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RINGKASAN 

 

Salah satu parameter utama yang menjadi ciri khas air baku air minum yang berasal dari 

sungai adalah kekeruhan yang tinggi. Penelitian penyisihan kekeruhan air sungai dengan 

menggunakan metode elektrokoagulasi sudah dilakukan baik skala batch maupun kontinu 

skala laboratorium, yang menjadi dasar dari penelitian ini. Hasil penelitian ini membuka 

peluang untuk menyisihkan kekeruhan sumber air lainnya selain air sungai. Di beberapa 

lokasi di Kabupaten Bandung sering terjadi bencana banjir yang memerlukan pasokan air 

bersih. Penelitian elektrokoagulasi ini akan disempurnakan menjadi skala pengolahan rumah 

tangga dan komunal yang siap ditempatkan di berbagai lokasi termasuk lokasi bencana. 

Penelitian tahun pertama dimulai dengan melakukan penelitian elektrokoagulasi skala rumah 

tangga (debit 1 Liter per detik), dengan rangkaian instalasi yang didisain secara kompak dan 

dapat dengan mudah diterapkan dan dipindahkan. Sebagai alat penunjang pergerakan intalasi 

elktrokoagulasi ini dibuat platform kendaraan dengan mengacu kepada kendaraan yang biasa 

digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian mengenai platform 

kendaraan bermotor dari rekan peneliti dikembangkan menjadi platform kendaraan yang siap 

digunakan ke lokasi bencana, khususnya bencana banjir. Pada akhir penelitian tahun pertama 

sudah diperoleh rangkaian instalasi pengolahan skala rumah tangga yang sudah teruji dan 

platform kendaraan pengangkutnya. Penelitian tahun kedua akan melakukan pengembangan 

kapasitas pengolahan dari instalasi elektrokoagulasi menjadi skala komunal dengan debit 

pengolahan 1 Liter per detik. Kemudian akan dilakukan integrasi instalasi pengolahan dengan 

kendaraan pengangkut. Selanjutnya akan dilakukan ujicoba alat elektrokoagulasi yang 

kompak dan mobile ini di beberapa lokasi bencana banjir di Kabupaten Bandung. 

 

Kata kunci : air baku, bencana, elektrokoagulasi, kekeruhan, platform kendaraan bermotor,  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan 

Air minum merupakan kebutuhan manusia yang esensial. Pertambahan jumlah penduduk dan 

peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat menimbulkan desakan kebutuhan air yang 

semakin banyak, sementara keberadaan sumber air baku air minum saat ini dirasakan 

semakin terbatas baik kuantitas maupun kualitas. Air minum sebagai penunjang utama 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat semakin hari semakin sulit didapatkan. 

Ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang 

semakin meningkat, ditambah dengan kualitas air yang semakin buruk menjadi penyebab 

utama sulitnya mendapatkan air bersih 

 

Mengingat pentingnya keberadaan air minum bagi kehidupan manusia maka diperlukan suatu 

sistem penyediaan air minum yang handal baik untuk suatu perkotaan maupun pedesaan, 

bahkan untuk skala rumah tangga atau kelompok rumah (komunal). Sejalan dengan itu maka 

perlu diwujudkan suatu alat pengolahan air minum yang dapat menjadi alternatif pada 

instalasi pengolahan air minum kota maupun yang dapat diterapkan di lokasi-lokasi yang 

tidak terjangkau sistem pelayanan air minum perkotaan. Pengolahan air minum ini 

diharapkan dapat pula ditempatkan pada lokasi bencana sebagai pengganti sistem air minum 

kota yang rusak atau tidak berfungsi karena kondisi bencana. Terlaksananya kegiatan 

penelitian ini akan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat sehingga air 

minum yang diperoleh masyarakat benar-benar memenuhi standar kualitas air. 

 

Kegiatan penggunaan air minum merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus 

dan untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu sistem penyediaan air minum yang 

dirancang harus merupakan sistem yang berkesinambungan dan pengoperasiannya untuk 

jangka waktu panjang. Sumber air baku harus terjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya, 

dengan mengacu kepada standar kualitas air baku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 82 

Tahun 2001.  Dengan terlaksananya hal ini diharapkan kebutuhan masyarakat akan air 

minum dapat terpenuhi. 

 

Salah satu parameter utama yang menjadi ciri khas air baku yang berasal dari air sungai 

adalah kekeruhan yang sangat tinggi. Konsentrasi kekeruhan di Sungai Cikapundung dan 

Sungai Cisangkuy sangat berfluktuasi, yaitu antara 25 NTU hingga 600 NTU (PDAM, 2016). 
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Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy dianggap dapat merepresentasikan kondisi 

kekeruhan air saat terjadi banjir.  

 

Konsentrasi kekeruhan yang berfluktuasi dan cenderung tinggi akan memanfaatkan Poly 

Alluminium Chloride (PAC) dengan jumlah yang cukup banyak sebagai koagulan untuk 

mengikat kekeruhan. Penggunaan koagulan yang semakin banyak akan menghasilkan lumpur 

yang banyak juga di akhir pengolahan (Afiatun, dkk.,  2017).  Mempertimbangkan hal ini, 

diperlukan suatu alternatif pengolahan untuk menyisihkan kekeruhan tanpa menggunakan 

bahan kimia dengan efisiensi yang sama bahkan lebih baik dan biaya yang lebih terjangkau. 

Selanjutnya unit pengolahan  akan dikembangkan menjadi pengolahan komunal yang dapat 

dimanfaatkan untuk beberapa rumah tangga. 

 

Menurut Kuokkanen, et all (2013) elektrokoagulasi adalah salah satu metode pengolahan air 

yang mengkombinasikan fungsi dan keuntungan konvensional dari koagulasi, flotasi dan 

elektrokimia. Mekanisme elektrokoagulasi mengikuti prinsip dasar yang digunakan dalam 

sistem sel elektrolisis, dimana anoda dan katoda merupakan tempat berlangsungnya reaksi 

oksidasi reduksi. Energi listrik yang diberikan ke anoda akan melarutkan alumunium ke 

dalam larutan yang kemudian bereaksi dengan ion hidroksi dari katoda membentuk 

alumunium hidroksi. Hidroksi mengkoagulasi dan memflokulasi partikel tersuspensi 

sehingga terjadi proses penyisihan zat padat dari air yang sedang diolah. 

 

1.2 Tujuan Khusus 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat suatu alat pengolahan air dengan cara 

elektrokoagulasi, baik skala rumah tangga maupun skala komunal, yang berfungsi untuk 

menurunkan konsentrasi kekeruhan pada air di lokasi bencana. 

 

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai alternatif pengolahan dengan koagulasi kimia yang 

dapat diterapkan dengan lebih mudah di lokasi-lokasi lain yang sulit dijangkau seperti lokasi-

lokasi yang belum dilayani sistem air minum perkotaan, atau lokasi-lokasi bencana yang 

memiliki sumber air dengan kekeruhan tinggi. 

 

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Keutamaan dari penelitian ini adalah memperluas ketersediaan air minum dengan konsentrasi 

kekeruhan yang memenuhi baku mutu. Dampak sosial yang dihasilkan adalah meningkatnya 
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tingkat kesehatan masyarakat terutama masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air 

minum dengan konsentrasi kekeruhan memenuhi baku mutu air minum. Dampak ekonomi 

dari produk yang dihasilkan adalah menciptakan bidang usaha yang siap memproduksi alat 

ini dan memasarkan ke berbagai lokasi yang memerlukan. Aspek kebaruan dan terobosan 

teknologi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah dihasilkannya suatu alat 

elektrokoagulasi yang kompak dan dapat dipindahkan dengan mudah ke lokasi-lokasi yang 

memerlukan. Tema penelitian yang diusung sesuai dengan unggulan bidang penelitian 

berdasarkan data dari Pusat Penelitian sebagai wakil fakultas, serta roadmap yang ditetapkan 

oleh Lembaga Penelitian Unpas, yaitu : “Produk dan Teknologi Tepat Guna Berbasis 

Masyarakat Global dengan Mengusung Nilai ke-Sundaan dan ke-Islaman”. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan secara batch, metode elektrokoagulasi ini 

memiliki keunggulan antara lain dapat menurunkan kekeruhan air dengan rentang kekeruhan 

25 NTU hingga 400 NTU, dalam waktu yang relatif singkat, yakni kurang lebih 35 menit, 

dengan menggunakan bantuan tenaga listrik dengan daya 1,2 Watt yang dihubungkan dengan 

lempengan plat alumunium. Air yang telah diolah dengan teknologi elektrokoagulasi ini telah 

memenuhi baku mutu parameter kekeruhan pada persyaratan kualitas air minum permenkes 

492 Tahun 2010. 

 

Luaran wajib yang akan dihasilkan pada penelitian ini adalah berupa Hak Kekayaan 

Intelektual yang meliputi paten, hak cipta, dan disain produk industri dengan target sudah 

terdaftar pada tahun ke-2 penelitian. Luaran tambahan berupa artikel ilmiah yang dimuat di 

jurnal dan prosiding, baik internasional bereputasi maupun nasional, dengan target accepted 

pada tahun ke-2. Penelitian ini juga diharapkan memiliki Tingkat Kesiapan Teknologi pada 

skala 4 di tahun pertama, yaitu semua percobaan laboratorium telah selesai dan siap 

diujicobakan di lapangan. Sedangkan pada akhir tahun ke-2 diharapkan penelitian ini 

mencapa Tingkat Kesiapan Teknologi pada skala 5, yaitu komponen teknologi telah 

divalidasi dalam lingkungan yang relevan  Berikut luaran yang ditargetkan pada penelitian ini 

tertera pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Target Luaran 

No. 

Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambah

an 

TS1) TS+1 TS+2 

1. 

Artikel Ilmiah 

dimuat di 

jurnal2) 

Internasional 

bereputasi  

 √ submitted accepted  

Nasional 

terakreditasi 

 √ submitted accepted  

2. Artikel Ilmiah 

dimuat di 

prosiding3) 

Internasional 

terindeks 

 

 √ terdaftar Sudah 

dilaksana

kan 

 

Nasional 

 

  tidak ada tidak ada  

3. Invited 

speaker dalam 

temu ilmiah4) 

Internasional 

 

  tidak ada tidak ada  

Nasional 

 

  tidak ada tidak ada  

4. Visiting 

lecturer5) 

Internasional   tidak ada tidak ada  

5. 

Hak 

Kekayaan 

Intelektual 

(HKI)6) 

Paten √  draft terdaftar  

Paten 

sederhana 

  tidak ada tidak ada  

Hak Cipta √  draft terdaftar  

Merek dagang   tidak ada tidak ada  

Rahasia 

dagang 

  tidak ada tidak ada  

Disain Produk 

Industri 

√  draft terdaftar  

Indikasi 

Geografis 

  tidak ada tidak ada  

Perlindungan 

Varietas 

Tanaman 

  tidak ada tidak ada  

Perlindungan 

Topografi 

Sirkuit 

Terpadu 

  tidak ada tidak ada  

6. Teknologi 

Tepat Guna7) 

 √  draft produk  

7. Model/Purwar

upa/Disain/ 

Karya seni/ 

Rekayasa 

sosial8) 

   tidak ada tidak ada  

8. Bahan Ajar9)    tidak ada tidak ada  

9. Tingkat 

Kesiapan 

Teknologi 

(TKT)10) 

 √  4 5  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kekeruhan Sumber Air Baku 

Kekeruhan air baku di pertemuan Sungai Cikapundung dan Cisangkuy sebelum Instalasi 

Pengolahan Air (IPA) Badak Singa PDAM Kota Bandung relatif berfluktuatif. Data hasil 

pengamatan dari bulan Maret hingga bulan Agustus 2016 memiliki rentang kekeruhan antara 

25 NTU hingga 600 NTU. Data hasil pemeriksaan kekeruhan harian yang dilakukan oleh 

PDAM Kota Bandung, dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2. 1 Kekeruhan Air Baku Bulan Maret 2016 – Agustus 2016 

Sumber: Hasil Pemeriksaan Harian PDAM, Tahun 2016 

 

Berdasarkan hasil analisa PDAM Kota Bandung, penyebab tingginya kekeruhan air sungai 

adalah akibat proses alam yakni erosi yang terjadi pada sekitar pinggiran sungai di bagian 

hulu sungai. Proses terjadinya erosi semakin meningkat pada saat musim hujan yang 

mengakibatkan kekeruhan semakin tinggi.  

 

Selain itu juga beberapa kali dalam satu tahun dilakukan pengurasan bak/kolam yang 

dilakukan oleh PLN di hulu Sungai Cikapundung sebagai bagian dari aktifitas pembangkit 

listrik yang mengakibatkan peningkatan kekeruhan secara signifikan dalam satu hari pada 

waktu tertentu, seperti yang terlihat pada grafik pada pertengahan bulan Mei. Namun karena 

Air Baku IPA Badak Singa berasal dari dua sumber, peningkatan kekeruhan pada salah satu 

sumber dapat terencerkan oleh sumber air baku lain yang kekeruhannya tidak terlalu tinggi 

pada periode waktu yang sama. 
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2.2 Elektrokoagulasi 

Elektrokoagulasi (EC) adalah teknologi yang baru muncul saat ini dan memiliki kombinasi 

fungsi dan keuntungan konvensional dari koagulasi, flotasi dan elektrokimia dalam  

pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah. Teknologi ini telah diakui dalam beberapa 

penelitian. Elektrokoagulasi telah ditemukan pada abad ke-20. Alumunium/besi murni dalam 

elektrokoagulasi telah dipatenkan di Amerika Serikat pada tahun 1909. Penelitian 

Elektrokoagulasi telah eksis di abad ke-20 diantaranya di Amerika Serikat dan Uni Soviet, 

operasionalnya sangat mudah. Teknologi ini memakai konsumsi listrik tinggi dan biaya 

investasi awal tinggi (Kuokkanen et all, 2013). Reaksi kimia yang terjadi pada proses 

elektrokoagulasi yaitu reaksi reduksi oksidasi, sebagai akibat adanya arus listrik (DC). Pada 

reaksi ini terjadi pergerakan  ion-ion yaitu ion positif (kation) yang bergerak pada katoda 

yang bermuatan negatif. Sedangkan ion-ion negatif (anion) bergerak menuju anoda yang 

bermuatan positif (Hari, 2010).  

