Ni, dan Cu dalam limbah cair sehingga diperoleh beningan dengan kadar Cr, Ni,
dan Cu di bawah baku mutu. Variabel yang dipelajari pada proses ini adalah pH larutan, perbandingan
volume koagulan/limbah, kecepatan pengadukan cepat, dan lama pengadukan cepat. Efisiensi
pemisahan yang optimum pada proses koagulasi-flokulasi limbah cair dari industri pelapisan logam
dengan natrium hidrofosfat diperoleh pad a kondisi pH 9, perbandingan volume koagulan/limbah 1,50,
kecepatan pengadukan cepat 400 rpm, dan lama pengadukan cepat 5 menit. Kecepatan pengadukan
lambat dilakukan pad a 60 rpm selama 10 men it. Efisiensi pemisahan optimum yang diperoleh pada
kondisi tersebut adalah 99,48 % untuk Cr, 99,51 % untuk Ni, dan 99,03 % untuk Cu.

ABSTRACT
TREATMJ':NT OF INDUSTRIAL LIQUID WASTE OF STEEL PLATING BY COAGULATION

FLOCCULA liON USING SODIUM BIPHOSPHA TE I'-<cs'::arch about treatment of industrial liquid
waste of steel plating by coagulation-flocculation using sodium biphosphate have been conducted. The
purpose of the treatment was the content reduction of Cr, Ni, and Cu in the liquid waste, so that
produced effluent with Cr, Ni, and Cu content until they laid under mutual standard. The variables
studied in this process were the solution pH, the coagulanUwaste volume comparison, the speed of the
fast stirring, and the time of the fast stirring Optimum separation efficiency on coagulation-flocculation
process of liquid waste of steel plating using sodium biphosphate at the condition of solution ph 9,
coagulanUwaste volume comparation 1,50, the speed of the fast stirring 400 rpm, and the time of fast
stirring is 5 minute. Low stirring was conducted at 60 rpm for 60 minute. The yields of optimum
separation efficiency in this condition were 9948 % for Cr, 99.51 % for Ni, and 99.03 % for Cu.

flokulasi
hidrofosfat

PENDAHULUAN

Industri pelapisan logam
menimbulkan limbah cair dengan kandungan
logam berat yang berpotensi membahayakan
kesehatan manusia dan lingkungan. Sebelum
didispersikan ke lingkungan, limbah cair ini
harus diolah terlebih dahulu sehingga
efluennya memenuhi persyaratan yaitu
kandungan logam beratnya tidak melampaui
nilai baku mutu yang diperkenankan.

Industri pelapisan logam diperlukan
oleh beberapa komponen logam untuk
memperbaiki penampilan, meningkatkan
ketahanan terhadap korosi dan keausan, dan
untuk tujuan lainnya. Industri ini bisa menjadi
satu kesatuan dengan industri logam lainnya
dalam industri pengerjaan logam, tapi bisa juga
khusus sebagai industri pelapisan logam.

Logam berat yang terkandung dalam
limbah cair industri pelapisan logam
diantaranya : Cd, Cr, Cu, Ni, Zr dan Zn [1].
Oalam penelitian ini akan dicoba untuk
mengolah Cu, Cr dan Ni dalam limbah cair
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dengan prinsip koagulasi
menggunakan natrium
(Na2HP04)[2].

Proses koagulasi-flokulasi termasuk
pengolahan secara kimia-fisika yang mengolah
limbah lewat proses penggumpalan, yaitu
mengubah bahan pencemar terlarut dalam flok
yang tidak larut, kemudian diikuti dengan
proses sedimentasi dari flok yang telah
mengikat logam berat tersebut, sehingga
logam berat yang berpotensi membahayakan
itu dapat dipisahkan dari beningannya [2,3].
Filtrasi dapat digunakan untuk menyaring
larutan, sehingga flok terpisah dari larutan
yang telah bening. Bila beningan dibuang ke
lingkungan, maka konsentrasinya sudah di
bawah nilai baku mutu yang diperkenankan.
Sebagai contoh, nilai baku mutu logam dalam
air untuk Cu 1,0 mgll, logam Ni 0,2 mg/l dan
untuk Cr 1,0 mgll [4].

