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PEMISAHAN KADMIUM DALAM LIMBAH CAIR INDUSTRI
PERCETAKAN DENGAN SISTEM ELEKTROMAGNETIK
PLA TING

Prayitno
Pustek Akselerator dan Proses Bahan-BA TAN, Yogyakarta

ABSTRAK

PEMISAHAN KADMIUM DALAM LlMBAH CAIR INDUSTRI PERCETAKAN DENGAN SISTEM
ELEKTROMAGNETIK PLATING Untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan efeknya terhadap
kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola
secara khusus dengan mengurangi atau menghilangkan sifat bahayanya. Berbagai pengolahan telah banyak
dikembangkan untuk menurunkan konsentrasi Iimbah antara lain sorpsi, floatasi, flokulasi, dan lain
sebagainya, namun cara ini belum menghasilkan penurunan kadar logam yang memenuhi standar baku
mutu limbah cairo Oleh sebab itu, dibuatlah suatu terobosan baru sebagai salah satu alternatifpengolahan

tahap akhir yang dinamakan alat reduktor elektromagnetik plating. Limbah yang akan dilurunkan
konsentrasinya dalam penelitian ini adalah kadmium. Pada manusia logam kadmium sebenarnya merupakan
logam asing dan tidak dibutuhkan OleI1m~oses metabolisme. Meskipun kadmium sangat banyak
dimarifaatkan, tetapi selama berabad-abad telah menjadi penyebab terjadinya keracunan dalam makanan
karena logam tersebut tidak larut dalam asam organic. Pemisahan kadmium dengan elektromagnetik plating
dipengaruhi oleh waktu proses, konsentrasi awal, kuat arus, dan jenis plat elektroda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa waktu optimum proses dengan menggunakan plat elektroda tembaga adalah selama 30
men it dan plat elektroda aluminium selama 20 men it. Kuat arus optimumya;;gdiiunakandalam proses
elektromagnetik plating ini hanya 0,8 Ampere dan konsentrasi yang paling efektif sebesar 5 mg/L. Jenis plat
elektroda yang paling efektif digunakan untuk mereduksi kadmium dari Iimbah dengan menggunakan sistem
alat 'ereTaromagnetik plating adalah elektroda aluminium. Sistem alat elektromagnetik plating ini sangat
cocok digunakan untuk penyisihan logam kadmium dan logam lainnya untuk rentang konsentrasi awal (/ 
5) mglL. dengan harga efisiensi penyisihan yang cukup besar yaitu (95 - 98) %. yang memenuhi telah
standar baku mutu limbah cair (0,05 -I)mg/L.

ABSTRACT

SEPARATION OF CADMIUM IN PRINTING INDUSTRIAL LIQUID WASTE BY ELECTROMAGNETIC

PLA TING SYSTEM. To prevent incidence of environmental contamination and its effect to society health and
other mortal, poisonous and dangerous substance waste have to be managed peculiarly by minimizing or
eliminating the nature of its danger. Various processing have been developed to degrade the waste rate for
example sorpsion, flotasion, flocculation, etc., but the yield of the degradation of metal rate can not fulfill
permanent standard quality of liquid waste. Because of the reason explained before, its important to make a
new breakthrough as one of final phase processing alternative named reduktor electromagnetic plating.
Waste to be degraded in this research is cadmium. In fact cadmium represent theforegain metal for human
and is not require at all in human body for metabolisme process. Though plenty of cadmium exploited, but
during for centuries it caused thefoodpoisonedT;ecause this metal insoluble in organic acid. Separation of
cadmium rate with electromagnetic plating influenced by time process, concentration, current strength, and
type of electrode plate. Result of research indicate that the optimum time processing if using plate of copper
electrode is during 30 minute and using plate of aluminium electrode is during 20 minute. Optimum of
strong current that used in process of electromagnetic plating is only 0,8 Ampere and concentration
effective is 5 mg / L. The most effective type of electrode plate for reducing cadmium from waste by using
electromagnetic plating is aluminium. Appliance of electromagnetic plating system is very compatible used
for the reduction of cadmium and others metal for feed concentration (I - 5) mg/L .at the price efficiency of
reduction is (95 - 98) %, standard quality of liquid waste is (0,05 - I) mglL.