 

Sementara elektrokoagulasi mempunyai 2 jenis rangkaian yang terdiri dari rangkaian 

monopolar yaitu  rangkaian dimana arus listrik dialirkan secara paralel pada setiap elektroda 

dan bipolar yaitu rangkaian dimana arus listrik dialirkan langsung atau seri pada elektroda 

(Al-Abdalaali, 2007). 

 

2.3 Prinsip Elektrokoagulasi 

Proses elektrolisis terdiri dari reaksi oksidasi dan reduksi dimana untuk mencapai elektrolisis 

dibutuhkan arus listrik. Elektrokoagulasi menggunakan suatu elektroda atau disebut juga 

anoda. Untuk menghasilkan ion logam yang berfungsi sebagai  koagulan diperlukan beda 

potensial di antara elektroda. Perbedaan potensial ini diperlukan untuk menimbulkan reaksi 

elektrokimia pada masing-masing elektroda. Dalam proses ini akan terjadi proses reaksi 

reduksi dimana logam-logam akan direduksi dan diendapkan di kutub negatif (katoda), 

sedangkan elektroda positif (anoda) akan teroksidasi yang berfungsi sebagai koagulan. 

(Kuokkanen et all, 2013) 

 

Reaksi elektrokimia dengan logam  M sebagai anoda sekaligus katoda adalah : 

• Pada Anoda : 

M  → Mn+ + ne-             

2H2O  → 4H+ + O2 + 4e-             

Karena melepaskan e-
 maka disebut oksidasi 
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• Pada Katoda : 

Mn+ + ne- → M               

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-               

Karena menangkap e-
 maka disebut reduksi 

 

Reaksi yang terjadi di katoda tergantung pada pH air yang diolah. Pada kondisi netral atau 

basa, gas hydrogen terjadi dengan reaksi : 

 2H2O + 2e- → H2 + 2OH-              

Karena menangkap e-
 maka disebut reduksi 

 

Sedangkan pada kondisi asam, reaksi pembentukan gas hidrogen adalah sebagai berikut : 

 2H+ + 2e- → H2  
              

Karena menangkap e-
 maka disebut reduksi 

 

2.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Reaksi Elektroda 

Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi reaksi elektroda dapat dibagi atas 5 variabel : 

1. Variabel elektroda, yaitu jenis, luas permukaan, kondisi permukaan, jarak elektroda. 

2. Variabel perpindahan massa, yaitu cara berpindah (difusi/konveksi), konsentrasi 

permukaan, adsoropsi. 

3. Variabel larutan, yaitu konsentrasi spesi elektroaktif dalam bagian terbesar larutan, 

konsentrasi spesi spesi lainnya, dan sifat pelarut. 

4. Variabel listrik, yaitu potensial, arus, tegangan. 

5. Variabel luar, yaitu temperatur dan waktu. 

 

2.5 Peta Jalan (Road Map) Penelitan 

Peta jalan penelitian pada Sungai Cikapundung dan Cisangkuy sudah diawali sejak Tahun 

2013. Penelitian yang dilakukan semakin mengerucut kepada pengolahan kualtas air Sungai 

Cikapundung dan Sungai Cisangkuy khususnya parameter kekeruhan. Pada Tahun 2019 

diharapkan bahwa penelitian sudah menghasilkan produk alat elektrokoagulasi yang siap 

digunakan di lokasi-lokasi rawan air dan bencana. Peta jalan penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 
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2.6 Studi Pendahuluan yang Sudah Dikerjakan 

Pengoperasian alat elektrokoagulasi ini mengikuti kriteria-kriteria disain alat yang sudah 

diperoleh secara batch pada penelitian sebelumnya, seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Kriteria disain alat elektrokoagulasi 

Jenis Elektroda Plat Alumunium 

Jarak antar Elektroda 1.5 cm 

Tegangan Optimum 10 Volt 

Kuat Arus 0,12 A 

Kerapatan Arus 21,33 A/m2 

Daya 1,2 Watt 

Waktu Detensi 10 menit 

Pengadukan Cepat 10 menit 100 RPM 

Pengadukan Lambat 10 menit 60 RPM 

Waktu Pengendapan  15 menit 

Jumlah Elektroda Satu pasang 

Luas plat terendam 7.5 cm x 7.5 cm 

Variasi kekeruhan 25 – 400 NTU 

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 

 

2.7 State of The Art 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan secara batch, metode elektrokoagulasi ini 

memiliki keunggulan antara lain dapat menurunkan kekeruhan air dengan rentang kekeruhan 

25 NTU hingga 400 NTU, dalam waktu yang relatif singkat, yakni kurang lebih 35 menit, 

dengan menggunakan bantuan tenaga listrik dengan daya 1,2 Watt yang dihubungkan dengan 

lempengan plat alumunium. Air yang telah diolah dengan teknologi elektrokoagulasi ini telah 

memenuhi baku mutu parameter kekeruhan pada persyaratan kualitas air minum Permenkes 

492 Tahun 2010.  

 

Teknologi ini dapat dilakukan pada skala rumah tangga, dengan pengoperasian yang 

sederhana dan pemeliharaan yang cukup mudah bila dibandingkan dengan teknologi lain 

seperti teknologi filtrasi. Kondisi alat yang kompak, dan berukuran kecil (portable) mudah 

untuk dibongkar pasang sehingga mempermudah proses pemeliharaan dan dapat digunakan 

di lokasi-lokasi yang jauh dari perkotaan atau lokasi bencana alam dimana seringkali 

dijumpai kondisi sulit mendapatkan air bersih. Sumber energi listrik yang digunakan pun 

cukup bervariasi, bilamana digunakan di daerah dengan akses jaringan listrik sulit 

didapatkan, dapat digunakan sumber energi listrik alternatif seperti aki (accumulator) karena 

tegangan yang diperlukan cukup 10 volt.  
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Gambar 2. 2 Peta Jalan (Road Map) Penelitian 
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BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Penelitian dengan metode elektrokoagulasi ini sudah dilakukan secara batch dengan 

keunggulan antara lain dapat menurunkan kekeruhan air pada rentang kekeruhan 25 NTU 

hingga 400 NTU, dalam waktu yang relatif singkat, yakni kurang lebih 35 menit. Tenaga 

listrik yang diperlukan 1,2 Watt yang dihubungkan dengan lempengan plat alumunium. Hasil 

pengolahan air baku yang telah diolah dengan teknologi elektrokoagulasi ini telah memenuhi 

baku mutu parameter kekeruhan pada persyaratan kualitas air minum Permenkes 492 Tahun 

2010.  

 

Pada penelitian terapan ini dikembangkan penelitian elektrokoagulasi secara kontinu dengan 

skala pilot. Pengembangan penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu 

untuk membuat suatu alat pengolahan air dengan cara elektrokoagulasi, baik skala rumah 

tangga maupun skala komunal, yang berfungsi untuk menurunkan konsentrasi kekeruhan 

pada berbagai air baku. Sasaran awal dari kegiatan ini adalah sebagai alternatif pengolahan 

dengan koagulasi kimia yang saat ini dilakukan di IPAM Badak Singa. Sasaran berikutnya 

adalah lokasi-lokasi lain yang sulit dijangkau seperti lokasi-lokasi yang belum dilayani sistem 

air minum perkotaan, atau lokasi-lokasi bencana yang memiliki sumber air dengan kekeruhan 

tinggi. 

 

Teknologi ini dapat dilakukan pada skala rumah tangga, dengan pengoperasian yang 

sederhana dan pemeliharaan yang cukup mudah bila dibandingkan dengan teknologi lain 

seperti teknologi filtrasi. Kondisi alat yang kompak, dan berukuran kecil (portable) mudah 

untuk dibongkar pasang sehingga mempermudah proses pemeliharaan dan dapat digunakan 

di lokasi-lokasi yang jauh dari perkotaan atau lokasi bencana alam dimana seringkali 

dijumpai kondisi sulit mendapatkan air bersih. Sumber energi listrik yang digunakan pun 

cukup bervariasi, bilamana digunakan di daerah dengan akses jaringan listrik sulit 

didapatkan, dapat digunakan sumber energi listrik alternatif seperti aki (accumulator) karena 

tegangan yang diperlukan cukup 10 volt.  
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 untuk penelitian yang akan dilakukan 

pada tahun ke-1, dan tahap 2 untuk penelitian yang akan dilakukan pada tahun ke-2. Metode 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

 

4.1. Penelitian Tahap 1, dilakukan pada Tahun ke-1 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.  Penelitian tahap 1 meliputi : 

1. Persiapan penelitian 

A. Studi Pendahuluan 

a. Studi pustaka atau studi literatur untuk mempelajari teori-teori penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Diagram Alir Penelitian Tahap-1 Tahun ke-1 

Rancangan alat elektrokoagulasi kontinu Tahun ke-1 
- Material: Plat aluminium (elektroda), Plat acrilic transparan (body reaktor) 

- Perangkaian alat: unit elektrokoagulasi, unit flokulasi, unit sedimentasi, 

pompa dan panel pengatur listrik 

- Debit rancangan alat: 0,01  l/detik  

- Waktu tinggal (td): sesuai penelitian batch sebelumnya 

 
-  

Persiapan penelitian: 
1. Studi pustaka, survey pendahuluan, pengumpulan data primer dan  sekunder 

2. Persiapan air baku dengan kekeruhan tertentu 

3. Rancangan alat elektrokoagulasi kontinu 

4. Penentuan titik pengambilan sampel 

Pelaksanaan Penelitian: 
1. Variasi kekeruhan awal (25 s/d 400 NTU) 

2. Optimasi waktu kontak plat (variasi 5 s/d 30 menit) 

3. Optimasi tegangan listrik (variasi 10 s/d 30 Volt) 

4. Optimasi pengadukan (dengan/tanpa pengadukan) 

5. Optimasi waktu pengendapan (2 s/d 6 jam) 

 

Analisis Laboratorium: 
1. Parameter uji: kekeruhan (NTU) 

2. Kekeruhan sampel di efluen konstan 

3. Kekeruhan sample di efluen memenuhi baku mutu 

 

Analisis Hasil Penelitian: 

Kondisi optimum (debit, waktu kontak, tegangan listrik, pengadukan dan 

waktu pengendapan) untuk setiap variasi kekeruhan awal 
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b. Survey Pendahuluan yang meliputi gambaran umum Sungai Cikapundung dan Sungai 

Cisangkuy sebagai air baku yang akan digunakan pada penelitan. Survey ke lokasi-

lokasi yang belum mendapatkan pelayanan air minum perkotaan maupun lokasi-lokasi 

yang rentan bencana, berupa kondisi fisik, kependudukan dan sosial ekonomi yang 

diperlukan. 

c. Pengumpulan dan analisis data sekunder, meliputi wawancara dengan institusi terkait, 

pengumpulan data mengenai kuantitas dan kualitas sumber air baku di daerah yang 

belum mendapat pelayanan air minum perkotaan dan lokasi rawan bencana, dan data 

mengenai unit-unit pengolahan air bersih yang pernah diterapkan dalam 

penanggulangan bencana di daerah studi 

d. Pengumpulan data primer berupa pemeriksaan kualitas air di Sungai Cikapundung 

dan Sungai Cisangkuy yang digunakan sebagai air baku PDAM Kota Bandung. 

Pengumpulan data primer juga dilakukan untuk sumber air di sekurangnya 3 daerah 

rawan bencana, untuk mengetahui kualitas air saat terjadi bencana 

 

B. Persiapan air baku 

Air baku yang dipersiapkan untuk penelitian ini dibuat dari lumpur di bak pengumpul 

pertemuan dua Sungai Cikapundung dan Cisangkuy sebagai air baku yang akan diolah 

PDAM Kota Bandung. Kedua sungai ini bermuara ke Sungai Citarum di Kabupaten 

Bandung sebagai salah satu lokasi bencana yang sering mengalami bencana banjir.  Data 

hasil pengamatan dari bulan April hingga bulan September 2016 yang dilakukan oleh 

PDAM Kota Bandung menunjukkan kualitas air tersebut mempunyai rentang kekeruhan 

antara 20 NTU hingga 600 NTU (Afiatun, dkk.,  2017).  Kekeruhan kedua sungai ini 

dianggap dapat mewakili kekeruhan air banjir di lokasi-lokasi banjir Kabupaten Bandung. 

 

C. Rancangan alat elektrokoagulasi kontinu 

Alat elektrokoagulasi kontinu yang akan dibuat terdiri dari beberapa unit, yaitu unit 

elektrokoagulasi, unit flokulasi, dan unit sedimentasi. Unit pendukungnya antara lain 

adalah unit elektroda beserta sumber listrik dan pengatur tegangannya, unit pompa inlet 

dan pengatur debitnya, dan unit pengaduk beserta motor penggeraknya. Material yang 

digunakan untuk menyusun sistem elektrokoagulasi kontinu ini adalah plat alumunium 

untuk elektroda, plat stainless steel untuk plat settler di unit sedimentasi, dan plat acrilic 

transparan untuk dinding setiap unit.  Setiap unit tersebut dirangkaikan dalam satu urutan 
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proses pengolahan air. Urutan perangkaian adalah: unit elektrokoagulasi, unit flokulasi, 

dan unit sedimentasi.  Pada tahun pertama rancangan alat menggunakan debit pengolahan 

sebesar 0,01 l/detik yang diperkirakan cukup untuk melayani kebutuhan air satu rumah 

tangga. Gambar rancana instalasi elektrokoagulasi yang akan dibuat seperti pada Gambar 

4.2. 