Krom adalah logam yang berwarna
putih mengkilap, keras tapi rapuh, dan sangat
tahan karat. Krom banyak digunakan untuk
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melapisi atau melindungi logam lain dari
korosi, dan juga dipakai untuk dekorasi. Salah
satu paduan logam krom adalah baja tahan
karat (stainless steel). Konsentrasi krom yang
tinggi disebabkan karena adanya pencemaran
krom dari berbagai sumber. Krom berada
dalam air sebagai krom heksavalen atau
trivalen. Krom heksavalen lebih beracun

daripada krom trivalen. Kandungan krom
dalam air minum sangat berbahaya bagi
kesehatan manusia (1]. Konsentrasi krom
yang melewati batas standar yang ditetapkan
dapat mengakibatkan kanker kulit dan toksis
terhadap alat-alat pernafasan. Sumber
pence mar logam krom berasal dari industri
tekstil, kulit, elektoplating dan pupuk. Kontak
krom dengan kulit menyebabkan luka, bila
masuk ke pernafasan dapat menyebabkan
kanker, dengan mata menyebabkan gangguan
syaraf serta luka pad a kelopak mata dan
kornea. Oalam telinga, krom dapat merusak
gendang telinga. Batas krom dalam air adalah
1,0 mg/I. Konsentrasi krom dapat diukur
dengan menggunakan spektrofotometer
sera pan atom (AAS) pada panjang gelombang
357,9 nm.(1]

Tembaga sangat penting peranannya
dalam proses metabolisme tanaman.
Konsentrasi tembaga dalarn air dapat diukur
dengan spektrofotometer sera pan atom pada
panjang gelombang 324,7 nrn Konsentrasi
tembaga yang tinggi disebabkan oleh korosi
benda-benda yang rnengandung tembaga,
buangan industri pertambangan, dan industri
pelapisan logam Kandungan tembaga diatas 5
mg/I pada badan air akan menimbulkan
perbedaan warna dan rasa air Konsentrasi
tembaga yang aman dalam air yang
dipergunakan untuk keperluan sehari-hari tidak
lebih dari 1,0 mg/I. Tembaga pada konsentrasi
yang tinggi bersifat racun bagi manusia yang
dapat mengganggu fungsi hati dan merusak
protein.

Nikel adalah logam yang paling
penting dalam teknologi modern. Berbagai
peralatan dari besi atau baja dilapisi oleh nikel
secara elektrolisis untuk tahan terhadap korosi.
Paduan nikel dengan logam lain juga tahan
karat Paduan nikel dengan tembaga adalah
monel, yang merupakan logam yang sangat
kuat dan sangat tahan karat Monel digunakan
untuk membuat baling-baling kapal laut
Logam nikel lebih bersifat magnetik daripada
baja Nikel digunakan untuk perhiasan,
peralatan dapur, baterai, listrik, peralatan
elektronik, kabel dan masih banyak lagi
Konsentrasi nikel dalam air dapat diukur
dengan spectrometer sera pan atom pad a
panjang gelombang 232,0 nm.
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Pada proses pengendapan, terjadinya
endapan karena konsentrasi anion yang
ditambahkan, dikalikan dengan konsentrasi
kation logam dalam limbah melampaui harga
Ksp (hasil kali kelarutan) nya. Pada
pengolahan limbah tidak mungkin terjadi
pengendapan, karena konsentrasi kation
logam dalam limbah sangat kecil sehingga
harga Ksp-nya tidak dapat dilampaui. Pad a
pengolahan limbah yang terjadi adalah
kopresipitasi (ikut mengendap). Logam dalam
limbah cair terikat oleh koagulan menjadi flok
dan kemudian mengenap. Flok yang terjadi
dipisahkan dari beningannya Flok diproses
lebih lanjut dengan sementasi, sedangkan
beningannya dapat dibuang ke lingkungan
dengan melewatkannya melalui kolom yang
berisi zeolit atau resin penukar ion dan dapat
pula dibuang langsung ke lingkungan (badan
air) apabila konsentrasi beningan sudah di
bawah baku mutu yang telah ditentukan

Koagulasi merupakan salah satu sifat
dari sistem koloid, yaitu menggurnpalnya butir
butir sol (istilah sol adalah dispersi koloid
lJengan fase terdispersi padat dalam medium
pendispersi cair) menjadi butir-butir dlspersi
kasar. Teqadinya keadaan ini disebabkan oleh:
elekrolit, bukan elektrolit, dan koloid. Partikel
partikel koloid yang halus tidak dapat
mengenap atau memerlukan waktu yang lama
untuk rnengenap, karena sifat koloid yang
bergerak terus-menerus[5].