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa tinggi rendahnyasuatu peradaban manusia antara lain dicirikan
oleh maju tidaknya teknologi dalam bidang
perindustrian. Perindustrian telah berkembang dan

mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak
terjadinya revolusi industri di daratan Eropa pada
abad pertengahan. Seluruh negara maju di dunia
berpacu untuk membangun berbagai industri yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
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dengan cara peningkatan produksi barang dan jasa.
Konsekuensi dari pembangunan industri ini
menimbulkan dampak yang buruk terhadap
lingkungan berupa buangan atau limbah industri
yang dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan. Salah satu pencemaran yang berasal
dari limbah industri berupa logam-Iogam berat
yang berbahaya, salah satunya adalah logam
kadmium.

Buangan industri kimia yang mengandung
senyawa logam berat yang merupakan toksikan
yang mempunyai daya racun tinggi. Daya racun
atau toksisitas yang dimiliki oleh buangan industri
memang tidak selalu sarna, semua itu tergantung
pada jenis buangan atau organisme yang
terkontaminasi. Untuk jenis buangan yang
mempunyai toksisitas tinggi tentu akan menyerang
semua jenis organisme, sedangkan buangan yang
toksisitasnya sedang atau rendah maka tingkat
toleransi yang dimilki olah mikroorganisme
menjadi penentu terhadap pengaruh keracunan
yang mungkin ditimbulkan oleh buangan itu.

Akumulasi buangan industri baik yang
tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3
maupun non B3 akan terjadi pada badan air.
Kandungan berbagai senyawa B3 maupun non B3
yang ditimbulkan oleh suatu industri baik industri
kimia, elektronika, penambangan mineral,
pengecoran logam dan sebagainya, akan terkumpul
di badan air, dan ada kemungkinan senyawa
senyawa tersebut bereaksi membentuk senyawa
baru yang bersifat lebih toksik atau tidak toksik.

Untuk mencegah timbulnya pencemaran
lingkungan dan efeknya terhadap kesehatan
masyarakat serta makhluk hidup lainnya, limbah
bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus
dikelola secara khusus dengan mengurangi atau
menghilangkan sifat bahayanya. Pengaruh bahan
pencemar khususnya B3 ini terhadap perairan ini
dapat dilihat dari konsentrasi bahan berbahaya dan
beracun itu sendiri yang semakin bertambah dalam
perairan.

Pencemaran logam berat terhadap
lingkungan merupakan suatu proses yang erat
hubungannya dengan penggunaan logam tersebut
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Suatu proses produksi dalam industri yang
memerlukan suhu tinggi seperti pertambangan,
batubara, pembangkit tenaga Iistrik dengan energi
minyak, banyak menimbulkan pencemaran
terutama pada logam-Iogam yang larut dalam air
(dalam bentuk ion), seperti tembaga (Cu), arsen
(As), kadmium (Cd), timah hitam (Pb) dan merkuri
(Hg)(/).

Berbagai pengolahan telah banyak
dikembangkan untuk menurunkan kadar limbah
antara lain seperti sorpsi, tloatasi, tlokulasi
koagulasi dan lain sebagainya. Namun cara ini
tidak menghasilkan penurunan kadar logam yang
memenuhi standar baku mutu air Iimbah. Karena
demikian dibuatlah suatu terobosan baru sebagai
salah satu altematif pengolahan tahap akhir agar
kadar Iimbah logam berat yang dihasilkan
memenuhi standar baku mutu air limbah sehingga
aman bila dibuang ke lingkungan. Altematif yang
digunakan ini berupa pengolahan yang
menggunakan metoda elektromagnetik plating.
Adapun kelebihan dari alat metoda
elektromagnetik plating antara lain bisa mereduksi
kadar ion-ion logam berat dengan lebih ekonomis,
beresiko rendah, mudah dalam penggunaannya dan
efisiensi penurunan kadar logam sangat tinggi
karena alat ini tidak dipengaruhi oleh temperatur,
tidak menggunakan bahan kimia tambahan dan
daya listrik yang digunakan cukup kecil. Adapun
kekurangan dari alat ini yaitu terlalu kecilnya jarak
antar elektroda yang mengakibatkan terjadinya
hubungan pendek apabila konsentrasi limbah yang
terlalu tinggi.