 

 

Gambar 4. 2 Rancangan unit pengolahan elektrokoagulasi 

D. Penentuan titik pengambilan sampel 

Titik sampel diperlukan untuk dapat menguji keberhasilkan proses pengolahan yang 

dilakukan.  Titik sampling yang akan diambil adalah di efluen unit elektrokoagulasi dan di 

efluen unit sedimentasi.   

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap setiap variasi-variasi yang dilakukan pada unit 

elektrokoagulasi kontinu.  Variasi yang digunakan adalah variasi kekeruhan awal 20 
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sampai dengan 600 NTU yang diolah dengan debit 0,01 l/detik.  Variasi-variasi lainnya 

adalah variasi waktu kontak, tegangan listrik, waktu pengadukan dan waktu pengendapan. 

Pada setiap kali percobaan, dilakukan pengujian laboratorium terhadap parameter 

kekeruhan di setiap titik sampel.  Percobaan dilakukan sampai perubahan konsentrasi 

kekeruhan di titik efluen unit sedimentasi konstan dan memenuhi baku mutu. 

 

3. Analisis hasil penelitian  

Analisis hasil penelitian dilakukan setelah setiap satu tahap penelitian selesai dilakuan.  

Hasil optimal yang didapat pada tahap penelitian tersebut digunakan untuk melakukan 

penelitian pada tahap selanjutnya sampai kondisi seluruh parameter yang mempengaruhi 

proses elektrokoagulasi pada alat tersebut mencapai kondisi optimum.   

 

4.2. Penelitian Tahap 2, dilakukan pada Tahun ke-2 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Diagram Alir Penelitian Tahap-2 Tahun ke-2 

Rancangan alat elektrokoagulasi kontinu Tahun ke-2 
- Material: Plat aluminium (elektroda), Plat baja (body reaktor) 

- Perangkaian alat: unit elektrokoagulasi, unit flokulasi, unit sedimentasi, 

pompa dan panel pengatur listrik 

- Debit rancangan alat: 1 l/detik  

- Waktu tinggal (td): sesuai penelitian skala 1 rumah tangga (debit 0,01 l/detik) 

 
-  

Pelaksanaan Penelitian: 
1. Variasi kekeruhan awal (25 s/d 400 NTU) 

2. Optimasi waktu kontak plat (variasi 5 s/d 30 menit) 

3. Optimasi tegangan listrik (variasi 10 s/d 30 Volt) 

4. Optimasi pengadukan (dengan/tanpa pengadukan) 

5. Optimasi waktu pengendapan (2 s/d 6 jam) 

 

Analisis Laboratorium: 
1. Parameter uji: kekeruhan (NTU) 

2. Kekeruhan sampel di efluen konstan 

3. Kekeruhan sampel di efluen memenuhi baku mutu 

Analisis Hasil Penelitian: 

Penyempurnaan alat dalam menurunkan kekeruhan air di lokasi rawan air 

minum dan lokasi bencana  
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1. Rancangan alat elektrokoagulasi kontinu untuk Tahun ke-2 

Pada tahun ke-2 skala pengolahan diperbesar menjadi 1 l/detik untuk melayani kebutuhan 

air minum 100 rumah tangga. Setelah diperoleh kondisi optimum pengoperasian alat 

elektrokoagulasi yang digunakan, selanjutnya adalah assembling dan penempatan unit-unit 

sistem di lokasi bencana.  Unit-unit sistem yang dibutuhkan ditempatkan sesuai dengan 

ruang yang tersedia di lokasi dengan pertimbangan kemudahan dalam pengoperasiannya.  

Oleh karena pengoperasian alat elektrokoagulasi memerlukan daya listrik untuk 

membangkitkan tegangan listrik unit elektrokoagulasi dan menghidupkan pompa, maka 

digunakan sumber daya listrik yang dibangkitkan dari energi listrik di lokasi atau dengan 

menggunakan generator.  Untuk itu perlu dilakukan pengaturan debit pompa dan 

pembangkitan tegangan listrik elektrokoagulasi.  Pengaturan debit pompa dilakukan 

dengan mengatur besar kecilnya energi listrik yang tersedia. Selain itu perlu juga 

disiapkan pengaturan lain agar debit yang digunakan stabil.  Demikian juga halnya dengan 

pembangkit tegangan listrik untuk proses elektrokoagulasinya. 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan untuk mendapatkan kondisi optimum pengolahan 

kekeruhan air dan kehandalannya dalam mengolah air di beberapa lokasi bencana (studi 

kasus Kec. Bojongsoang, Kec. Baleendah, Kec. Andir, Kec. Rancaekek, dan Kec. 

Kamasan Kabupaten Bandung).  Tahapan yang dilakukan antara lain adalah:   

A. Uji coba kondisi optimum sistem dengan variasi kekeruhan air baku di lokasi 

B. Uji coba kondisi optimum sistem di beberapa lokasi bencana 

Pada setiap kali uji coba, dilakukan pengujian laboratorium terhadap parameter kekeruhan 

(dengan satuan NTU) di setiap titik sampel.  Percobaan dilakukan sampai perubahan 

konsentrasi kekeruhan di titik efluen unit sedimentasi konstan.  Setiap percobaan 

diupayakan untuk mendapatkan efluen unit sedimentasi yang memenuhi baku mutu.   

 

3. Analisis hasil penelitian  

Analisis hasil penelitian dilakukan setelah setiap satu tahap penelitian selesai dilakuan.  

Hasil optimal yang didapat pada tahap penelitian tersebut digunakan untuk melakukan 

penyempurnaan penelitian pada tahap selanjutnya.  Demikian terus sampai diperoleh 

kondisi seluruh parameter yang mempengaruhi proses elektrokoagulasi pada alat tersebut 

mencapai kondisi optimum.   
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Gambar 4. 4 Fishbone Penelitian
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4.3. Rancangan Reaktor Elektrokoagulasi Kontinyu 

Reaktor elektrokoagulasi kontinyu yang dirancang di dalam rangkaian yang terdiri dari 4 unit 

utama, yaitu: unit elektrokoagulasi, unit flokulasi, unit sedimentasi dan clear tank. Selain unit 

utama terdapat pula unit pendukung, yaitu antara lain: unit tangki umpan, unit pompa beserta 

kran pengatur debit, unit agitator dengan pengatur kecepatan pengaduk, plat alumunium 

(elektroda) beserta sumber listrik dan pengatur tegangannya. Berikut ini adalah kriteria 

perencanaan untuk Unit Koagulasi, Unit Flokulasi dan Unit Sedimentasi. 

 

Tabel 4.1 Kriteria Perencanaan Unit Koagulasi (Pengadukan Cepat) 

 

Sumber : SNI 6774:2008 

 

Tabel 4.2  Kriteria Perencanaan Unit Flokulasi (Pengadukan Lambat) 

 

Sumber : SNI 6774:2008 
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Tabel 4.3 Kriteria Perencanaan Unit Sedimentasi (Bak Pengendapan) 

 

Sumber : SNI 6774:2008 

 

Berdasarkan ktiteria perencanaan diatas, maka untuk spesifikasi reaktor elektrokoagulasi 

sistem kontinyu skala laboratorium yang digunakan selama penelitian adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4. 5 Unit Elektrokoagulasi dan Flokulasi 

 

Tabel 4.4 Spesifikasi Unit Elektrokoagulasi yang Digunakan 

Bahan Acrilic dengan ketebalan 0,5 cm 

Elektroda Anoda dan Katoda menggunakan Aluminium 

Debit  0,01 L/detik 

Pengadukan 100 rpm 

Aliran Sistem downflow 

Waktu Karena bejana berhubungan dengan Unit Flokulasi, 

waktu terisi keduanya ±60 menit (kemungkinan 

pengisian masing-masing unit selama ±30 menit) 

Perlengkapan lain Dilengkapi dengan dudukan aluminium, inlet, outlet 

dan drain. 

Tabel 4.5 Spesifikasi Unit Flokulasi yang Digunakan 

Waktu tinggal  40 menit (sesuai kriteria) 

Tahap flokulasi 2 buah 

Pengendalian energi Sekat 

Kecepatan Aliran 0,00025 m/detik (sesuai kriteria) 

Debit 0,01 L/detik 

Bahan Acrilic dengan ketebalan 0,5 cm 

Aliran Flokulasi hidrolis dengan sistem upflow 

Perlengkapan lain Dilengkapi inlet, outlet dan drain. 

 

Elektrokoagulasi 

Flokulasi 
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Gambar 4. 6 Unit Sedimentasi 

 

Tabel 4.6 Spesifikasi Unit Sedimentasi yang Digunakan 

Beban Permukaan 0,9 m/jam (sesuai kriteria) 

Waktu tinggal 3 jam (sesuai kriteria) 

Tahap sedimentasi 2 tahap (sedimentasi I dan sedimentasi II) 

Debit 0,01 L/detik 

Bilangan Reynold 319,0810 (Aliran Laminar <2000)  

(sesuai kriteria) 

Bilangan Fraude 1,0193x10-4 (sesuai kriteria) 

Kemiringan dasar bak 60° 

Kemiringan tube/plate 60° 

Bahan Acrilic dengan ketebalan 0,5 cm 

Aliran Sistem upflow 

Perlengkapan lain Dilengkapi inlet, outlet dan drain. 

 

Setiap unit dirangkai dalam satu urutan proses pengolahan air. Urutan rangkai reaktor 

kontinyu ini diawali dengan unit elektrokoagulasi, unit flokulasi, unit sedimentasi lalu unit 

clear tank untuk air hasil pengolahan. Foto reaktor elektrokoagulasi kontinyu yang telah 

dibuat dapat dilihat seperti pada Gambar 4.7 berikut. 

Elektrokoagulasi Sedimentasi I Sedimentasi II 

Clear Tank 60,5 cm 49,5 cm 
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Gambar 4. 7 Reaktor Elektrokoagulasi Kontinyu 

Ket : 1. Unit Elektrokoagulasi 4&5. Unit Sedimentasi 

 2&3. Unit Flokulasi 6. Unit Clear Tank 

 

 

Gambar 4. 8 Denah Reaktor Elektrokoagulasi Sistem Kontinyu 

Ket : 1. Unit Elektrokoagulasi 4&5. Unit Sedimentasi 

 2&3. Unit Flokulasi 6. Unit Clear Tank 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Tangki 

Umpa

n 

1 

2 

3 

4 5 
6 



22 

 

 

 

Gambar 4. 9 Tampak Depan Reaktor Elektrokoagulasi Kontinyu 

 

 

Gambar 4. 10 Tampak Samping Kanan 

 

Elektrokoagulasi 

Flokulasi 

Elektrokoagulasi 

Sedimentasi I 

Sedimentasi II 

Clear Tank 

Plat Alumunium 

Agitator dan Batang pengaduk 
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Gambar 4. 11 Tampak Samping Kiri 

 

4.4. Uji Awal Reaktor Elektrokoagulasi Kontinyu 

Uji awal reaktor elektrokoagulasi kontinyu ini dilakukan untuk menguji alur kerja dari mulai 

pengaturan debit hingga pada masing-masing unit pengolahan sehingga dapat mempermudah 

ketika proses penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan air kran yang terdapat di 

Laboratorium Teknik Lingkungan yang dicampur dengan lumpur yang berasal dari bak 

pengumpul IPAM Badak Singa untuk membuat air menjadi keruh. Kemudian pengujian 

selanjutnya yaitu menguji pengaturan debit air yang masuk ke dalam reaktor, pengaturan 

kecepatan pengadukan, pengaturan tegangan yang akan mengalir pada plat alumunium, 

mengamati proses pembubuhan serta terbentuknya flok di unit flokulasi, proses pengendapan 

di unit sedimentasi dan hasil air olahan pada unit clear tank. 

 

Berikut adalah pengkondisian reaktor elektrokoagulasi sistem kontinyu meliputi : 

➢ Unit Elektrokoagulasi 

1 

Siapkan reaktor elektrokoagulasi beserta plat 

alumunium dan power suplay yang akan 

digunakan. 
 

Flokulasi 

Sedimentasi I 

Sedimentasi II 

Clear Tank 



24 

 

2 Atur jumlah plat yang terpasang sesuai dengan 

variasi yang telah direncanakan. 

 

3 

Siapkan air sampel yang sudah diatur 

kekeruhannya dan nyalakan pompa. Kemudian 

atur debit aliran dengan menggunakan stopwatch 

dan gelas ukur volume 100 ml sampai didapat 

volume debit yang direncanakan. 
 

4 

Sambungkan selang air ke dalam lubang inlet pada 

unit elektrokoagulasi dan pastikan air dapat 

mengalir masuk ke dalam unit elektrokoagulasi. 
 

5 
Nyalakan agitator dan atur kecepatan pengaduk 

pada 100 RPM 

 

6 
Elektroda yang sudah terpasang, hubungkan katup 

positif dan katup negatif ke power suplay. 

 

7 

Nyalakan power suplay lalu atur voltase sesuai 

dengan variasi yang telah direncanakan untuk 

setiap percobaannya. 
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8 

Catat arus listrik (Ampere) yang didapat pada 

multimeter digital setelah plat alumunium 

terendam. 
 

 

➢ Unit Flokulasi 

1 

Unit Elektrokoagulasi dan Unit Flokulasi 

merupakan dua bejana berhubungan sehingga 

akan terisi secara bersamaan. Namun Unit 

Elektrokoagulasi bekerja dengan sistem aliran 

down flow sedangkan Unit Flokulasi dengan 

sistem up flow.   

2 

Setelah melalui proses di Unit Elektrokoagulasi, 

kemudian air akan mengalir menuju unit flokulasi 

dan terbentuk flok dari reaksi pengikatan Al3+ 

yang dilepaskan oleh plat Alumunium dengan 

padatan terlarut dalam sampel air.  