Suatu sifat penting partikel koloid
adalah partikel koloid tersebut berrnuatan
Iistrik. Hal ini dapat diakibatkan oleh dissosiasi
gugus atom dalam butir, adsorpsi ion, dan
muatan listrik akibat gesekan. Sifat muatan
butir-butir koloid dapat dibuktikan apabila tetes
gelembung butir padat dalam cairan
diternpatkan dalam medan listrik akan
bergerak menunjukkan partikel-partikel
bermuatan Muatan positif bergerak ke katode
dan muatan negatif bergerak ke anode.
Sebagai contoh suatu koloid besi(llI)
hidroksida dalam air akan mengadsorpsi ion
hidrogen, sehingga berrnuatan positif,
sedangkan koloid arsen(lIl)sulfida meng
adsorpsi ion negatif, sehingga bermuatan
negative [5].

Adanya muatan butir-butir koloid akan
menyebabkan terjadinya lapisan kembar listrik
antara butir-butir koloid dan cairan pendispersi.
Lapisan kern bar listrik ini dibagi dalam dua
bag ian, yaitu bagian setebal diameter molekul
yang terikat pada muka zat padat yang
dinamakan lapisan primer dan bagian lainnya
yang tebal rnerupakan lapisan difus yang
menjorok ke dalam larutannya Butir koloid
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Gambar 1. Suatu butir koloid bermuatan positif
dengan lapisan kembar listrik [5]

dengan lapisan kembar listrik ditunjukkan pada
Gambar 1[5].

Pengaruh muatan ion terhadap
koagulasi adalah sebagai berikut:
1. Pada koagulasi sol dengan elektrolit,

maka yang menyebabkan koagulasi
adalah ion-ion yang tandanya berlawanan
dengan tanda muatan butir koloid.

2. Bertambahnya martabat ion menyebab-
kan bertambahnya daya koagulasi ion.
Ion pengkoagulasi akan tertarik oleh butir
sol sampai masuk ke lapisan dalam.

Lapisan primer dan lapisan sekunder
dianggap membentuk lapisan rangkap listrik
yang membantu menstabilkan dispersi koloid.
Lapisan-Iapisan ini menyebabkan partikel
partikel koloid itu tolak-menolak dan karena itu
partikel-partikel menolak bergabung untuk
membentuk partikel yang lebih besar yang
akan turun ke dasar wadah. Partikel- partikel
dapat dibuat flok, yaitu partikel-partikel saling
mendekati dan membentuk gumpalan bahan
yang lebih besar.

Flokulasi merupakan tahapan
selanjutnya dari koagulasi dimana setelah
mengalami pengadukan lambat,
memungkinkan partikel-partikel halus
mengadakan kontak yang cukup membentuk
gumpalan yang besar disebut flok.

Sedimentasi (pengenapan) ialah
turunnya suspensi padatan hasil koagulasi
flokulasi (flok) secara gravitasi, sehingga
memungkinkan proses pemisahan flok dari
cairannya dengan cara filtrasi. Pengenapan
dilakukan selama 30 - 60 meni!.

Langkah - langkah proses koagulasi
flokulasi pengolahan limbah cair industri
Logam, adalah sebagai berikut :
a. Penambahan zat koagulan ke dalam

limbah cair, zat kimia yang ditambahkan
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supaya dapat tersebar secara merata
dalam seketika perlu pengadukan cepat.

b. Koagulasi terjadi karena reaksi kimia
maupun kimia fisika yang kompleks dan
perubahan terjadi mengarah ke
pembentukan endapan padat dan halus.

c. Dengan pengadukan perlahan-Iahan, flok
terjadi karena partikel-partikel yang halus
kontak satu dengan yang lain membentuk
gumpalan yang lebih besar (flok).
Gumpalan ini kemudian mengenap
dengan membawa serta material koloid
yang terdapat dalam cairan dengan
pengikatan secara mekanis, adsorpsi
koloid dengan gumpalan, netralisasi
muatan listrik positif dengan muatan
elektrolit partikel koloid.