Sistem elektromagnetik plating cocok
digunakan untuk limbah-limbah cair yang
mengandung berbagai logam, di mana nilai
kelebihan dari penelitian ini yaitu dapat digunakan
dalam konsentrasi yang keci!. Karena pada
umumnya pengolahan-pengolahan limbah yang ada
hanya berlaku untuk konsentrasi limbah yang
tinggi sehingga hasil pengolahan limbah tidak
memenuhi baku mutu standar buangan Iimbah yang
diperbolehkan.

Sistem elektromagnetik plating ini bekerja
dengan memanfaatkan perpaduan elektromagnet
dan elektrokimia yaitu elektrolisis untuk
menangkap ion-ion logam yang bermuatan positif
sehingga kadar logam akan berkurang dari buangan
limbah industri. Luas permukaan katoda yang
digunakan 204,6 cm2 dengan jarak plat 2 cm.

Tujuan dari penelitian ini dapat dirinci
sebagai berikut : mengetahui efesiensi penurunan
kadar cadmium dalam limbah cair setelah diolah

dengan menggunakan metoda elektromagnetik
plating dengan variasi waktu kontak, kuat arus
pada elektroda, konsentrasi cadmium dan jenis plat
elektroda serta variasi jenis limbah.

Ruang lingkup penelitian perlu dijelaskan
agar tujuan penelitian tercapai dan tidak meluas ke
masalah lain. Adapun ruang lingkup dalam
melakukan penelitian ini adalah : penelitian ini
dilakukan dengan sisitem batch di mana aliran
direcycle kembali dalam skala laboratorium.
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Parameter yang dianalisis adalah konsentrasi logam
cadmium pada air limbah. Limbah yang digunakan
adalah limbah simulasi dan limbah asli yang
berasal dari salah satu industri percetakan di
.Yogyakarta.

Bagi manusia logam cadmium sebenamya
merupakan logam asing dan tubuh sarna sekali
tidak membutuhkannya dalam proses metabolisme.
Meskipun cadmium sangat banyak dimanfaatkan,
tetapi selama berabad-abad telah menjadi penyebab
terjadinya keracunan dalam makanan karena logam
tersebut tidak larut dalam asam organik, bahkan
dalam kadar yang sangat kedl kadmium dapat
menyebabkan keracunan bagi makhluk hidup.

Kadmium akan mempengaruhi otot polos,
pembuluh darah secara langsung maupun tidak
langsung melalui ginjal. Kasus keracunan kadmium
ditemukan di kota Togama Jepang yang dikenal
dengan penyakit itai-itai atau aduh-aduh ketika
bergerak(2). Kadmium juga dapat menyebabkan
impotensi pada manusia dan merupakan penyebab
kanker karena bersifat carsinogenic. Telah banyak
ditemukan beberapa macam kanker yang terjadi
pada manusia disebabkan oleh makanan dan
minuman mereka yang mengandung logam berat,
karena jika enzim bergabung dengan logam berat
terutama enzim yang mengandung sulfur maka
enzim tersebut berubah sifat menjadi penyebab
kanker. Terhadap hewan misalnya ikan mas, akan
mengalami kematian dalam waktu 96 jam jika
dalam media hidupnya terkontaminasi logam Cd
dengan rentang konsentrasi 1,092- I, I04 ppm .
Sedangkan bila tumbuhan yang terkontaminasi
logam Cd, akan mengakibatkan terhambatnya
peristiwa penyerapan partikulat-partikulat yang
sangat dibutuhkan oleh chlorofil atau zat hijau
daun dari tumbuhan (3).