3 

Karena sistem aliran up flow, maka hal tersebut 

mempermudah flok-flok yang terbentuk untuk 

mengendap di dasar unit. 

 

 

➢ Unit Sedimentasi 

1 

Air yang sudah melalui tahapan di unit flokulasi 

kemudian akan mengalir menuju unit sedimentasi. 

Unit sedimentasi terdapat 2 kompartemen yaitu 

sedimentasi 1 dan sedimentasi 2 dengan fungsi 

yang sama. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan 

proses pengendapan flok-flok halus.  
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2 

Jika sedimentasi 1 sudah terisi maka selanjutnya air 

akan mengalir ke unit sedimentasi 2 dengan 

kompartemen yang lebih besar dibanding 

sedimentasi 1. Pada proses ini, pengendapan flok 

akan berlangsung lebih optimal karena pergerakan 

aliran up flow sehingga flol - flok halus yang masih 

terbawa dapat mengendap. 
 

 

➢ Unit Clear Tank 

1 Setelah unit sedimentasi, selanjutnya air mengalir 

menuju unit clear tank. Pada unit ini dilakukan 

pengukuran kekeruhan setiap 10 menit untuk 

mendapat data tunak dengan selisih ≤ 10%. 
 

2 Pengukuruan dilakukan dengan cara mengambil 

sampel air pada kran dengan gelas kimia volume 

200 ml. Lalu sampel tersebut di pipet sebanyak 

10 ml dan di masukan pada tube volume 10 ml 

pada Turbidity meter untuk mendapat angka 

kekeruhan. Selain itu diukur pula Daya Hantar 

Listrik dari sampel air hasil pengolahan tersebut. 

 

3 Setiap hasil pengukuran dicatat dan hitung persen 

penyisihannya. 

 

 

4.5. Persiapan Air Baku  

Sampel air baku yang akan digunakan untuk penelitian penurunan kekeruhan dengan metode 

elektrokoagulasi pada reaktor kontinyu ini dibuat dari campuran air dan lumpur yang berasal 

dari dua buah sungai yang berada di Cekungan Bandung, yaitu Sungai Cikapundung dan 

Sungai Cisangkuy yang menjadi sumber air baku Instalasi Pengolahan Air Minum Badak 

Singa Kota Bandung.  

 

Sebelum dilakukan penelitian, sampel air baku diencerkan hingga mencapai variasi 

kekeruhan yang sudah direncanakan. Persiapan air baku ini dilakukan untuk penelitian 
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pendahuluan dan penelitian utama. Untuk penelitian pendahuluan, nilai kekeruhan awal akan 

diatur pada kekeruhan 100 NTU. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Pradiko, dkk., (2018) pada reaktor batch, untuk mendapat hasil optimal pada penelitian 

pendahuluan dilakukan pengujian dengan kekeruhan 100 NTU. Sedangkan untuk penelitian 

utama variasi kekeruhan awal akan diatur sesuai dengan variasi yang telah ditentukan yaitu 

pada 25, 50, 100, 200, 300 dan 400 NTU.  

 

4.6. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mendapat kondisi optimal dari variasi tegangan, 

kerapatan arus, dan jumlah plat yang akan digunakan untuk penelitian utama. Penelitian ini 

dilakukan pada kekeruhan konstan yaitu 100 NTU dengan debit 0,01 L/detik untuk setiap 

variasinya.  

 

4.6.1. Voltase (V)  

Tegangan listrik (voltase) yang digunakan pada reaktor elektrokoagulasi sistem batch yang 

telah dilakukan oleh Pradiko, dkk., (2018) yaitu pada tegangan 10 volt, 20 volt dan 30 volt. 

Pada penelitian tersebut, didapat hasil optimal untuk tegangan listrik yang digunakan pada 

reaktor batch adalah 10 volt.  

 

Berdasarkan pada hasil kondisi optimal tersebut, pada penelitian penurunan kekeruhan 

dengan reaktor elektrokoagulasi sistem kontinyu akan dilakukan percobaan dengan tegangan 

di bawah 10 volt. Variasi tegangan (voltase) yang akan diuji yaitu 3 volt, 5 volt, 7 volt dan 10 

volt. Hal ini karena proses pengolahan yang terjadi pada reaktor kontinyu dan luas 

penampang plat yang dirancang lebih besar dibanding dengan plat yang digunakan pada 

reaktor batch. 

  

4.6.2. Jumlah Plat Alumunium 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan variasi jumlah pasangan plat yang akan digunakan. 

Variasi pasangan plat pada penelitian ini yaitu 1 pasang, 2 pasang dan 3 pasang. Jumlah plat 

serta besarnya luas penampang plat alumunium yang digunakan pada unit elektrokoagulasi 

sebagai elektroda dapat mempengaruhi pada kerapatan arus yang terjadi selama proses 

elektrokoagulasi. Maka dari itu luas penampang plat yang digunakan perlu diukur dengan 

cara mengukur luas plat yang terendam selama proses pengolahan. Selain itu, jarak antara 
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plat juga perlu diketahui karena dapat mempengaruhi kerapatan arus yang terjadi dalam 

proses di unit elektrokoagulasi. 

 

Pada reaktor elektrokoagulasi dengan sistem kontinyu ini memiliki rancangan plat yang lebih 

besar dibanding dengan sistem batch pada penelitian sebelumnya. Luas penampang plat 

terendam yang digunakan dalam proses elektrokoagulasi dengan sistem kontinyu ini memiliki 

panjang 4,9 cm dengan lebar 0,5 cm dan tinggi 42,5 cm.  

 

4.7. Penelitian Utama 

Penelitian utama dilakukan setelah mendapat hasil optimal dari penelitian pendahuluan untuk 

reaktor elektrokoagulasi dengan sistem kontinyu. Penelitian utama pada reaktor 

elektrokoagulasi ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi penurunan kekeruhan pada reaktor 

kontinyu untuk setiap variasi kekeruhan yang telah direncanakan.  

4.7.1. Variasi Kekeruhan 

Berdasarkan data hasil pengamatan dari bulan Maret hingga Agustus 2016 yang dilakukan 

oleh Fabian (2016) menyatakan bahwa rentang kekeruhan air baku yang akan diolah IPAM 

Badak Singa berkisar antara 20 hingga 600 NTU. Sedangkan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fabian (2016) variasi kekeruhan yang akan 

dibuat yaitu : 25 NTU, 50 NTU, 100 NTU, 200 NTU, 300 NTU, 400 NTU.  

 

Pembuatan variasi kekeruhan dilakukan dengan cara : 

• Menggunakan sampel air baku dan lumpur yang berasal dari Sungai Cikapundung dan 

Sungai Cisangkuy pada bak pengumpul IPAM Badak Singa. 

• Menentukan variasi kekeruhan yang akan dibuat. 

• Membuat sampel kekeruhan dengan menggunakan campuran air kran dengan sampel air 

baku dan lumpur. 

• Menguji kekeruhan awal agar sesuai dengan variasi yang akan dibuat. 

• Jika kekeruhan awal belum sesuai, maka ditambahkan kembali sampel lumpur atau air 

kran hingga hasil yang sesuai.  

4.7.2. Pengambilan Data 

• Pengambilan sampel 
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Sampel diambil pada masing-masing unit (kecuali unit clear tank) dengan kedalaman 

sampling  ±10 cm dari permukaan air dengan menggunakan pipet volume 10 ml. 

Pengambilan sampel air dilakukan dengan menggunakan pipet karena posisi kran 

berada dibawah, sehingga dikhawatirkan endapan yang terbentuk akan terbawa keluar 

dan mengganggu hasil pemeriksaan.  Setiap 1 jam sekali sampel pada masing-masing 

unit diambil untuk mengukur penurunan kekeruhan pada setiap unit. Namun untuk 

unit clear tank, apabila sudah terisi, air hasil pengolahan diambil melalui kran yang 

terdapat pada unit clear tank, lalu diukur kekeruhannya setiap 10 menit dengan 

menggunakan Turbidity meter. Untuk setiap pengambilan sampel dan pengukuran 

dilakukan sebanyak 3 kali pada masing – masing unit. 

• Uji kekeruhan sampel 

Air sampel hasil pengolahan pada reaktor kontinyu diuji dengan menggunakan alat 

turbidity dan conductivity meter Lutron model TU-2016. Sampel diambil sebanyak 10 

ml dengan menggunakan pipet volume 10 ml untuk diukur tingkat kekeruhannya dan 

untuk setiap pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. 

• Uji daya hantar listrik 

Sampel sebelum diolah dan setelah diolah diuji daya hantar listriknya dengan 

menggunakan conductivity meter/TDS meter merk Lutron model Yk-22Ct. Uji ini 

dilakukan dengan mencelupkan probe alat conductivity meter/TDS meter ke dalam 

sampel air yang ditampung pada gelas kimia 100 ml. Nilai DHL didapatkan setelah 

angka digital pada alat stabil tidak berubah-ubah. 

4.7.3. Pengolahan Data 

Data penelitian yang didapat berupa data kuantitatif sehingga data – data tersebut dalam 

bentuk angka yang didapat dari hasil pengukuran kekeruhan sampel air di setiap unit pada 

reaktor elektrokoagulasi sistem  kontinyu.  

 

Pengambilan data dilakukan dengan mencatat setiap hasil pengukuran kekeruhan pada 

penelitian pendahuluan dan penelitian utama untuk masing-masing unit dengan jeda waktu 

yang telah ditentukan dalam bentuk tabel. Kemudian data dari hasil pencatatan penelitian 

diolah dan disajikan dalam bentuk grafik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisa data 

penyisihan parameter kekeruhan pada proses elektrokoagulasi dengan reaktor kontinyu. 
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4.7.4. Analisa Data 

Hasil pemeriksaan kekeruhan sampel yang telah diolah dengan elektrokoagulasi sistem 

kontinyu kemudian dibandingkan dengan nilai kekeruhan awal sebelum dilakukan 

pengolahan. Kinerja elektrokoagulasi dapat diketahui dari persentase efisiensinya dalam 

menurunkan tingkat kekeruhan hingga memenuhi standar baku mutu air minum Permenkes 

Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Sementara untuk mengetahui effisiensi penyisihan  

pencemar dapat dihitung dengan rumus (EPCM, 2006) : 

 

R% = 
𝐶𝑖𝑛−𝐶𝑒𝑓

𝐶𝑖𝑛
 x 100% 

Dimana : 

R     = Effisiensi penyisihan (%) 

C in    = konsentrasi kekeruhan influen (NTU) 

C ef    = konsentrasi kekeruhan efluen (NTU) 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mendapat kondisi optimal dari tegangan listrik 

(voltase) dan jumlah pasangan plat yang akan digunakan pada penelitian utama untuk 

penurunan kekeruhan air baku dengan metode elektrokoagulasi pada reaktor kontinyu dengan 

variasi tingkat kekeruhan.  

5.1.1 Penentuan Variasi  

Untuk penelitian pendahuluan, variasi tegangan listrik dan pasangan plat alumunium 

ditentukan sebagai berikut :  

Tabel 5.1 Variasi Pada Penelitian Pendahuluan 

Pasangan Plat Tegangan Listrik 

1 Pasang 

3 volt 

5 volt 

7 volt 

10 volt 

2 Pasang 

3 volt 

5 volt 

7 volt 

10 volt 

3 Pasang 

3 volt 

5 volt 

7 volt 

10 volt 

 

Masing-masing variasi pasangan plat alumunium akan diuji dengan variasi tegangan yang 

berbeda untuk mengolah air baku dengan nilai kekeruhan yang diatur pada 100 NTU. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui efisiensi metode elektrokoagulasi pada reaktor kontinyu untuk 

menurunkan parameter kekeruhan pada air baku.  

5.1.2 Penentuan Kerapatan Arus 

Jumlah elektroda yang digunakan, kuat arus listrik yang mengalir serta dimensi elektroda 

berhubungan dengan besarnya kerapatan arus (Current Density) yang akan dihasilkan selama 
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proses elektrokoagulasi. Dari variasi pasangan plat dan tegangan listrik akan didapat 

kerapatan arus yang mengalir selama poses pengolahan air baku. Dimensi plat alumunium 

yang terendam memiliki panjang dan lebar sebesar 42,5 cm x 4,9 cm dengan jarak 0,5 cm 

pada setiap elektrodanya.  Dengan begitu kerapatan arus yang didapat seperti pada Tabel 5.2  

berikut. 

Tabel 5.2 Hasil Kuat Arus dan Kerapatan Arus dari Tiap Variasi Tegangan dan Pasangan Plat 

Pasangan 

Plat 

Tegangan 

Listrik (Volt) 

Kuat Arus 

(A) 

Luas Plat 

Terendam (m2) 

Kerapatan 

Arus (A/m2) 

1 Pasang 

3 0,17 

0,0208 

8,1633 

5 0,50 24,0096 

7 0,76 36,4946 

10 1,01 48,4994 

2 Pasang 

3 0,44 

0,0625 

7,0428 

5 0,88 14,0856 

7 1,47 23,5294 

10 2,28 36,4946 

3 Pasang 

3 0,59 

0,1041 

5,6663 

5 1,02 9,7959 

7 1,83 17,5750 

10 3,38 32,4610 

 

Kuat arus (Ampere) didapat dari display digital alat pengatur tegangan. Dengan mengatur 

tegangan dan jumlah plat yang akan digunakan maka display tersebut angka menghasilkan 

angka untuk Kuat arusnya setelah plat alumunium terendam.  