Terjadinya koagulasi 'flokulasi
dipengaruhi oleh pH larutan, perbandingan
koagulanllimbah, kecepatan pengadukan, dan
waktu pengadukan.

Dalam pengolahan limbah dengan
proses penambahan garam fosfat ini,
(!;Gunai::m prins:I:' terbel~[I i,;r;yc: koagulasi
flokulasi dari batlan Na2HP04 cair yang
dimasukkan ke dalam limbah cair sehingga
terbentuk padatan Na2HP04. Saat
pembentukan padatan berlangsung, terjadi
proses kopresipitasi dimana ion-ion logam
yang terdapat dalam limbah cair dapat
terperangkap dalam padatan-padatan
koagulan yang terbentuk, sehingga jumlah
padatan membesar dan mengenap. Ion logam
yang terperangkap turut mengenap, sehingga
mengurangi konsentrasi ion logam dalam
limbah cairo

Cara koagulasi dengan fosfat
(NaH2P04, Na2HP04, NaJP04) memberikan
hasil yang baik untuk pengolahan limbah cair
yang mengandung logam. Penambahan fosfat
dengan alkali agar pH=10 akan mengenapkan
kalsium hidrofosfat yang membentuk gumpalan
flok dan berlaku sebagai pengemban (carrier)
untuk mengenapkan ion logam [3,6,7].

Limbah yang ditimbulkan dari industri
pelapisan logam konsentrasi Cu 16,4135 mg/l,
Cr 41 ,5611 mg/l dan Ni 30,3900 mg/l.

TAT A KERJA
Bahan

Bahan kimia yang digunakan buatan
E. Merck dengan kemurnian tinggi, yaitu :
CuS04.5H20, Cr(NOJh9H20, NiCI2.6H20,
NaOH, dan Na2HP04

Metode
Pembuatan Limbah Simulasi.

Bahan kimia ditimbang dengan
timbangan analitik, yaitu CuS04.5H20
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seberat 0,0645 g, Cr(N03)3.9H20 seberat
0,3197 g, NiC12.6H20 seberat 0,1242 g.
Semua bahan kimia tersebut dilarutkan
dalam labu erlenmeyer yang berisi 1 liter
air bebes mineral.
Limbah simulasi tersebut diambil dengan
pipet 20 ml, kemudian dianalisis dengan
MS.

Pembuatan Koagulan
Bahan kimia Na2HP04 ditimbang dengan
neraca analitik sebanyak 5 gram.
Bahan tersebut dilarutkan dalam labu

erlenmeyer yang berisi 1 liter air bebas
mineral.

Pengolahan Limbah Simulasi secara Kimia
1. Varia bel pH

Contoh limbah dalam labu erlenmeyer
diambil 50 ml dengan pipet, kemudian
dimasukkan ke dalam gelas beaker 250
ml.

Cortoh limbah ditarnbah NaOH, sehingga
pH lirnbah rnenjadi 2
Contoh limbah ditambah larutiJn
Na2HP04 sebanyak 50 ml dan diaduk
dengan
Pengadukan cepat 250 rpm selama 5
menit, selanjutnya dilakukan pengadukan
lambat 60 rprn selama 10 menit
Setelah pengadukan selesai, larutan
didiamkan selama 30 menit agar flok
mengenap.
Larutan disaring dengan kertas saring
ukuran 40 mm untuk memisahkan fiok dan

beningannya.
Beningan diambil dengan pipet sebanyak
20 ml, kemudian dianalisis dengan AAS.
Efisiensi pemisahan logarn dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

E' Co - Ce 100 0/'I) = ----- x 10
Co

Ep = Efisiensi pemisahan (%)
Co = Konsentrasi logam dalam limbah

awal
Ce = Konsentrasi log am dalam beningan

Prosedur seperti di atas diulangi untuk pH
3, 5, 7, 9 dan 10 dengan menggunakan
NaOH sebagai perubah pH.