Kadmium dapat menyebabkan keracunan
yang bersifat kronis, sehingga bila cadmium
masuk ke dalam tubuh maka akan menyebabkan
kerusakan-kerusakan pada sistem fisiologi tubuh.
Sistem-sistem tubuh yang dapat dirusak oleh
keracunan kronis logam Cd adalah antara lain pada
sistem urania (ginjal), sistem respirasi
(pemapasan), sistem sirkulasi darah dan pada
jantung. Selain itu logam Cd dapa( menyebabkan
kerusakan kelenjar reproduksi, sistem penciuman
dan bahkan dapat mengakibatkan kerapuhan pada
tulang.

Daya racun yang dimiliki logam Cd
mempunyai konsentrasi berkisar antara 0,0 15 - 55
mg/L dan akan memperlihatkan sifat antagonis bila
bertemu dengan logam-logam tertentu. Sifat
antagonis adalah peristiwa di mana terjadi
penurunan daya racun yang dimiliki oleh logam-

logam beracun bila logam tersebut berkaitan
dengan logam-Iogam lainnya. Logam Cd akan
memperlihatkan sifat antagonisnya bila berikatan
dengan logam Zn, Cu, dan Fe.

Sistem elektomagnetik plating adalah
perpaduan prinsip kerja dari elektromagnet yang
bertujuan sebagai salah satu alt~olahan
tahap akhir limbah logam berat dengan cara
mereduksi kadar logam tersebut, dimana dua buah
gaya yang berkerja yaitu gaya magnet yang
dihasilkan dari magnet buatan dengan
menggunakan elektroplate untuk menangkap ion-
ion logam. r

Dalam sistem elektromagnetik plating, alat
yang digunakan terdiri atas tiga komponen pokok,
yaitu kumparan eletromagnet, elektroplate dan bak
kontak. Kumparan elektromagnet terdm dari suatu
kumparan lilitan kawat tembaga yang berintikan
ferrit sehingga membentuk susunan solenoida yang
dialiri arus listrik dan menghasilkan gaya magnet.
Komponen plat elektroda terbuat dari plat logam
lain dan dialiri arus listrik yang menghasilkan gaya
listrik. Sedangkan bak kontak berfungsi sebagai
tempat terjadinya kontak antara ion-ion yang ada
dalam limbah dengan kumparan elektromagnet dan
elektroplate yang ada pada sisi bak kontak tersebut.

Prinsip kerja alat yaitu berdasarkan konsep
elektromagnet . Pengaruh gaya magnet akan
mendorong/menarik dan menahan ion-ion logam
yang ada dalam larutan sehingga tidak terbawa arus
limbah ke bawah bak kontak, kemudian ion-ion
logam yang tertahan akan menempel pada
permukaan plat elektroda yang telah dialiri arus
listrik (4,5).

Arah lilitan kawat solenoida dalam

kumparan elektromagnet sangat penting untuk
diperhatikan, karena arah lilitan kawat ini akan
menentukan arah arus listrik dalam kawat
solenoida, dan akan menentukan arah gaya magnet
yang ditimbulkan. Penentuan arah gaya listrik,
gaya magnet, dan medan magnet yang terjadi dapat
digambarkan dengan bantuan kaidah tangan kanan.

Arah dorongan gaya magnet terhadap ion
ion logam haruslah ke arah katoda sebagai tempat
penempelan ion-ion positif, sehingga antara gaya
magnet yang dihasilkan oleh kumparan
elektromagnet dengan kerja elektroplate akan
saling menguatkan(4,5).

METODOLOGI

I. Peralatan: timbangan digital and OF - 200,
beker gelas 2000 ml, tabung sampel, pompa
portable masterflex, power supply supervol
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dual type, plat e1ektroda tembaga, plat elektroda
aluminium, ampelas inax P 360, pengaduk,
stopwatch, voltmeter aron PM 100 class 2,5
JAPAN, ampermeter Model MR-65P JAPAN,
spektrofotometer AAS stimadzy AA - 660,
kertas lakmus merck Neutralit 5 - 10, dirigen
20 L, sarung tangan, kertas saring, corong,
statif, pipet 10 mL precicolor HBG , labu takar
1000 mL blaubrand NS 19/26 W-Germany.

2. Bahan : aquadest, CdS04 padat, limbah
mengandung logam kadmium dari industri
percetakan

3. Rangkaian sistem alat percobaan

Gambar 1. Sistem rangkaian alat elektromagnetik
plating.