 

Kerapatan arus memiliki satuan A/m2, berarti kerapatan arus didapat dari hasil pembagian 

antara Kuat arus (Ampere) dengan Luas penampang (m2). Sebagai contoh pada variasi 1 

pasang plat, plat alumunium yang digunakan sebanyak 2 batang yang dimana 1 batang 

sebagai Anoda dan 1 batang lain sebagai Katoda. 
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Gambar 5. 1 Satu Pasang Plat Alumunium 

Dalam sistem elektrokimia dengan anoda terbuat dari alumunium, maka reaksi pada elektroda 

yang terjadi sebagai berikut : 

Anoda : Al     Al3+ + 3e 

Katoda : 2H2O + 2e   2OH- + H2 

Sehingga untuk menghitung kerapatan arus, Luas penampang yang dihitung adalah batang 

Anoda yang bereaksi untuk melepas Al3+. Pada variasi 1 pasang plat, reaksi yang terjadi 

hanya pada penampang yang berhadapan, maka Luas penampang hanya dihitung satu sisi 

batang Anoda saja.  

Luas Penampang   : 42,5 cm x 4,9 cm = 208,25 cm2 = 0,0208 m2 

Kuar Arus (untuk 3 Volt)  : 0,17 Ampere  

Kerapatan Arus   : 
0,17 A

0,0208 m2
 = 8,1633 A/ m2 

Sedangkan untuk 2 pasang plat, menggunakan 2 batang anoda yang dipasang bersilangan 

dengan 2 batang katoda. 

 

Gambar 5. 2 Dua Pasang Plat Alumunium 

Karena menggunakan 2 batang anoda sehingga sisi yang bereaksi ada 3 sisi, maka luas 

penampang nya menjadi : 

Luas Penampang   : 3 x 0,0208 m2 = 0,0625 m2 

Kuat Arus (untuk 3 Volt) : 0,44 A 

Reaksi Anoda 

Melepas Al3+ 

Reaksi Anoda 

Melepas Al3+ 
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Kerapatan Arus  : 
0,44 A

0,0625 m2
 = 7,0428 A/ m2 

Dan untuk 3 pasang plat, menggunakan 3 batang anoda dan 3 batang katoda dengan 5 sisi 

yang bereaksi. 

 

Gambar 5. 3 Tiga Pasang Plat Alumunium 

Sehingga Luas penampang untuk 3 pasang plat menjadi : 

Luas Penampang   : 5 x 0,0208 m2 = 0,1041 m2 

Kuat Arus (untuk 3 Volt) : 0,59 A 

Kerapatan Arus  : 
0,59 A

0,1041 m2
 = 5,6663 A/ m2 

5.1.3 Hasil Penelitian Pendahuluan 

5.1.3.1 Variasi 1 Pasang Plat dan Tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt 

Nilai kekeruhan yang dipakai pada penelitian pendahuluan adalah 100 NTU. Kekeruhan 

tersebut diolah dengan variasi 1 pasang plat alumunium dengan variasi tegangan listrik 3, 5, 7 

dan 10 Volt yang kemudian akan menghasilkan kerapatan arus yang berbeda. Selain itu, 

pengolahan juga dilakukan dengan pengadukan cepat yang diatur pada kecepatan 100 RPM. 

Setelah uji coba dilakukan, berikut adalah hasil yang didapatkan pada percobaan 1 pasang 

plat dengan variasi tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt : 

Tabel 5.3 Efisiensi Penurunan Parameter Kekeruhan dengan Variasi 1 Pasang Plat 

Alumunium 

Kekeruhan 

Awal 

(NTU) 

Tegangan 

(V) 

Kuat 

Arus 

(A) 

Kerapatan 

Arus (A/m2) 

Kekeruhan 

Akhir 

(NTU) 

Efisiensi 

Penyisihan 

(%) 

100 

3 0,17 8,1633 10,31 89,69 

5 0,50 24,0096 3,68 96,32 

7 0,76 36,4946 2,79 97,21 

10 1,01 48,4994 2,43 97,57 

 

Reaksi Anoda 

Melepas Al3+ 



35 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.3 pada variasi dengan tegangan 3 Volt didapat angka kekeruhan 

yang masih di atas baku mutu yaitu 10,31 NTU yang dimana baku mutu untuk parameter 

kekeruhan adalah 5 NTU. Sedangkan untuk variasi dengan tegangan 5, 7 dan 10 volt didapat 

angka kekeruhan di bawah baku mutu yaitu 3,68 NTU; 2,79 NTU dan 2,43 NTU.  

 

Maka untuk variasi 1 pasang plat alumunium dengan tegangan di atas 5 Volt dapat mengolah 

air dengan kekeruhan 100 NTU hingga mencapai baku mutu air untuk parameter kekeruhan. 

Efisiensi yang didapat dari masing-masing variasi adalah 96,32% untuk variasi dengan 

tegangan 5 Volt, 97,21% untuk tegangan listrik 7 Volt dan 97,57% untuk tegangan listrik 10 

Volt. 

 

Gambar 5. 4 Grafik penyisihan Kekeruhan dengan Variasi 1 Pasang Plat 

Pada Gambar 5.4 dapat dilihat dalam grafik bahwa variasi 1 pasangan plat alumunium 

dengan tegangan listrik 3 Volt berada di atas baku mutu yang ditandai dengan garis merah. 

Sedangkan untuk variasi pada tegangan 5, 7 dan 10 Volt angka kekeruhan akhir sudah di 

bawah garis baku mutu untuk parameter kekeruhan. Pada gambar grafik di atas dapat dilihat 

hubungan antara hasil kekeruhan akhir dengan kerapatan arus. Semakin besar kerapatan arus 

yang didapat pada variasi 1 pasang plat ini, maka semakin kecil hasil kekeruhan akhirnya 

yang menandakan pengolahan ini semakin bagus. 

 

Selain itu, pada Unit Elektrokoagulasi yang menjadi fokus utama pada penelitian ini 

menghasilkan gelembung gas hidrogen hasil reaksi pada katoda yang dapat membawa 

polutan ke atas permukaan air dan pelepasan Al3+ pada anoda membentuk flok yang 

mengendap pada dasar unit elektrokoagulasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kondisi 

yang terjadi pada Unit Elektrokoagulasi dengan sistem kontinyu untuk variasi 1 pasang plat 

dengan tegangan listrik 3, 5, 7 dan 10 Volt. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Gambar 5. 5 Kondisi Permukaan Air pada Variasi 1 Pasang Plat dengan Tegangan 3, 5, 7 dan 

10 Volt 

Ket : (a) Tegangan 3 Volt (b) Tegangan 5 Volt 

 (c) Tegangan 7 Volt (d) Tegangan 10 Volt 

 

Berdasarkan pada Gambar 5.5 pada variasi dengan tegangan listrik 3 Volt tidak terbentuk 

flok di atas permukaan air. Hal ini bisa saja karena kuat arus yang mengalir pada proses ini 

sangat kecil sehingga gas hidrogen yang dihasilkan juga sangat kecil dan tidak cukup untuk 

mengangkat flok ke permukaan air.  

 

Sedangkan pada variasi tegangan 5, 7 dan 10 Volt terbentuk flok di atas permukaan air. Hal 

ini karena kuat arus yang mengalir pada setiap variasi ini lebih besar dibanding dengan 

variasi 3 Volt. Sehingga gas hidrogen yang dihasilkan dapat membawa polutan ke permukaan 

air, walaupun flok yang terbentuk masih sedikit. Selain flok yang terbentuk di permukaan air, 

terdapat juga flok yang mengendap di dasar unit elektrokoagulasi seperti pada gambar berikut 

ini. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Gambar 5. 6 Kondisi Dasar Unit Elektrokoagulasi pada Variasi 1 Pasang Plat dengan 

Tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt 

Ket : (b) Tegangan 3 Volt (e) Tegangan 5 Volt 

 (f) Tegangan 7 Volt (g) Tegangan 10 Volt 

Berdasarkan Gambar 5.6, pada semua variasi tegangan listrik menghasilkan endapan flok di 

dasar unit elektrokoagulasi. Walaupun pada variasi tegangan 3 Volt tidak terbentuk flok di 

atas permukaan air, namun pada bagian dasar terbentuk endapan flok hasil dari reaksi antara 

Al3+ yang dikeluarkan anoda dengan partikel-partikel dalam air sampel. 

 

5.1.3.2 Variasi 2 Pasang Plat dan Tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt 

Pada variasi 2 pasang plat alumunium, dilakukan pengujian pada tegangan listrik 3, 5, 7 dan 

10 Volt untuk mengolah sampel air dengan nilai kekeruhan 100 NTU dan juga dilakukan 

dengan pengadukan 100 RPM. Berikut adalah hasil yang didapatkan pada percobaan 2 

pasang plat dengan variasi tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt :  
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Tabel 5.4 Efisiensi Penurunan Parameter Kekeruhan dengan Variasi 2 Pasang Plat 

Alumunium 

Kekeruhan 

Awal 

(NTU) 

Tegangan 

(V) 

Kuat Arus 

(A) 

Kerapatan 

Arus (A/m2) 

Kekeruhan 

Akhir 

(NTU) 

Efisiensi 

Penyisihan 

(%) 

100 

3 0,44 7,0428 5,24 94,76 

5 0,88 14,0856 2,92 97,08 

7 1,47 23,5294 2,05 97,95 

10 2,28 36,4946 1,80 98,20 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.4 pada variasi dengan tegangan listrik 3 Volt masih belum 

memenuhi baku mutu parameter kekeruhan dengan kekeruhan akhir yaitu 5,24 NTU. 

Sedangkan untuk variasi dengan tegangan listrik 5, 7 dan 10 Volt didapat angka kekeruhan 

akhir yaitu 2,92 NTU; 2,05 NTU dan 1,80 NTU yang dimana angka tersebut sudah di bawah 

baku mutu. 

 

Maka untuk variasi 2 pasang plat alumunium dengan tegangan listrik 3 Volt belum dapat 

mengolah air dengan kekeruhan 100 NTU hingga mencapai baku mutu untuk parameter 

kekeruhan sedangkan untuk variasi tegangan 5 Volt ke atas sudah dapat mengolah air dengan 

kekeruhan 100 NTU hingga mencapai baku mutu air untuk parameter kekeruhan. Efisiensi 

yang didapat dari masing-masing variasi adalah 97,08% untuk variasi dengan tegangan 5 

Volt; 97,95% untuk tegangan listrik 7 Volt dan 98,20% untuk tegangan listrik 10 Volt.  

 

 

Gambar 5. 7 Grafik penyisihan Kekeruhan dengan Variasi 2 Pasang Plat 
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Pada Gambar 5.7 dapat dilihat dengan jelas bahwa variasi 2 pasangan plat alumunium dengan 

tegangan listrik 3 Volt berada di atas baku mutu yang ditandai dengan garis merah. 

Sedangkan untuk variasi pada tegangan 5, 7 dan 10 Volt angka kekeruhan akhir sudah 

dibawah garis baku mutu untuk parameter kekeruhan.  

 

Kemudian, proses yang terjadi di Unit Elektrokoagulasi pada variasi ini sama halnya dengan 

variasi pada 1 pasang plat yaitu terbentuknya flok di atas permukaan air serta endapan flok di 

dasar unit elektrokoagulasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kondisi permukaan air yang 

terjadi pada Unit Elektrokoagulasi dengan sistem kontinyu untuk variasi 2 pasang plat dengan 

tegangan listrik 3, 5, 7 dan 10 Volt. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Gambar 5. 8 Kondisi Permukaan Air pada Variasi 2 Pasang Plat dan Tegangan 3, 5, 7 dan 10 

Volt 

Ket : (c) Tegangan 3 Volt (h) Tegangan 5 Volt 

        (i) Tegangan 7 Volt (j) Tegangan 10 Volt 

Berdasarkan pada Gambar 5.8, dibandingkan pada variasi 1 pasang plat dengan tegangan 

yang sama yaitu 3 Volt, pada variasi 2 pasang plat ini terbentuk flok diatas permukaan air 

pada Unit Elektrokoagulasi. Hal ini terjadi karena kuat arus yang didapat lebih besar 

dibandingkan dengan variasi 1 pasang plat.  
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Sedangkan pada variasi dengan tegangan listrik 5, 7 dan 10 Volt, flok yang terbentuk di atas 

permukaan air lebih banyak dibandingkan dengan variasi tegangan 5, 7 dan 10 Volt pada 1 

pasang plat alumunium. Hal ini selain karena kuat arus listrik yang lebih besar, faktor lainnya 

yaitu penggunaan plat alumunium sebagai elektroda pun lebih banyak dibanding 1 pasang 

plat. Sehingga gas hidrogen yang dihasilkan lebih banyak dan membawa polutan ke 

permukaan air lebih banyak.  

 

Selain terbentuknya flok di permukaan air yang dibawa oleh gas hidrogen, pada dasar unit 

elektrokoagulasi juga terbentuk endapan flok. Endapan flok ini terbentuk dari hasil 

pengikatan Al3+ yang dilepaskan anoda sehingga mengikat partikel-partikel dalam air sampel. 

Berikut adalah kondisi dasar unit elektrokoagulasi pada variasi 2 pasang plat dengan 

tegangan listrik 3, 5, 7 dan 10 Volt. 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c)  

(d) 

Gambar 5. 9 Kondisi Dasar Unit Elektrokoagulasi pada Variasi 2 Pasang Plat dengan 

Tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt 

Ket : (d) Tegangan 3 Volt (k) Tegangan 5 Volt 

 (l) Tegangan 7 Volt (m) Tegangan 10 Volt 
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Berdasarkan Gambar 5.9, pada semua variasi tegangan listrik menghasilkan endapan flok di 

dasar reaktor elektrokoagulasi. Dibandingkan dengan variasi pada 1 pasang plat, secara visual 

endapan yang terbentuk pada variasi 2 pasang plat lebih banyak. Sama halnya dengan gas 

hidrogen yang dihasilkan katoda, dengan bertambahnya jumlah plat alumunium yang 

digunakan maka Al3+ yang dilepaskan anoda semakin banyak untuk mengikat partikel-

partikel dalam air sampel. 