2. Varia bel Perbandinqan Volume Koaqulanl
Limbah

Contoh limbah dalam labu erlenmeyer
diambil 50 ml dengan pipet, kemudian
dimasukkan ke dalam gelas beaker 250
ml.
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Setelah diketahui pH yang terbaik untuk
proses di atas, harga pH ini digunakan
untuk proses selanjutnya.
Limbah cair ditambah 25 ml Na2HP04 (
perbandingan koagulan/limbah Y», dan
diaduk dengan cepat 250 rpm selama 5
menit, dan dilanjutkan pengadukan
lambat 60 rpm selama 10 men it.
Setelah pengadukan selesai, larutan
didiamkan selama 30 menit agar flok
mengenap.
Larutan disaring dengan kertas saring
ukuran 40 mm untuk memisahkan flok dari

beningannya
Beningan diambil dengan pipet sebanyak
20 ml, kemudian dianalisis dengan AAS.
Efisiensi pemisahan logam dihitung
dengan rumus seperti di atas.
Prosedur seperti di atas diulangi untuk
perbandingan volume limbah/koagulan 1;
1,5; 2; 2,5; dan 3.

3. Varia bel Kecepatan Penqadukan
Contoh limbah dalam labu Erlenmeyer
diambil 50 ml dengan pipet, kemudian
dimasukkan dalam gelas beaker 250 ml.
Limbah cair ditentukan pH-nya (pH
optimurn).
Lirnbah cair slrnulasi dltarnbah

Na,'HP04 (perbandingan koagulan I
limbah optlrnum) dan dladuk dengan
cepat, 100 rpm selama 5 men it, dan
dilanjutkan pengadukan lambat 60
rpm selama 10 rnenit
Setelahpengadukan selesai, larutan
didiamkan selama 30 menit agar flok
mengendap.
Larutan disaring dengan kertas saring
ukuran 40 mm untuk memisahkan flok dari

beningannya.
Beningan diambil dengan pipet sebanyak
20 ml, kemudian dianalisis dengan MS.
Efisiensi pemisahan logam dihitung
dengan rumus seperti prosedur di atas.
Prosedur seperti di atas diulangi untuk
kecepatan pengadukan 200, 300, 400,
500, dan 600 rpm.

4. Variabel Waktu Penqadukan Cepat
Contoh limbah dalam labu Erlenmeyer
diambil 50 ml dengan pipet, kemudian
dimasukkan dalam gelas beaker 250 ml.
Limbah cair ditentukan pH-nya (pH
optimum).
Limbah cair ditambah Na2HP04 (volume
perbandingan yang optimum) dan diaduk
dengan kecepatan pengadukan cepat
selama 3 menit dan dilanjutkan
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pengadukan lambat 60 rpm selama 10
meni!.

Setelah pengadukan selesai, larutan
didiamkan selama 30 menit agar flok
mengendap.
Larutan disaring dengan kertas saring
ukuran 40 mm untuk memisahkan flok
dan beningannya.
Beningan diambil dengan pipet sebanyak
20 ml, kemudian dianalisis dengan MS.
Efisiensi pemisahan logam dihitung
dengan rumus seperti prosedur di atas.
Prosedur seperti di atas diulangi untuk
lama pengadukan cepat 5, 7, 10, 12, dan
15 meni!.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pH terhadap Efisiensi Pemisahan
Pada percobaan koagulasi-flokulasi,

50 ml limbah simulasi ditambah 50 ml

koagulan Na2HP04 pada berbagai pH, dengan
waktu pengadukan cepat 250 rpm selama 5
I :c::r;:t (",''1 pCI:~Jc,(;ukc1!1 1.1mbc" GO rpm selarna
10 meni!. Graflr\ tlubungan ~H larutan versus
efisiensi pemisahan (%) ditunjukkan pada
Gambar 2.
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volume koagulan/limbah, dipakai harga pH
yang paling optimum pada penelitian ini, yaitu
pada pH 9.