Keterangan :
A = Plat elektroda

b = Saluran output
c = Solenoida

d = Saluran Input
e = Corong Beserta saringan
f = Becker gelas
g = Power supply untuk plat elektroda
h = Power supply untuk solenoida
I = Pompa masterflex

j = Power supply untuk pompa masterflex
k = Saluran pembuangan

4. Diagram Alir Penelitian
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Gambar 4. Diagram alir penelitian

I. Pengaturan jumlah alat yang dibutuhkan dan
perangkaian alat percobaan.

2. Pembuatan limbah simulasi awal dan

pengambilan Iimbah asli.

3. Pemerikasaan Iimbah awal dengan alat AAS.

4. Memasukkan larutan limbah ke dalam beker

gelas 2000 mL, kemudian dipompakan dengan
laju alir 40 ml/det ke bak elektromagnetik
plating; pengukuran pH awal.

5. Setelah bak elektromagnetik plating penuh,
sumber arus dinyalakan.
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6. Untuk arus pada elektromagnet dinyalakan
pada 12 V dan 2,5 A.

7. Untuk arus pada elektroda digunakan arus
sebagai variabel yang diambil.

8. Pengukuran pH akhir, menganalisa hasil
keluaran dengan AAS.

9. Percobaan di atas diulang kembali, dilakukan
secara duplo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Variabel waktu kontak pada limbah
simulasi

Limbah cadmium dengan konsentrasi 5,23
mg/L diumpankan dari bawah reaktor dengan kuat
arus 0,6 Ampere yang dilakukan masing-masing
dengan menggunakkan plat elektroda tembaga (Cu)
dan aluminium (AI). Setiap waktu kontak 10 men it
diambil sampel dan dianalisa sampai waktu kontak
60 menit. Hasil analisa dihitung nilai efisiensi
penyisihan kadmium dan dimasukkan ke dalam
gambar grafik kemudian dibandingkan untuk kedua
jenis plat elektroda.

Grafik Penyisihan Cd vs Waktu Kontak pada
Limbah Simulasi
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karena sudah tidak ada bidang sentuh antara Cd
dengan plat elektroda Cu. Fenomena yang terjadi
setelah melewati waktu kontak optimum, semakin
banyak ion Cd yang menempe1 maka tahanan
elektroda meningkat dan kuat arus menjadi turun
terjadi pelepasan dan penangkapan ion Cd pada
bagian paling luar lapisan pada katoda, oleh karena
itu terjadi penurunan dan kenaikan efisisensi.

Oleh karena itu sangat penting untuk kita
mengetahui sebatas mana waktu proses paling
optimum agar tidak terjadi hal di atas. Adanya
keterbatasan luas bidang kontak elektrolit dan
katoda maka dalam proses elektromagnetik plating,
waktu operasi dibatasi sampai plat katoda jenuh
dengan logam Cd, di atas waktu optimum
fenomena waktu operasi elektrolisa merugikan
proses elektromagnetik plating. Dari gambar 2.,
dapat kita di ambil kesimpulan efisiensi yang
paling besar untuk menurunkan kadar kadmium
adalah menggunakan plat elektroda AI dengan nilai
efisiensi penyisihan sebesar 95,5 %, jika
dibandingkan dengan menggunakan plat elektroda
Cu yang memberikan nilai efisiensi penyisihan
sebesar 92,7 %.

2. Variabel kuat arus pada limbah simulasi

Kadmium dalam limbah cair dengan
konsentrasi 5,23 mglL diumpankan dari bawah
sistem alat elektromagnetik plating selama 30
menit untuk plat elektroda Cu dan selama 20 menit
untuk plat elektroda AI yang dilakukan masing
masing pada kuat arus 0,2 A; 0,4 A; 0,6 A dan 0,8
A. Hasil analisa dihitung nilai efisiensi penyisihan
kadmium dan dimasukkan ke dalam Gambar 3.
kemudian dibandingkan untuk kedua jenis plat
elektroda.