 

5.1.3.3 Variasi 3 Pasang Plat dan Tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt 

Sama halnya pada variasi 1 dan 2 pasang plat alumunium, variasi 3 pasang plat alumunium 

juga diuji dengan tegangan listrik 3, 5, 7 dan 10 Volt untuk mengolah sampel air dengan nilai 

kekeruhan 100 NTU dan juga dilakukan dengan pengadukan 100 RPM. Berikut adalah hasil 

yang didapatkan pada percobaan 3 pasang plat dengan variasi tegangan 3, 5, 7 dan 10 Volt :  

Tabel 5.5 Efisiensi Penurunan Parameter Kekeruhan dengan Variasi 3 Pasang Plat 

Alumunium 

Kekeruhan 

Awal 

(NTU) 

Tegangan 

(V) 

Kuat 

Arus (A) 

Kerapatan 

Arus 

(A/m2) 

Kekeruhan 

Akhir 

(NTU) 

Efisiensi 

Penyisihan 

(%) 

100 

3 0,59 5,6663 5,15 94,85 

5 1,02 9,7959 2,93 97,07 

7 1,83 17,5750 1,74 98,26 

10 3,38 32,4610 1,28 98,72 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.5 untuk variasi 3 pasang plat alumunium dengan tegangan listrik 3 

Volt belum dapat mengolah air dengan kekeruhan 100 NTU hingga mencapai baku mutu 

untuk parameter kekeruhan. Hasil akhir pengolahan dengan variasi ini adalah 5,15 NTU 

dengan efisiensi penyisihan 94,85%.  

 

Sedangkan untuk variasi dengan tegangan listrik 5, 7 dan 10 Volt sudah dapat mengolah air 

dengan kekeruhan 100 NTU hingga mencapai baku mutu air untuk parameter kekeruhan. 

Hasil kekeruhan akhir pada percobaan ini adalah 2,93 NTU untuk 5 Volt; 1,74 NTU untuk 7 

Volt dan 1,28 NTU untuk 10 Volt. Efisiensi yang didapat dari masing-masing variasi adalah 

97,08% untuk variasi dengan tegangan 5 Volt, 97,95% untuk tegangan listrik 7 Volt dan 

98,20% untuk tegangan listrik 10 Volt. 
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Gambar 5. 10 Grafik penyisihan Kekeruhan dengan Variasi 3 Pasang Plat 

Pada Gambar 5.10 dapat dilihat untuk variasi 3 pasangan plat alumunium dengan tegangan 

listrik 3 Volt berada di atas garis baku mutu yang ditandai dengan garis merah. Sedangkan 

untuk variasi pada tegangan 5, 7 dan 10 Volt angka kekeruhan akhir sudah dibawah garis 

baku mutu untuk parameter kekeruhan. 

 

Proses yang terjadi di Unit Elektrokoagulasi pada variasi ini sama halnya dengan variasi pada 

1 dan 2 pasang plat, yaitu terbentuknya flok di atas permukaan air. Untuk lebih jelasnya, 

berikut adalah kondisi flok yang terdapat di permukaan air pada Unit Elektrokoagulasi 

dengan sistem kontinyu untuk variasi 3 pasang plat dengan tegangan listrik 3, 5, 7 dan 10 

Volt. 
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(c) 

 

(d) 

Gambar 5. 11 Kondisi Permukaan Air pada Variasi 3 Pasang Plat dan Tegangan 3, 5, 7 dan 

10 Volt 

Ket : (e) Tegangan 3 Volt (n) Tegangan 5 Volt 

 (o) Tegangan 7 Volt (p) Tegangan 10 Volt 

 

Berdasarkan Gambar 5.11, Pada variasi 3 pasang plat dengan variasi tegangan listrik 3, 5, 7 

dan 10 Volt dengan semakin besar tegangan listrik yang digunakan maka secara visual 

semakin banyak dan tebal flok yang dihasilkan di atas permukaan air. 

 

Pada variasi ini digunakan 3 pasang plat alumunium yaitu 3 batang katoda dan 3 batang 

anoda, sehingga kuat arus listrik yang mengalir akan semakin besar seiring dengan tegangan 

yang semakin besar juga. Sama halnya dengan reaksi yang terjadi pada variasi 1 dan 2 pasang 

plat, pada variasi 3 pasang ini terbentuk juga gelembung gas hidrogen yang membawa 

polutan kepermukaan air sehingga terbentuk flok di atas permukaan air. Flok semakin banyak 

dan tebal karena gas hidrogen yang dihasilkan semakin banyak dengan bertambahnya jumlah 

katoda yang digunakan pada variasi ini. 

 

Selain terbentuknya flok di atas permukaan air oleh gelembung gas hidrogen, adapun flok 

yang mengendap di dasar unit elektrokoagulasi hasil dari reaksi Al3+ yang dilepaskan anoda 

yang mengikat partikel-partikel dalam air sampel. Untuk kondisi di dasar unit 

elektrokoagulasi, dapat dilihat pada gambar berikut. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Gambar 5. 12 Kondisi Dasar Unit Elektrokoagulasi pada Variasi 3 Pasang Plat dan Tegangan 

3, 5, 7 dan 10 Volt 

Ket : (f) Tegangan 3 Volt (q) Tegangan 5 Volt 

 (r) Tegangan 7 Volt (s) Tegangan 10 Volt 

 

Maka dari itu, jumlah plat dan tegangan listrik yang digunakan selama percobaan ini sangat 

berpengaruh pada proses elektrokoagulasi. Semakin banyak jumlah plat elektroda yang 

digunakan serta tegangan listrik yang semakin besar maka akan menghasilkan kuat arus 

listrik yang semakin besar, sehingga efisiensi penyisihan kekeruhan pada air sampel akan 

semakin tinggi dan flok yang terbentuk akan semakin banyak sehingga mudah dipisahkan 

dengan air. 

5.1.4 Rekaptulasi Penelitian Pendahuluan  

 

Setelah semua variasi pasangan plat dan tegangan listrik telah dilakukan, berikut ini adalah 

data rekaptulasi hasil penelitian pendahuluan untuk setiap variasinya dalam bentuk tabel dan 

grafik.  
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Tabel 5.6 Rekaptulasi Efisiensi Penurunan Parameter Kekeruhan pada Penelitian 

Pendahuluan 

Kekeruhan 

Awal 

(NTU) 

Pasangan 

Plat 

Teganga

n (V) 

Kuat 

Arus (A) 

Kerapatan 

Arus (A/m2) 

Kekeruhan 

Akhir 

(NTU) 

Efisiensi 

Penyisihan 

(%) 

100 1 

3 0,17 8,1633 10,31 89,69 

5 0,50 24,0096 3,68 96,32 

7 0,76 36,4946 2,79 97,21 

10 1,01 48,4994 2,43 97,57 

100 2 

3 0,44 7,0428 5,24 94,76 

5 0,88 14,0856 2,92 97,08 

7 1,47 23,5294 2,05 97,95 

10 2,28 36,4946 1,80 98,20 

100 3 

3 0,59 5,6663 5,15 94,85 

5 1,02 9,7959 2,93 97,07 

7 1,83 17,5750 1,74 98,26 

10 3,38 32,4610 1,28 98,72 

 

 

Gambar 5. 13 Grafik Rekaptulasi Perbandingan Efisiensi Penyisihan Kekeruhan pada Setiap 

Variasi 

Berdasarkan Gambar 5.13, pada grafik diatas menggambarkan perbandingan hasil efisiensi 

penyisihan kekeruhan pada setiap pasangan plat terhadap tegangan listrik. Untuk mengolah 

air sampel dengan kekeruhan 100 NTU dengan debit 0,01 l/detik pada variasi 3 pasang plat 

memiliki efisiensi penyisihan tertinggi di setiap variasi tegangannya. Selain itu, grafik di 
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bawah ini menggambarkan rekaptulasi hasil kekeruhan akhir yang dibandingkan dengan 

standar baku mutu untuk parameter kekeruhan. 

 

 

Gambar 5. 14 Grafik Rekaptulasi Penurunan Parameter Kekeruhan pada Penelitian 

Pendahuluan 

Berdasarkan Gambar 5.14, dapat dilihat bahwa setiap variasi pasangan plat dengan tegangan 

listrik 3 Volt berada diatas garis baku mutu. Maka untuk menentukan kondisi optimal yang 

akan digunakan pada penelitian utama, variasi dengan tegangan listrik 3 Volt tidak 

dipertimbangkan.  

5.1.5 Analisa Hasil Penelitian Pendahuluan 

Untuk menentukan kondisi optimal yang akan digunakan pada penelitian utama, dibuat skala 

prioritas yang dilihat berdasarkan tegangan listrik dan pasangan plat yang akan digunakan 

serta kuat arus yang dihasilkan. Skala prioritas ini diurutkan berdasarkan penggunaan 

tegangan rendah ke besar. Maka skala prioritas yang dibuat sebagai berikut :  

 

Tabel 5.7 Skala Prioritas Pertimbangan Kondisi Optimal Untuk Penelitian Utama 

Prioritas Tegangan 

(V) 

Pasangan 

Plat 

Kuat 

Arus (A) 

Kekeruhan 

Akhir (NTU) 

Efisiensi 

(%) 

1 5 1 0,50 3,68 96,32 

2 5 2 0,88 2,92 97,08 

3 5 3 1,02 2,93 97,07 

4 7 1 0,76 2,79 97,21 

5 7 2 1,47 2,05 97,95 

6 7 3 1,83 1,74 98,26 
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Prioritas Tegangan 

(V) 

Pasangan 

Plat 

Kuat 

Arus (A) 

Kekeruhan 

Akhir (NTU) 

Efisiensi 

(%) 

7 10 1 1,01 2,43 97,57 

8 10 2 2,28 1,80 98,20 

9 10 3 3,38 1,28 98,72 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.7, untuk kondisi optimal yang dipilih terlebih dahulu ialah 1 

pasang plat alumunium dengan tegangan listrik 5 Volt. Variasi ini dipilih karena sudah 

mampu mengolah sampel air dengan kekeruhan 100 NTU sampai di bawah baku mutu 

dengan efisiensi 96,32%. Selanjutnya variasi yang dipilih ini akan diuji dengan berbagai 

tingkat kekeruhan dimulai dengan kekeruhan 25, 50, 100, 200, 300 lalu 400 NTU. Hasil 

percobaan untuk kondisi optimal dengan variasi 1 pasang plat dan tegangan listrik 5 Volt ini 

didapat sebagai berikut : 

Tabel 5.8 Efisiensi Penyisihan Parameter Kekeruhan  pada Kondisi Optimal 1 pasang plat 

dengan tegangan listrik 5 Volt 

Kekeruhan awal 

(NTU) 

Kekeruhan Akhir 

(NTU) 
Effesiensi (%) 

25 2,66 89,37 

50 2,90 94,19 

100 4,34 95,66 

200 7,59 96,21 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.8, dapat dilihat bahwa untuk kondisi optimal 1 pasang plat 

alumunium dengan tegangan listrik 5 Volt ini pada tingkat kekeruhan 25, 50 dan 100 NTU 

dapat menurunkan parameter kekeruhan hingga di bawah baku mutu yaitu secara berturut-

turut 2,66 NTU; 2,90 NTU dan 4,34 NTU dengan efisiensi 89,37%, 94,19%, dan 95,66%. 

Namun pada tingkat kekeruhan 200 NTU, kondisi yang terpilih ini tidak mampu menurunkan 

hingga batas baku mutu (5 NTU). Sehingga hasil yang didapatkan untuk kekeruhan akhir 

yaitu 7,59 NTU dengan efisiensi penyisihan 96,21%.  

 

Dari Tabel 5.8 juga dapat dilihat bahwa semakin kecil kekeruhan awal, maka kecenderungan 

hasil pengolahan untuk kekeruhan akhir akan semakin kecil.  Karena kecenderungan yang 

menurun ini, maka dapat disimpulkan jika variasi yang diuji mampu mengolah suatu angka 
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kekeruhan (yang lebih  besar) hingga batas baku mutu, maka kekeruhan awal yang lebih kecil 

akan dapat terolah hingga dibawah baku mutu juga. Untuk gambaran yang lebih jelas, dapat 

dilihat pada gambar grafik di bawah ini.  

 

Gambar 5. 15 Hasil Uji Coba Kondisi Optimal 1 Pasang Plat dan Tegangan Listrik 5 Volt 

 

Berdasarkan Gambar 5.15, batas baku mutu ditandai dengan garis berwarna merah. Untuk 

tingkat kekeruhan 25, 50 dan 100 NTU kekeruhan akhir hasil pengolahan berada di bawah 

garis baku mutu, sedangkan untuk 200 NTU berada di atas garis baku mutu. Pada grafik juga 

dapat dilihat bahwa semakin kecil kekeruhan awal, maka  hasil pengolahan untuk kekeruhan 

akhir juga lebih kecil. 

 

Gambar di bawah ini adalah kondisi yang terjadi pada permukaan air dan dasar unit 

elektrokoagulasi dengan sistem kontinyu untuk kondisi optimal variasi 1 pasang plat dengan 

tegangan listrik 5 Volt.  

 

Permukaan Air 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 16 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 1 Pasang Plat dan 

Tegangan 5 Volt dengan Kekeruhan 25 NTU 
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Permukaan Air 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 17 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 1 Pasang Plat dan 

Tegangan 5 Volt dengan Kekeruhan 50 NTU 

 

Permukaan Air 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 18 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 1 Pasang Plat dan 

Tegangan 5 Volt dengan Kekeruhan 100 NTU 

 

Permukaan Air 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 19 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 1 Pasang Plat dan 

Tegangan 5 Volt dengan Kekeruhan 200 NTU 

 

Dari 4 gambar di atas dapat dilihat secara visual perbedaan flok yang terbentuk pada setiap 

variasi kekeruhan. Walaupun menggunakan pasangan plat dan tegangan listrik yang sama, 

namun flok yang terbentuk di permukaan air maupun di dasar unit berbeda. Pada  variasi 
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kekeruhan 25 NTU flok yang terbentuk di permukaan air lebih sedikit di bandingkan dengan 

variasi kekeruhan lainnya. Pada kekeruhan 200 NTU dengan kekeruhan 100 NTU flok yang 

terbentuk jika di lihat dari sisi atas terlihat sama, namun ketebalan flok yang terbentuk pada 

kekeruhan 200 NTU lebih tebal dibandingkan dengan kekeruhan 100 NTU. 

