
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan industri tekstil di Indonesia telah maju dengan pesat, 

namun disisi lain limbah yang dihasilkan beresiko terhadap kerusakan lingkungan. 

Proses produksi tekstil banyak menghasilkan limbah yang berasal dari proses 

pencelupan (dyeing),  pencucian (washing),  pengukuran (sizing),  pencetakan 

(printing)  dan  penyempurnaan (finishing)  (Atmaji, dkk,  1999). Apabila limbah 

tersebut langsung dibuang ke badan air, dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

kesehatan masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga dapat menyebabkan 

peningkatan kondisi keasaman di perairan dan terganggunya keseimbangan 

ekosistem makhluk hidup.  

Molekul zat warna merupakan senyawa organik yang mempunyai ikatan 

tidak jenuh dengan gugus auksokrom yang mengaktifkan kerja kromofor dan 

memberikan daya ikat pada serat yang diwarnai. Salah satu zat warna yang sering 

digunakan dalam industri tekstil adalah zat warna indigo biru. Zat  warna  ini  

digunakan sebagai  pewarna  pakaian  yang  berjenis jean dan wool serta serat-

serat dari binatang dan merupakan  zat  warna  biru  yang sangat  tahan  terhadap  

cahaya  matahari maupun  pencucian.  Penggunaan  zat  warna indigo biru dalam  

suatu  proses pewarnaan  tekstil  menghasilkan  limbah  cair yang  dapat  

mencemari  lingkungan karena limbah  ini  berwarna  biru  gelap jika  dalam  

konsentrasi  besar  akan menghalangi  sinar  matahari  menembus dasar  perairan,  
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akibatnya  biota  air  menjadi terganggu. Selain itu, zat  warna  ini  dapat  

mengakibatkan  penyakit  kulit  dan yang sangat membahayakan dapat 

mengakibatkan kanker kulit (Sugiharto, 1987).  

Pengolahan limbah cair industri dapat dilakukan secara kimia, fisika, 

maupun biologi. Secara  kimia terdapat beberapa metode pengolahan limbah cair 

industri tekstil diantaranya reaksi fotokatalitik (Rashed dan El-Amin, 2007), 

adsorpsi (Jannantin dkk., 2003), koagulasi (Kobaya dkk., 2003 ; Sianita dan 

Nurcahyati, 2008).  Cara  ini  memiliki  kelemahan  yang mendasar yaitu 

menghasilkan limbah lain berupa sludge sehingga perlu dilakukan pengolahan  

terhadap  limbah  tersebut.   

Secara  fisika  terdapat  pengolahan  dengan metode sedimentasi namun 

metode ini kurang cocok karena hanya mengendapkan limbah  dan  butuh  

pengolahan  lebih  lanjut  terhadap limbah  yang  terendapkan.  Pengolahan  

limbah  secara  biologi  juga  sudah  sering  dilakukan  dengan memanfaatkan 

organisme tertentu (Wiloso, 1999) dan hasilnya kurang efektif karena metode ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penghilangan zat warna. 

Beberapa pengolahan limbah tekstil yang mengandung zat warna indigo 

biru telah dilakukan di Indonesia. Salah satu metode yang digunakan untuk 

menurunkan intensitas warna biru indigo umumnya berupa koagulasi dan 

flokulasi secara kimia yang dapat menurunkan konsentrasi biru indigo hingga 

80%. Tetapi metode ini menimbulkan penumpukkan lumpur yang telah tercemar 

senyawa indigo. Metode lain yang digunakan yaitu melalui ozonisasi yang hanya 

dapat menurunkan 50% - 60% warna biru indigo (Rahma, 2007). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DEGRADASI ELEKTROKIMIA INDIGO BIRU 
DENGAN ELEKTRODA KARBON/TiO2 

EVI MAY INDRAWATI



3 
 

Berdasarkan  permasalahan  tersebut  perlu  dilakukan  proses  pengolahan 

limbah  cair  dari  industri  tekstil  dengan  metode  yang  tidak  menghasilkan  

limbah lain,  yaitu  metode  degradasi elektrokimia. Degradasi elektrokimia 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode yang lainnya karena  selain  

tidak  menghasilkan  limbah  samping  berupa sludge, juga  tidak diperlukan 

penambahan bahan kimia yang mahal dan prosesnya berlangsung lebih cepat. 

Beberapa  penelitian  degradasi elektrokimia  telah  banyak  dilakukan.  