20 40 60
Waktu (menit)

eo
Grafik Efisiensl Penyisihan Cd vs Kuat Arus pada

Limbah Simulasi
100

Gambar 3. Grafik hubungan efisiensi penyisihan
Cd terhadap kuat arus pada limbah
simulasi

Dari beberapa variasi kuat arus (0,2 ; 0,4 ;
0,6 dan 0,8 A) yang dilakukan, dari Gambar 3.
dapat dilihat bahwa kuat arus yang paling baik
yaitu sebesar 0,8 A, hal ini dapat dilihat dari
besarnya efisiensi penyisihan Cd pada 0,8 A

Gambar 2. Grafik hubungan efisiensi penyisihan

Cd terhadap waktu kontak pada
limbah simulasi

Hal ini dapat dikuatkan dengan teori deret
Volta yang menyatakan bahwa suatu unsur dalam
Deret Volta mampu mereduksi ion-ion dari unsur
disebelah kanannya secara spontan. Jadi unsur Cd
secara spontan mampu mereduksi ion Cu menurut
deret Volta, tapi unsur Cu tidak bisa mereduksi ion
Cd secara spontan, makanya diperlukan energi
yang mendorong agar terjadi reaksi reduksi ion Cd
menjadi Cd bebas dengan memberikan arus listrik.
Setelah melewati waktu optimum di permukaan
katoda, sudah banyak ion Cd yang menempel
sehingga efisiensi elektroplate akan menurun
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dengan penggunaan plat elektroda Cu sebesar
96,3% dan AI sebesar 97,6 %.

Hasil dari penelitian ini sangat sesuai secara
teoritis yang dinyatakan dalam hukum Faraday
bahwa "semakin besar kuat arus yang digunakan
maka semakin banyak pula jumlah massa yang
dihasilkan di katoda", yang diterapkan dalam
rumus (5):

e.i.tW=--
96500

Hila kita kaji lebih dalam dengan
menghubungkan penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa banyaknya logam Cd yang
terbentuk pada katoda berbanding lurus dengan
besamya kuat arus. Dengan kata lain semakin besar
nilai kuat arus (I) yang digunakan maka semakin
banyak pula jumlah logam yang diperoleh di
katoda dan semakin besar pula nilai efisiensi
penyisihan Cd yang diperoleh. Dari pernyataan di
atas maka kita bisa membuat suatu hubungan linier
antara nilai efisiensi penyisihan Cd dengan
besamya kuat arus yang digunakan dalam
penelitian ini.

3. Variabel konsentrasi awal pada limbah
simulasi

Kadmium dalam Iimbah cair dengan
konsentrasi 0,964; 2,041 dan 5,23 mglL
diumpankan masing-masing dari bawah sistem alat
elektromagnetik plating dengan kuat arus 0,8 A
selama 30 menit untuk plat elektroda Cu dan
selama 20 menit untuk plat elektroda AI. Hasil
analisa dihitung nilai efisiensi penyisihan kadmium
dan dimasukkan ke dalam Gambar 4., kemudian
dibandingkan untuk kedua jenis plat elektroda.
Dalam penelitian ini, hasil dari perbedaan
konsentrasi Cd pada limbah awal dapat dilihat pada
Gambar 4..

Dari tiga variasi konsentrasi yang dilakukan,
konsentrasi awal yang paling tepat untuk
memperoleh nilai penyisihan kadar Cd yang paling
baik yaitu pada konsentrasi 5,23 mglL. Hal ini
ditunjukkan oleh besamya nilai efisiensi
penyisihan Cd pada konsentrasi 5,23 mglL adalah
96,3 % untuk plat elektroda Cu dan 97,6 % untuk
plat elektroda AI. Dari gambar 7. dapat ditarik
kesimpulan yaitu dengan semakin kecilnya
konsentrasi, efisiensi penyisihan Cd juga semakin
kecil. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada
konsentrasi rendah induksi atau pengaruh
elektromagnetik tidak efektif dan dominan karena
jumlah ion yang dipengaruhi medan magnet sedikit
jumlahnya sehingga kebolehjadian ion Cd
mendekati plat elektroda semakin kecil. Inilah yang
menyebabkan pembentukan logam Cd pada katoda
juga rendah, dan dalam aplikasinya nilai efisiensi
penyisihan Cd yang diperoleh menjadi turun.