pengaruh Perbandingan Volume Koagulan/
Limbah terhadap Efisiensi Pemisahan

Pada percobaan selanjutnya,
perbandingan volume koagulan/limbah
divariasi dari perbandingan 0,50; 1,00; 1,50;
2,00; 2,50 dan 3,00. Percobaan ini dilakukan
pada pH 9, kecepatan pengadukan cepat 250
rpm selama 5 men it, kecepatan pengadukan
lambat 60 rpm dengan waktu pengadukan
lambat 10 menit. Data yang diperoleh
ditunjukkan dalam grafik hubungan pengaruh
perbandingan volume koagulan/limbah versus
efisiensi pemisahan yang ditunjukkan pada
Gambar 3.
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Gambar 2. Hubungan pH larutan dengan
efisiensi pemisahan

Makin tinggi harga pH, maka efisiensi
pemisahan semakin baik. Hal ini disebabkan
karena dengan naiknya harga pH (yang
disebabkan karena penambahan NaOH), maka
yang terjadi adalah kondisi gumpalan yang
stabil dan dapat menangkap ion-ion logam
dalam limbah cair terse but dengan baik. Pada
saat pH di bawah 7, larutan tersebut masih
bersifat sedikit asam, maka pengendapan yang
terjadi belum terlalu sempurna. Jadi
pembentukan flok belum bergabung dengan
baik.

Efisiensi pemisahan terbaik diperoleh
pada pH larutan 9, yaitu sebesar 96,95 %
untuk logam tembaga, 96,63 % untuk logam
krom, dan 98,37 % untuk logam nike!. Pada
penelitian selanjutnya, yaitu perbandingan
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Gambar 3. Hubungan perbandingan volume
koagulan/limbah dengan etisiensi pemisahan

Oari Gambar 3 tampak bahwa
semakin besar perbandingan volume
koagulan/limbah, maka makin tinggi efisiensi
pemisahannya. Hal ini disebabkan karena
fungsi dari Na2HP04 adalah sebagai zat
koagulan dalam pembentukan gumpalan.
Oalam variasi penambahan Na2HP04 yang
dilakukan, diharapkan akan terjadi koagulasi
flokulasi dan kopresipitasi ion-ion logam terikat
flok (gumpalan yang besar). Makin banyak zat
koagulan yang ditambahkan, maka efisiensi
pemisahan semakin besar, tetapi pada titik
setelah titik optimum akan mengalami sedikit
penurunan. Pada sa at penggunaan fosfat
terlalu berlebihan (diatas nilai optimum), maka
muatan negatif dalam flok (akibat kelebihan
POol' yang terdapat pada lapisan primer
(dalam) akan terisi oleh kation-kation Na +.

Limbah cair yang berupa ion-ion logam (Cu2+,

Cr3+, Ni2+) akan menempati lapisan sekunder
(kedua), sehingga daya pengkoagulasian ion
tersebut akan terganggu, yang akibatnya
etisiensi makin turun.

Efisiensi pemisahan yang optimum
diperoleh pada saat perbandingan volume
koagulan/limbah 1,50, yaitu pad a saat
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pemberian koagulan Na2HP04 sebanyak 75 ml
dengan volume limbah sebanyak 50 ml.
Efisiensi pemisahan untuk logam Cu 97,08 %,
logam Cr 97,35% dan logam Ni 97,08%.
Perbandingan volume koagulanllimbah 1,50
(volume koagulan 75 ml) digunakan untuk
percobaan selanjutnya.

Pengaruh Kecepatan Pengadukan terhadap
Efisiensi Pemisahan.

Pada percobaan ketiga ini, digunakan
pH 9, volume Na2HP04 sebanyak 75 ml.
Kecepatan pengadukan cepat dengan variasi
100,200,300,400,500, dan 600 rpm, dengan
lama pengadukan cepat 5 meni!, kecepatan
pengadukan lambat 60 rpm dengan lama
pengadukan lambat 10 meni!. Data hubungan
kecepatan pengadukan versus efisiensi
pemisahan yang diperoleh ditunjukkan pada
Gambar 4.
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pengadukan 500 rpm, logam Ni 98,62 % pada
saat kecepatan pengadukan 400 rpm,

Pengaruh Waktu Pengadukan Cepat
terhadap Efisiensi Pemisahan

Percobaan terakhir Inl dilakukan

dengan kondisi pH 9, penambahan volume
koagulan sebanyak 75 ml, kecepatan
pengadukan cepa! 400 rpm dengan variasi
waktu pengadukan cepat 3,5,7,10,12 dan 15
menit. Pengadukan lambat 60 rpm dengan
waktu pengadukan lambat 10 meni!. Data
hubungan waktu pengadukan versus efisiensi
pemisahan yang diperoleh ditunjukkan pada
Gambar 5.