 

Pada uji coba kondisi optimal ini juga terbentuk gas hidrogen yang membawa flok ke 

permukaan air dan juga Al3+ yang dilepaskan anoda mengikat partikel-partikel dalam sampel 

air sehingga membentuk flok yang mengendap didasar unit elektrokoagulasi. Pada penelitian 

pendahuluan, diketahui bahwa semakin banyak jumlah plat elektroda dan kuat arus yang 

digunakan, maka semakin banyak flok yang terbentuk pada Unit Elektrokoagulasi. Namun 

pada uji coba ini, variasi pasangan plat dan tegangan listrik yang digunakan untuk setiap 

variasi kekeruhan itu sama. Maka banyak atau sedikitnya flok yang terbentuk selain 

dipengaruhi oleh jumlah plat dan kuat arus, hal ini juga dipengaruhi oleh kekeruhan air yang 

akan diolah. 

 

Dari hasil percobaan ini ternyata kondisi optimal yang terpilih ini hanya dapat mengolah air 

sampai pada tingkat kekeruhan 100 NTU. Sehingga berdasarkan Tabel 5.7 kondisi optimal 

selanjutnya yang dipilih yaitu dengan menambah pasangan plat elektroda menjadi 2 pasang 

dengan mempertahankan tegangan listrik 5 Volt. Untuk uji coba kali ini menggunakan 

kekeruhan 400 NTU. Hal ini karena yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dari Tabel 5.8 

kecenderungan hasil pengolahan untuk kekeruhan awal yang lebih kecil maka kekeruhan 

akhir akan semakin kecil. Sehingga didapat hasil sebagai berikut. 

Tabel 5.9 Efisiensi Penyisihan Parameter Kekeruhan  pada Kondisi Optimal 2 pasang plat 

dengan tegangan listrik 5 Volt 

Kekeruhan awal 

(NTU) 

Kekeruhan Akhir 

(NTU) 

Effesiensi 

(%) 

400 10,04 97,49 

300 6,11 97,96 

 

Berdasarkan Tabel 5.9 pada uji coba kondisi optimal dengan variasi 2 pasang plat dan 

tegangan listrik 5 Volt ternyata pada kekeruhan 400 NTU hingga 300 NTU variasi tersebut 

belum dapat mengolah sampel air hingga dibawah baku matu. Karena belum didapat kondisi 

optimal untuk mengolah air hingga kekeruhan 400 NTU, maka dipilih kembali kondisi 
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optimal dari penelitian pendahuluan yang akan digunakan untuk penelitian utama. Jika 

diamati setiap hasil uji coba yang dilakukan, untuk kuat arus yang dihasilkan dari setiap 

variasi pasangan plat dan tegangan listrik sangat mempengaruhi hasil akhir percobaan.  

Jika dilihat pada Tabel 5.7, untuk skala prioritas seharusnya variasi yang dipilih berikutnya 

adalah 3 pasang plat dengan tegangan listrik 5 Volt. Namun, mempertimbangkan penggunaan 

3 pasang plat kemungkinan pemborosan untuk penggunaan elektroda. Lalu variasi berikutnya 

yaitu 1 pasang plat dengan tegangan listrik 7 Volt, variasi ini juga tidak dipilih karena jika 

melihat kuat arus listrik yang dihasilkan variasi ini yaitu hanya 0,76 Ampere lebih kecil 

dibanding variasi 2 pasang plat dengan tegangan 5 Volt yang memiliki kuat arus 0,88 

Ampere.  

 

Maka berdasarkan Tabel 5.7, variasi berikutnya yang diuji adalah 2 pasang plat dengan 

tegangan listrik 7 Volt yang menghasilkan kuat arus listrik 1,47 Ampere. Pada percobaan ini 

diuji dengan menggunakan kekeruhan 400 NTU mengikuti  percobaan sebelumnya pada 2 

pasang plat dan tegangan listrik 5 Volt karena kecenderungan hasil pengolahan yang semakin 

kecil jika kekeruhan awal nya lebih kecil. Dengan kekeruhan awal 400 NTU dan diolah 

menggunakan variasi 2 pasang plat dengan tegangan listrik 7 Volt, hasil kekeruhan akhir 

yang didapat yaitu 3,40 NTU dengan efisiensi penyisihan 99,15%.  

 

Berdasarkan hasil percobaan ini, untuk variasi 2 pasang plat dengan tegangan listrik 7 Volt 

mampu mengolah air dengan kekeruhan 400 NTU hingga di bawah standar baku mutu. 

Karena variasi ini dapat mengolah sampel air hingga kekeruhan 400 NTU, maka dengan itu 

dipilihlah variasi 2 pasangan plat dengan tegangan listrik 7 Volt untuk kondisi optimal yang 

akan digunakan pada penelitian utama. 

 

5.2 Penelitian Utama 

Dari hasil analisa kondisi optimal, didapat variasi 2 pasang plat dengan tegangan listrik 7 

Volt yang mampu mengolah air dengan kekeruhan 400 NTU hingga di bawah baku mutu. 

Maka variasi ini dipilih untuk penelitian utama dengan variasi kekeruhan yang dimulai 

dengan kekeruhan 25 NTU lalu 50, 100, 200, 300 dan 400 NTU.  

 

Berikut ini adalah hasil penelitian utama untuk mengolah kekeruhan air dengan kekeruhan 

25, 50, 100, 200, 300 dan 400 NTU menggunakan variasi 2 pasang plat dan tegangan listrik 7 

Volt sebagai kondisi optimal. 
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Tabel 5.10 Efisiensi Penyisihan Parameter Kekeruhan  pada Kondisi Optimal 2 Pasang Plat 

dengan Tegangan Listrik 7 Volt 

Kekeruhan awal 

(NTU) 
Kekeruhan Akhir (NTU) Effesiensi (%) 

25 1,20 95,20 

50 1,54 96,91 

100 1,96 98,04 

200 2,27 98,86 

300 2,52 99,16 

400 3,40 99,15 

 

Berdasarkan Tabel 5.10 didapatkan hasil pengolahan untuk kekeruhan akhir yang memenuhi 

standar baku mutu yaitu 5 NTU untuk parameter kekeruhan. Dari tingkat kekeruhan 25 NTU 

hingga 400 NTU, efisiensi penyisihan tertinggi yaitu 99,16% untuk mengolah kekeruhan 300 

NTU dan efisiensi penyisihan terendah yaitu 95,20% pada 25 NTU. 

 

Gambar 5. 20 Hasil Uji Coba Kondisi Optimal 2 Pasang Plat dan 7 Volt 

 

Dilihat dari Gambar 5.20, kekeruhan akhir hasil pengolahan berada dibawah garis baku mutu 

yang ditandai dengan garis berwarna merah. Selain itu dapat dilihat pada gambar diatas 

bahwa semakin tinggi kekeruhan awal yang akan diolah maka semakin tinggi hasil akhir 

pengolahan yang dihasilkan karena trend dari grafik tersebut naik. 

 

Karena hasil akhir pengolahan sudah memenuhi standar baku mutu parameter kekeruhan, 

maka untuk variasi 2 pasang plat dengan tegangan listrik 7 Volt adalah kondisi optimal pada 
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penelitian Penurunan Kekeruhan Air Baku dengan Metode Elektrokoagulasi pada Reaktor 

Kontinyu. Berikut ini adalah kondisi pada Unit Elektrokoagulasi untuk penelitian utama : 

 

Permukaan Air 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 21 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 2 Pasang Plat dan 

Tegangan 7 Volt dengan Kekeruhan 25 NTU 

 

 

Permukaan Air 

 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 22 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 2 Pasang Plat dan 

Tegangan 7 Volt dengan Kekeruhan 50 NTU 

 

Permukaan Air 

 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 23 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 2 Pasang Plat dan 

Tegangan 7 Volt dengan Kekeruhan 100 NTU 
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Permukaan Air 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 24 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 2 Pasang Plat dan 

Tegangan 7 Volt dengan Kekeruhan 200 NTU 

 

 

Permukaan Air 

 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 25 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 2 Pasang Plat dan 

Tegangan 7 Volt dengan Kekeruhan 300 NTU 

 

Permukaan Air 

 

Dasar Unit 

Gambar 5. 26 Kondisi pada Unit Elektrokoagulasi dengan Variasi 2 Pasang Plat dan 

Tegangan 7 Volt dengan Kekeruhan 400 NTU 

 

Sama halnya dengan penelitian pendahuluan, pada penelitian utama juga terbentuk flok pada 

permukaan air dan flok yang mengendap di dasar unit elektrokoagulasi. Dari hasil penelitian 

utama ini dapat dilihat bahwa selain faktor dari pasangan plat dan tegangan listrik yang 

digunakan, kekeruhan air yang akan diolah juga mempengaruhi proses reaksi yang terjadi di 

unit elektrokoagulasi. Semakin tinggi kekeruhan yang akan diolah maka secara visual 
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semakin banyak flok yang terbentuk diatas permukaan air dan flok yang mengendap di dasar 

unit elektrokoagulasi. 

 

Prospek dari penelitian ini adalah bahwa penelitian dan produk yang dihasilkan dapat 

diduplikasikan di daerah-daerah lain yang merupakan daerah bencana. Adapun dampak 

manfaat dari dirancangnya instalasi pengolahan air mobile ini adalah dapat menjangkau 

lokasi-lokasi bencana yang pada umumnya sulit diakses oleh kendaraan bermotor. 

 

5.3 Desain Platform Kendaraan 

Berdasarkan Business Plan yang dikembangkan, dapat disusun konsep disain yang berisi 

garis besar spesifikasi teknik dan performansi kendaraan yang diharapkan. Pemodelan CAD 

dilakukan dengan memodelkan komponen-komponen kendaraan berikut model 

asemblingnya, menggunakan Computer Aided Disain (CAD). Dengan pemodelan CAD dapat 

dianalisis berbagai aspek pemilihan material, metode pembuatan dan kehandalan. 

 

Solid model menawarkan berbagai kelebihan antara lain pembentukan model 3D yang mudah 

(surface otomatis terdapat pada model kartena sifatnya yang padat), kemudahan dalam break 

down gambar tampak dan potongan, mendukung proses manufakturing secara CNC model. 

Keuntungan lain dari solid model adalah kesiapan geometri untuk menerima lighting dan 

material secara otomatis dalam proses rendering untuk kepentingan presentasi. Dari 

kemampuan yang ditawarkan solid model tersebut jelas akan lebih mengefektifkan metode 

digital design. 

Gambar 5. 27 Tampak Atas Disain Platform Kendaraan 
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Gambar 5. 28 Tampak Bawah Disain Platform Kendaraan 

Gambar 5. 29 Tampak Samping Disain Platform Kendaraan 
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5.4 Simulasi Kekuatan 

Proses perancangan platform kendaraan diawali dengan perancangan rangkanya. Rangka 

kendaraan berfungsi sebagai penyangga komponen dan baterai, penguat struktur sekaligus 

pengendali. Perancangan platform kendaraan dilakukan dengan mengacu pada bentuk rangka 

kendaraan ringan dengan ketinggian deck yang cukup rendah. Desain rangka dilakukan 

secara iteratif sampai diperoleh desain yang optimum. Selain itu desain juga 

mempertimbangkan fungsi rangka sebagai tempat penyimpanan generator sebagai 

pembangkit listrik cadangan dan peralatan lainnya. 

 

Perkembangan teknologi informasi membuat proses perancangan rangka kendaraan ini 

menjadi Iebih cepat dan Iebih hemat sumber daya. Hal ini dimungkinkan karena proses 

perancangan dilakukan dengan mensimulasikannya di komputer. Hasil simulasi telah 

menunjukkan apakah basil rancangan tersebut dapat diaplikasikan atau tidak sebelum 

rancangan tersebut diproduksi. Hasil rancangan yang optimum dapat segera diperoleh. 

Sekarang ini banyak sekali program-progam aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk keperluan terebut diantaranya adalah : SolidWorks, CATIA, ADAM, Visual Nastran, 

PRO-E, Mechanical Desktop, Inventor dan lain sebagainya (Cokorda, 2004) 

 

Salah satu komponen pada platform kendaraan yang dianalisa menggunakan perangkat lunak 

adalah dudukan lengan ayun rangka kendaraan. Tegangan maksimum dan peralihan 

maksimum yang terjadi akibat pembebanan statis dianalisa kemudian dilakukan modifikasi 

perancangan untuk menurunkan tegangan maksimum yang terjadi tanpa mengubah komposisi 

material. Modifikasi yang dilakukan adalah mengubah dan memperbesar tulang rangka yang 

terdapat pada bagian bawah dudukan segitiga yang mengalami tegangan maksimum. 

Hasilnya tegangan maksimum yang terjadi pada rancangan yang telah dimodifikasi menjadi 

Iebih rendah namun dengan kompensasi penambahan massa (Saidi, 2006). Penerapan 

perangkat lunak untuk menganalisa dudukan mesin dan dudukan pengemudi kendaraan juga 

telah dilakukan (Kurniawan. 2007). Analisa tegangan maksimum dan peralihan maksimum 

dilakukan terhadap perubahan arah pembebanan pada dudukan mesin. Hal ini dilakukan 

untuk menentukan faktor keamanan dan rancangan yang dimodifikasi dan bentuk dudukan 

sebelumnya. 
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Gambar 5. 30 Distribusi Tegangan Von Mises pada Platform Kendaraan 

 

Gambar 5. 31 Distribusi Safety Faktor 

Gambar 5. 32 Distribusi Perpindahan pada Platform Kendaraan 
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5.5 Pembuatan Prototipe 

Berikut ini progres penelitian dalam pembuatan prototipe. 