4. Variabel kuat arus pada limbah asli

Kadmium dalam limbah cair dari industri

percetakan dengan konsentrasi awal 0,47 mglL
diumpankan dari bawah sistem alat
elektromagnetik plating selama 30 menit untuk plat
elektroda Cu dan selama 20 men it untuk plat
elektroda AI yang dilakukan masing-masing pada
kuat arus 0,2 Ampere; 0,4 Ampere; 0,6 Ampere
dan 0,8 Ampere. Hasil analisa dihitung nilai
efisiensi penyisihan kadmium dan dimasukkan ke
dalam Gambar 5., kemudian dibandingkan untuk
kedua jenis plat elektroda.

Grafik Efisiensi Penyisihan Cd vs Kuat Arus pada
limbah Asli
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Gambar 4. Grafik hubungan efisiensi penyisihan
Cd terhadap konsentrasi awa!

padalimbahsimulasi

Gambar 5. Hubungan efisiensi penyisihan Cd
terhadap kuat arus pada limbah as!i

Untuk variasi konsentrasi pada limbah asli
hampir sarna dengan penjelasan dengan limbah
simulasi yaitu kuat arus optimum pada 0,8 A.

Hanya saja bila dibandingkan dengan
limbah simulasi, pada kondisi yang sarna terjadi
penurunan nilai efisiensi yaitu 78,09 % untuk plat
elektroda Cu dan 82,55 % untuk plat elektroda AI.
Hal ini dapat dijelaskan karena pada limbah asli
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terdapat logam lain selain Cd yaitu logam Pb dalam
jumlah yang lebih besar. Logam Pb ini bila
dibandingkan dengan Cd lebih mudah direduksi,
dan dalam reaksi ini Pb juga tereduksi meskipun
tidak seluruhnya karena waktu yang dibutuhkan
untuk mereduksi Pb tidak sama dengan waktu
untuk mereduksi Cd, apalagi kadar Pb yang lebih
besar dari pada Cd. Terjadinya kompetisi antar ion
Pb ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai
efisiensi bila dibandingkan menggunakan limbah
simulasi yang hanya mengandung Cd.

100

~
~ 80
••
Oi

in 60

Perbandingan EflSiensl Limbah Simulasi vs
Asli dari Variasl Konsentrasi

2 3 456
~ K_o_n_s~entrasi (mg/L)

I__ Umbah Slmulasi Llmbah Aslil

Gralik Elislensl Penyislhan Cd YS Konsentrasl Awal pada
Llmbah Asli

Gambar 6. J-Iubungan efisiensi penyisihan Cd
terhadap konsentrasi awa/

pada /imbah as/i

Sarna seperti yang terjadi pada variasi
konsentrasi dengan menggunakan limbah simulasi,
nilai efisiensi penyisihan Cd dengan menggunakan
limbah asli ini lebih kecil dibandingkan dengan
nilai efisiensi penyisihan Cd dengan menggunakan
limbah simulasi. Perbandingan ini dapat dilihat
pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel I. Perbandingan efisiensi /imbah as/i dan
simu/asi.

Efisiensi

Efisiensi

penurunan Cd

penurunan Cd

Limbah

dengan plat
dengan plat

tembaga (%)

aluminium (%)

Co = 1

Co= 2Co= 1Co= 2

moIL

moILmoILmQ/L

Simulasi

94,7695,9895,5496,91
Asli

85,8386,4189,3393,29

Gambar 7. Grafik perbandingan efisiensi /imbah
simu/asi dan as/i di/ihat dari
variasi konsentrasi

Pemisahan nilai efisiensi ini dapat dipahami
karena adanya kompetisi antara ion logam Cd dan
ion togam Pb yang berpengaruh dalam proses ini.

1. Makin rendah (kecil) harga EO suatu unsur,
makin kuat sifat reduktornya dan makin mudah
teroksidasi ( makin ke kiri letaknya dalam Deret
Volta).

2. Logam-Iogam di sebelah kiri H memiliki EO

negatif.