Gambar 5. Hubungan waktu pengadukan
dengan efisiensi pemisahan
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Gambar 4. Hubungan kecepatan pengadukan
dengan efisiensi pernisahan

Oari Gambar 4 nampak bahwa
kecepatan pengadukan yang tinggi
menghasilkan efisiensi yang tinggi, karena
dengan pengadukan cepat maka koagulan
yang ditambahkan akan tercarnpur dengan
merata. Oengan kecepatan rendah,
penambahan koagulan tersebut belum
tercampur merata ke seluruh bagian larutan.
Pemberian koagulan hanya terpusat pada satu
titik saja. Setelah didapat kecepatan yang
optimum, maka larutan sudah stabil dan
mampu membentuk flok. Pada saat terjadi
pembentukan flok, maka terjadi kopresipitasi
ion-ion logam dalam limbah cair sirnulasi.
Terjadi sedikit penurunan efisiensi pernisahan
setelah titik optimum (kecepatan pengadukan
400 rpm). Hal ini disebabkan karena apabila
pengadukan cepat dilakukan di atas titik
optimum (diatas 400 rpm), rnaka akan
mengganggu pembentukan partikel halus.

Efisiensi pemisahan tertinggi untuk
logam Cu sebesar 98,64 % pada saat
kecepatan pengadukan 400 rpm, logam Cr
sebesar 99,06 % pada saat kecepatan

187

Oari Gambar 5 dapat disimpulkan
bahwa waktu pen gad ukan yang terbaik adalah
5 meni!. Pada saat waktu pengadukan 5 menit,
keadaan ini mampu memberikan kesempatan
terjadinya reaksi yang relatif lebih sempurna
daripada waktu yang lebih lama. Apabila waktu
pengadukan diperbesar, efisiensi pemisahan
nya tidak akan banyak berubah karena waktu
reaksi telah terpenuhi.

Efisiensi pemisahan yang optimum
diperoleh pada waktu pengadukan cepat
sebesar 5 menit untuk Cu, Cr dan Ni yaitu
masing-masing sebesar 99,03 %, 99,48 %,
dan 99,51 %.

Pada kondisi optimum (pH 9,
perbandingan koagulanl limbah 1.50,
kecepatan pengadukan cepat 400 rpm, lama
pengadukan cepat 5 menit) maka kandungan
Cu, Cr dan Ni dalam air lirnbah sudah dibawah
baku mutu yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Gubernur KOKI Jakarta No. 582
Tahun 1995. Hal terse but berarti air limbah

hasil olahan atau beningannya dapat dibuang
ke lingkungan.

KESIMPULAN

Efisiensi pernisahan yang optimurn
pada proses koagulasi-flokulasi limbah cair
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dari industri pelapisan logam dengan natrium
hidrofosfat adalah 99,48 % untuk Cr,
99, 51 % untuk Ni, dan 99,03% untuk Cu.
Efisiensi pemisahan tersebut dicapai pada pH
larutan 9, perbandingan volume
koagulan/limbah 1,50, kecepatan pengadukan
cepat 400 rpm, dan lama pengadukan cepat 5
meni!. Kandungan Cu, Cr, dan Ni telah di
bawah baku mutu, sehingga beningan dapat
dibuang ke lingkungan.
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TANYA JAWAB

Sri Martono (RSU Dr. Saiful Anwar):
• Bagaimana untuk pengolahan limbah cair

dari bahan fitur X-ray, yaitu developer
yang mengandung AgBr?

• Apa ada prosedur khusus untuk
pengolahan limbah tersebut?

Subiarto:

• Untuk limbah developer yang
mengandung AgBr ada metode tersendiri,
tapi bila dalam limbah kandungan AgBr
sudah di bawah baku mutu, bisa
didispersikan langsung ke lingkungan.

• Metodenya lain dengan metode untuk
pengolahan limbah dari industri pelapisan
logam. Mungkin bisa memakai sorber atau
yang lainnya.
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