Gambar 5. 33 Lantai dan Frame 

 

 

 

 

Gambar 5. 34 Setting Roda 
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Gambar 5. 35 Wheel Housing 

5.6 Ujicoba Platform Kendaraan 

Pembuatan platform kendaraan masih terus disempurnakan. Pengujian kekuatan dan 

kegunaan platform kendaraan menjadi masukan proses penyempurnaan platform kendaraan 

tersebut. Pada Gambar 5.36 dapat dilihat pada saat dilakukan ujicoba platform kendaraan. 

 

 

 

Gambar 5.36 Ujicoba Platform Kendaraan 
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Pada tahun pertama penelitian sudah mendapatkan hasil yang baik untuk pengolahan air, 

khususnya untuk menyisihkan kekeruhan pada skala 1 rumah tangga (debit 0,01 Liter per 

detik). Penyisihan kekeruhan melalui rangkaian pengolahan elektrokoagulasi dengan debit 

0,01 Lpd mencapai kondisi optimal pada variasi 2 pasang plat dan tegangan listrik 7 Volt 

dengan kerapatan arus 23-24 A/m2. Perancangan dan pembuatan platform kendaraan 

bermotor telah mencapai tahapan ujicoba kekuatan dan kelayakan. 

 

Penelitian pada tahun kedua akan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengolahan 

menjadi 1 Liter per detik, dimana dengan kapasitas ini akan dapat memenuhi kebutuhan air 

minum untuk 100 rumah tangga. Perancangan alat elektrokoagulasi dengan kapasitas 1 Lpd 

dilakukan berdasarkan hasil penelitian tahun pertama. Ujicoba penyisihan masih dilakukan di 

laboratorium dengan berbagai air baku yang merepresentasikan tingkat kekeruhan air banjir. 

Dari sisi platform kendaraan akan terus diujicoba dan disempurnakan, sampai pada tahapan 

integrasi alat elektrokogulasi dengan platform kendaraan.  

 

Sebagai luaran telah dihasilkan tiga buah paper (terlampir). Paper pertama yang berjudul : 

“Turbidity Reduction Of The Raw Drinking Water for Pilot Scale Electrocoagulation 

Development” telah dipresentasikan pada The Fourth International Conference on Science, 

Engineering & Environment (SEE2018) yang dilaksanakan di Nagoya pada tanggal 12 

November sampai dengan 14 November 2018. Paper kedua merupakan draft paper yang akan 

dimuat pada jurnal nasional terakreditasi. Sedangkan paper ketiga sudah dipublikasikan pada 

Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology, dengan link : 

www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/urbanenvirotech/article/view/2823/2492.  

 

Hasil luaran yang berkaitan dengan HAKI adalah draft Kekayaan Intelektual sebagai luaran 

wajib pada skema penelitian ini, berupa draft paten dan disain produk industri untuk 

rangkaian alat elektrokoagulasi kapasitas 1 Lpd. 

 

 

 

 

 

http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/urbanenvirotech/article/view/2823/2492
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BAB 7. KESIMPULAN 

 

1. Berdasarkan penelitian alat elektrokoagulasi diperoleh variasi 2 pasang plat dengan 

tegangan listrik 7 Volt yang mampu mengolah air dengan kekeruhan 400 NTU hingga di 

bawah baku mutu. 

2. Berdasarkan kondisi optimal didapatkan hasil pengolahan untuk kekeruhan akhir yang 

memenuhi standar baku mutu yaitu 5 NTU pada rentang kekeruhan 25 NTU hingga 400 

NTU dengan efisiensi penyisihan tertinggi yaitu 99,16% untuk mengolah kekeruhan 300 

NTU dan efisiensi penyisihan terendah yaitu 95,20% pada 25 NTU. 

3. Dari hasil penelitian utama dapat dilihat bahwa selain faktor pasangan plat dan tegangan 

listrik yang digunakan, kekeruhan air yang akan diolah juga mempengaruhi proses reaksi 

yang terjadi di unit elektrokoagulasi. Semakin tinggi kekeruhan yang akan diolah maka 

secara visual semakin banyak flok yang terbentuk diatas permukaan air dan flok yang 

mengendap di dasar unit elektrokoagulasi. 

4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembuatan Platform Kendaraan dapat disimpulkan 

bahwa: 

• Hasil simulasi dinamik, menunjukan performa dari desain platform kendaraan yang 

dirancang cukup baik. 

• Hasil simulasi kekuatan struktur menggunakan Finite Element Method dengan beban 

statis meyakinkan bahwa desain struktur cukup kuat untuk menerima beban statis 

sebesar 1 ton dengan Factor of Safety 9.8 

• Desain suspensi yang dipilih adalah rigid suspension dengan menggunakan leaf 

spring dan shock absorber menyilang. 
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Abstract 

 

A preliminary study to reduce the turbidity of drinking water by electrocoagulation method has been 

previously investigated. Subsequent studies were then conducted with various turbidity and initial precipitation 

treatments. Cikapundung River and Cisangkuy River are the main drinking water sources in Bandung with very 

fluctuating turbidity. In the water supply system, turbidity is one of the important factors to be observed due to 

several reasons such as aesthetic, consideration of  load to filtration, and disinfection process. This study aims to 

applying the electrocoagulation process to reduce turbidity as an alternative to conventional coagulation system 

by utilizing Poly Aluminum Chloride (PAC). Electrocoagulation is one method of water treatment by combining 

the process of coagulation, flotation and electrochemistry. In this work, the electrocoagulation experiments were 

set up by varying the current density from 10-30 volts with 5-30 minutes detention time so that  the turbidity 

variation could be created in a range of 25 Nelphelometric Turbidity Unit (NTU) up to 400 NTU. In addition, the 

experiments were carried out by a precipitation process prior to the electrocoagulation process. The optimum 

conditions of the electrocoagulation process with both initial and non-precipitated depositions occurred at an 

initial turbidity of 400 NTU with electrocoagulation time and with a 100 RPM fast stirring for 10 minutes to 

have a turbidity reduction of 99.52% and 98.28 %. The optimum current density for non-precipitating conditions 

was 21.33 A / m
2
, whereas it is with precipitating of 46.22 A / m

2
. This optimum condition is useful for a pilot 

scale development. 

 

Keywords: electrocoagulation, optimum conditions, precipitation, raw water, turbidity 

 

 

INTRODUCTION 

 

Drinking water sources of Bandung City come 

from surface water that are Cikapundung River and 

Cisangkuy River [1] – [3]. These raw water sources 

are affected by upstream conditions, pollution along 

the stream, as well as the climate and weather that 

result in this surface water quality changing over 

time. Water quality in Cikapundung river also 

influenced by hydrological and land cover factors 

[4]. Such conditions lead to the need for raw water 

treatment before being utilized. Turbidity is one of 

pollutant parameters that is of primary concern as it 

often exceeds the quality standard.  According 

Sawyer (2003) in the system of drinking water 

supply turbidity is one important factor for several 

reasons including aesthetic factors, filterability, the 

number of harmful organisms that affect the 

disinfection process [5]. 

Raw water treatment process of Bandung City 

generally use Poly Aluminum Chloride (PAC) as 

coagulant to bind turbidity. The use of PAC 

increasingly large due to the condition of the quality. 

of raw water is getting more and more decreased [6]. 

The large use of PAC leads to a large and dangerous 

sludge of processing waste. In this regard, more 

efficient raw water treatment alternatives are needed 

and produce less sludge. 

 

Electrocoagulation is one method of water 

treatment by combining the process of coagulation, 

flotation and electrochemistry. The 

electrocoagulation mechanism follows the basic 

principle used in the electrolysis cell system, where 

the anode and cathode are the site of the reduction 

oxidation reaction. The electrical energy applied to 

the anode dissolves the aluminum into the solution 

which then reacts with the hydroxy ion from the 

cathode to form aluminum hydroxy.  Hydroxy 

coagulates and flocculates suspended particles 

resulting in a removal of solids from treated water 

[7] 

The research that has been done on 100 NTU 

turbidity concentration, obtain optimal condition of 

removal process under conditions with stirring, 

optimum detention time 10 minutes, optimum 

voltage 10 Volt, and optimal current density 21.33 A 

/ m2 [8]. In this research, the raw water treatment 

process by electrocoagulation method is used to set 

aside the variation of turbidity concentration at the 

optimum condition of previous research. In this 

study also tested the initial precipitation process 

before the electrocoagulation process, as an effort to 

eliminate suspended particles. 

The aim of this research is to analyze the 

efficiency of the electrocoagulation process using 
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1. PENDAHULUAN 

Kualitas air sungai sebagai sumber air baku dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan 

pencemaran disepanjang aliran sungai. Hal ini menyebabkan kualitas air sungai menurun seiring 

berjalannya waktu dan memerlukan pengolahan agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-

hari. Salah satu parameter pencemar yang sering kali melebihi nilai baku mutu air bersih adalah 

kekeruhan. 

Dalam proses pengolahan air baku, biasanya perusahaan pengolahan air akan menggunakan 

PAC (Poly Aluminium Chloride) sebagai koagulan untuk mengikat padatan terlarut dalam air. 

Namun penggunaan PAC (Poly Aluminium Chloride) dalam proses pengolahan air baku ini 

biasanya tidak sedikit dan sulit untuk ditetapkan karena dipengaruhi oleh kualitas air baku yang 

akan diolah. Oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif metode penyisihan kekeruhan sebagai 

pengganti metode koagulasi dengan PAC (Poly Aluminium Chloride) yang lebih praktis namun 

dengan efisiensi yang sama bahkan lebih baik.  

Elektrokoagulasi adalah proses penggumpalan dan pengendapan partikel – partikel halus yang 

terdapat dalam air dengan menggunakan energi listrik. Proses elektrokoagulasi dilakukan pada 

bejana elektrolisis yang di dalamnya terdapat dua buah penghantar arus listrik searah yang dikenal 

sebagai elektroda. Pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, metode elektrokoagulasi ini 

digunakan pada reaktor dengan sistem batch untuk mengolah air baku. Sehingga pada penelitian 

ini dilakukan pengembangan metode elektrokoagulasi pada reaktor sistem batch menjadi sistem 

kontinyu. 

2. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengembangkan aplikasi dari penggunaan metode elektrokoagulasi sebagai salah 

satu alternatif pengganti koagulan PAC (Poly Aluminium Chloride) dari reaktor batch 

menjadi reaktor kontinyu. 

PENYISIHAN KEKERUHAN KAPASITAS RUMAH TANGGA 

DENGAN RANGKAIAN PENGOLAHAN ELEKTROKOAGULASI  
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ABSTRACT 
 
Source of raw water used at Badak Singa Water Treatment Plant come from surface 
water such as Cisangkuy River. This source of raw water is affected by conditions in the 
upstream, pollution along the stream, climate and weather. In the drinking water 
supply system, turbidity is one important factor for several reasons such as aesthetic 
factor, burden to filtration, and interfere the disinfection process. Electro coagulation 
is one of water treatment method that combines the process of coagulation, flotation, 
and electrochemical. Aims: This research aims to see at the ability of the electro 
coagulation process in reducing turbidity as an alternative to substitute the 
conventional coagulation system. Methodology and results: This research carried out 
by testing electro coagulation with variations in mixing, current density produced by 
voltage 10, 20 and 30 volt and detention time 5, 10, 20 and 30 minute to reduce the 
initial turbidity of 100 NTU. The result are that: the efficiency of electro coagulation 
with mixing is better than electro coagulation without mixing to reduce the initial 
turbidity of 100 NTU; the final turbidity value of the processing result is better as the 
length of detention time used and meet the quality standard from detention time of 
10 minute; the higher the current density given and the longer the detention time 
used, the higher the processing efficiency and the formed flock volume is deposited.  
Conclusion, significance and impact study: A good turbidizing removal process using 
electrocoagulation requires the agitation process and long detention time.  
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1. INTRODUCTION 
 
The increase of population and rapid economic growth result the increasing of need for clean 

water (BPLHD Prov Jabar, 2006). Clean water as main supporting for good health and public 

welfare is more difficult to obtain. An imbalance between the availability of water that tends to  
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PENGEMBANGAN ALAT ELEKTROKOAGULASI SKALA PILOT UNTUK MENYISIHKAN 
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Bidang Teknik Invensi 

 Invensi ini berhubungan dangan metode untuk menyisihkan 

kekeruhan dengan cara elektrokoagulasi, yaitu metode penyisihan 

kekeruhan tanpa menggunakan bahan kimia. Alat yang digunakan 

merupakan alat yang terintegrasi, meliputi elektrokoagulasi, 10 

flokulasi, sedimentasi, dan bak air olahan. 

 

Latar Belakang Invensi 

Salah satu parameter utama yang menjadi ciri khas air sungai 

sebagai air baku air minum adalah kekeruhan yang sangat tinggi. 15 

Konsentrasi kekeruhan di Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy 

sangat berfluktuasi, yaitu antara 25 NTU hingga 600 NTU (PDAM, 2016). 

Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy merupakan sumber air utama 

di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Badak Singa yang melayani 

sebagian besar Kota Bandung.  20 

 

Konsentrasi kekeruhan yang berfluktuasi dan cenderung tinggi 

mempengaruhi kinerja IPAM Badak Singa. Dalam proses pengolahannya, 

IPAM Badak Singa menggunakan Poly Alluminium Chloride (PAC)dengan 

jumlah yang cukup banyak sebagai koagulan untuk mengikat kekeruhan. 25 

Penggunaan koagulan yang semakin banyak akan menghasilkan lumpur di 

akhir pengolahan yang banyak (Afiatun, dkk.,  

2017).Mempertimbangkan hal ini, diperlukan suatu alternatif 

pengolahan untuk menyisihkan kekeruhan tanpa menggunakan bahan 

kimia dengan efisiensi yang sama bahkan lebih baik dan biaya yang 30 

lebih terjangkau. Selanjutnya unit pengolahan  akan dikembangkan  