6. Variabeljenis plat elektroda

Dari semua gambar 2. sampai 7. dapat
. dilihat dari setiap variasi yang dilakukan
menunjukkan bahwa plat elektroda yang paling
cocok digunakan untuk menurunkan kadar Cd
dalam limbah adalah plat elektroda AI. Hal ini
didukung dengan nilai efisiensi penyisihan Cd
yang diperoleh lebih besar apabila menggunakan
plat elektroda AI dibandingkan dengan plat
elektroda Cu. Selain itu penggunaan plat elektroda
AI memerlukan waktu elektrolisa (waktu kontak)
yang relatiflebih singkatf5.6)

Secara teori hal tersebut di atas dapat
dijelaskan dalam deret Volta sebagai berikut :

K-Sa-Ca- Na-Mg-A1-Mn-Zn-Cr- Fe-Cd-Co
Ni-Sn- Pb-(H)-Cu- Hg-Ag-Pt-Au

Makin ke kiri letak suatu unsur dalam deret

Volta, sifat reduktornya makin kuat. Suatu unsur
dalam deret Volta mampu mereduksi ion-ion dari
unsur di sebelah kanannya tetapi tidak mampu
mereduksi ion-ion dari unsur di sebelah kirinya.
Unsur-unsur dalam deret Volta dari kiri ke kanan

memiliki nilai potensial reduksi (EO) yang makin
besar. Hal-hat yang harus diperhatikan dalam Deret
Volta antara lain:

2.5I 1.5
Konsentrasi (mg/L)

0.5

100

5. Variabel konsentrasi awal pada /imbah as/i

Kadmium dalam limbah cair dengan
konsentrasi 0,47 mglL; 0,9 mg/L; 1,48 mglL dan
1,81 mglL diumpankan masing-masing dari bawah
system alat elektromagnetik plating dengan kuat
arus 0,8 A selama 30 menit untuk plat e1ektroda Cu
dan selama 20 menit untuk plat elektroda AI. Hasil
analisa dihitung nilai efisiensi penyisihan kadmium
dan dimasukkan ke dalam Gambar 6., kemudian
dibandingkan untuk kedua jenis plat elektroda.

90l c

so~ '"...
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3. Logam-Iogam di sebelah kanan H memiliki EO

positif.

Bila dilihat dari harga EOunsur-unsur yang
terlibat dalam penelitian ini :

Ae+ + 3e+-+ AI(s) EO=- 1,67 volt

H20 +-+2H+ + O2 i+ 2e- EO=- 0,61 volt

Cd2+ + 2e- <-> C~s) EO=- 0,40 volt

CU20 + H20 + 2e- <->2Cll(s)+ 20H- EO=- 0,34 volt

2CuO + H20+ 2e' <->CU20+ 20H- EO=- 0,15 volt

Cu2+ + 2e-+-+ Cll(S) EO= + 0,17 volt

Makin negatif nilai potensial reduksi standar
maka makin mudah mengalami oksidasi. Oleh
karena itu bila dilihat dari nilai potensial reduksi
standar maka yang paling cocok untuk mereduksi
Cd adalah AI.

KESIMPULAN

1. Waktu optimum untuk setiap jenis plat
elektroda yang digunakan berbeda-beda. Waktu
optimum untuk plat elektroda tembaga sebesar
30 menit dengan E = 92,7%, dann untuk plat
elektroda aluminium sebesar 20 menit dengan E
= 95,5%.

2. Dalam penelitian ini kuat arus yang paling
optimum adalah sebesar 0,8 A dengan E =
96,3% untuk plat elektroda tembaga dan E =
97,6% untuk plat elektroda aluminium.

3. Dari penelitian diperoleh konsentrasi awal yang
optimum adalah sebesar 5 mg/L dengan E =

96,3% untuk plat e1ektrocla tembaga clan E =
97,6% untuk plat elektroda aluminium ..

4. Jenis plat elektroda yang paling efektif
digunakan untuk mereduksi kadmium dari
limbah dengan menggunakan alat reduktor
elektromagnetik plating adalah elektroda
aluminium.
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