Panizza dkk.,  (2006)  membandingkan  penggunaan  dua  anoda  boron-doped 

diamond dan TiRuO2 dan sebagai katoda keduanya menggunakan stainless steel, 

mendapatkan hasil penghilangan warna sebesar 80% setelah 25 menit dengan kuat 

arus  60  mAcm-2  dengan  konsentrasi  Cl

 

−  1,2 gdm

 

−3dan  menurunkan  COD  

mendekati  0  mg/L  setelah  200  menit  dari  kedua  elektroda  tersebut.  

Penggunaan anoda  TiRuO2 dapat  lebih  cepat  mendegradasi  dan  

menghilangkan  warna  dalam proses  pengolahan  limbah.  

  Pada  penelitian  ini  akan  digunakan  elektroda  karbon-doped TiO2 

(C/TiO2). Bahan   karbon  (C)  memiliki  kekuatan  dan  ketahanan  fisik  yang  

baik  pada  kondisi elektrolisis biasa (potensial tidak terlalu tinggi), dan dapat 

digunakan dalam waktu yang  lama  pada  densitas  arus  tinggi  (Widodo dkk.,  

2012).  Beberapa  penelitian yang mamanfaatkan bahan ini untuk berbagai 

keperluan, seperti sebagai elektroda dalam oksidasi ion CN- (Tissot dan Fragniere, 

2006), oksidasi asam sulfat (Randle dan Kuhn, 2001), oksidasi EDTA 

(Yoshimura, 1981) dan oksidasi limbah organik  (Li dkk.,  2006).  Fakta  tersebut  
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menunjukkan  bahwa  karbon  (C)  dapat digunakan sebagai elektroda yang cukup  

baik untuk berbagai proses dan kondisi elektrolisis. 

 Oksida logam TiO2 digunakan sebagai doping dalam pembuatan elektroda 

merupakan bahan semikonduktor yang dapat menghantarkan listrik yang harganya 

relatif murah, inert, banyak dijumpai,  tidak beracun dan bersifat stabil (Gratzel, 

2006). Dengan demikian proses degradasi elektrokimia zat warna indigo biru 

dengan menggunakan elektroda C/TiO2  diharapkan terjadi secara sempurna. 

 Menurut Lorimer dkk. (2000), efek elektrolisis dapat dipengaruhi oleh pH, 

konsentrasi  elektrolit  dan  kuat  arus. Selain itu, pada degradasi elektrokimia juga 

dipengaruhi oleh potensial dan elektroda yang digunakan (Lee,2008). Sehingga 

pada penelitian ini akan mempelajari hal-hal yang berpengaruh pada proses 

degradasi elektrokimia yang meliputi potensial,  pH larutan, dan waktu degradasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi optimum degradasi elektrokimia indigo biru 

menggunakan elektroda C/TiO2 yang meliputi potensial, pH larutan, dan 

waktu degradasi?  

2. Bagaimana persentase penurunan COD dan hasil analisis KLT dari  proses 

degradasi elektrokimia indigo biru menggunakan elektroda C/TiO2 ? 

3. Bagaimana hasil analisis Cl-, OCl- dan CO2 dari proses degradasi 

elektrokimia indigo biru menggunakan elektroda C/TiO2 ? 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DEGRADASI ELEKTROKIMIA INDIGO BIRU 
DENGAN ELEKTRODA KARBON/TiO2 

EVI MAY INDRAWATI



5 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mempelajari metode degradasi elektrokimia indigo biru dengan elektroda C/TiO2 

pada larutan indigo biru. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Berdasarkan  rumusan masalah  di atas,  maka  penelitian ini mempunyai  

tujuan khusus sebagai berikut. 

1. Menentukan kondisi optimum degradasi elektrokimia indigo biru 

menggunakan elektroda C/TiO2 yang meliputi, potensial, pH larutan, dan 

waktu degradasi. 

2. Menentukan persentase penurunan COD dan hasil analisis KLT dari  proses 

degradasi elektrokimia indigo biru menggunakan elektroda C/TiO2.  

3. Menentukan hasil analisis Cl-, OCl- dan CO2 dari proses degradasi 

elektrokimia indigo biru menggunakan elektroda C/TiO2. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara 

lain sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi mengenai salah satu cara dalam pengolahan limbah 

zat warna indigo dengan metode degradasi elektrokimia menggunakan 

elektroda karbon-doped TiO2. 
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2. Memberikan alternatif baru dalam metode pengolahan limbah yang efektif 

dan efisien. 

3. Menambah referensi data penelitian dalam penanganan masalah pencemaran 

lingkungan, terutama polutan zat warna. 
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