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Riska Anindita Savitri. 145100901111016. Efisiensi Removal
Kadar Fosfat Total (PO4), Total Suspended Solid (TSS) dan
Kekeruhan dalam Pengolahan
Limbah Cair Domestik
Tlogomas dengan Menggunakan Teknologi Plasma.
Pembimbing: Dr. Ir. Alexander Tungul Sutan Haji, MT dan Dr.
Ir. J. Bambang Rahadi W., MS
ABSTRAK
Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari buangan dari
kegiatan rumah tangga seperti air bekas cucian dan lain-lain
sehingga menimbulkan adanya kandungan lipid dan surfaktan
yang menyebabkan nilai fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan
tinggi. Pengolahan limbah domestik saat ini belum
mempertimbangkan segi efisiensi dan biaya pengolahan yang
harus dikeluarkan, untuk mengatasi kekurangan pada proses
pengolahan limbah yang sudah ada maka dapat digunakan
teknologi plasma yang mampu menyisihkan polutan dalam
limbah cair hingga mencapai 100%. Teknologi plasma termasuk
dalam teknologi yang ramah lingkungan (green technology)
karena tidak menggunakan bahan kimia dan dapat melakukan
degradasi senyawa racun serta hasil akhir yang ramah
lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efisiensi
removal, tegangan dan waktu optimum serta kebutuhan dan
energi yang dikeluarkan oleh pengolahan limbah cair domestik
dengan teknologi plasma. Metode yang digunakan dalam
penelitian adalah metode eksperimental dengan perlakuan
tegangan (152, 242 dan 446 kV). Waktu pengamatan yaitu 0, 20
dan 50 menit. Parameter yang diamati meliputi fosfat total (PO4),
TSS dan kekeruhan. Pengolahan data menggunakan persamaan
matematis eksponensial. Pengambilan sampel pada penelitian ini
dilakukan secara sesaat (grab sample). Sampel limbah diambil
dari limbah cair domestik Tlogomas. Hasil penelitian
menunjukkan efisiensi removal pada kadar fosfat total (PO4)
viii

adalah 99,99%; kadar TSS 97,37% dan kadar kekeruhan 99,83%
pada tegangan 446 kV dengan waktu pengamatan 70 menit. Data
perhitungan hasil pemodelan dengan eksperimental dikatakan
valid dikarenakan memiliki nilai mendekati satu (1). Kebutuhan
energi dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tegangan dan
waktu optimum adalah 0,03523 kWh dengan biaya Rp 72,692
dalam tegangan 446 kV dengan waktu pengamatan 30 menit.
Kata kunci : Limbah Domestik, Teknologi
Pengolahan Limbah Cair Ramah Lingkungan

ix

Plasma,

Riska Anindita Savitri. 145100901111016. Removal Efficiency
of Total Phospate (PO4), TSS (Total Suspended Solid) and
Turbidity in Tlogomas Domestic Water Treatment Using
Plasma Technology. Advisors : Dr. Ir. Alexander Tunggul
Sutan Haji, MT dan Dr. Ir. Johannes Bambang Rahadi
Widiatmono, MS
ABSTRACT
Domestic waste is waste derived from discharges in the from of
household activities such as laundry-wash water and others,
resulting lipid and surfactant contents which cause a total
phosphate values (PO4), TSS and high turbidity. Current domestic
waste treatment has not considered the efficiency and cost of
processing that must be spent, to overcome the deficiencies in
the existing waste processing process can be used plasma
technology that can eliminate pollutants in waste-water up to
100% (one hundred percent) . Plasma technology is included in
green technology because it does not use chemicals and can
degrade toxic compounds, also environmentally-friendly final
products. The purpose of this research is to know the efficiency
of removal, stress, optimum time requirement and energy
released by domestic waste-water treatment with plasma
technology. The method used in this research is an experimental
method with data processing, using exponential mathematical
equations with stress treatment (152, 242 and 446 kV).
Observation time with 0, 20 and 50 minutes. The parameteres
observed included total phospate (PO4), TSS and turbidity.
Moreover, Sampling was done grab sample technique. Sample of
waste taken from Tlogomas domestic wastewater. Theresults
showed of removal efficiency at total phosphate content (PO4)
was 99.99%; TSS level 97,37% and turbidity 99,83% at 446 kV
with observation time up to 70 minutes. The calculation of the
result data with experimental model could be understood to be
x

valid, because it has a value close up to scale 1 (one). Energy
requirement and cost needed to reach the optimum stress and
time is 0,03523 kWh with cost Rp 72,692 in voltage 446 kV with
observation time of 30 (thirty) minutes.
Keywords:
Domestic
Waste,
Plasma
Technology,
Environmentally Friendly Liquid Waste Processing
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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di Indonesia
maupun di dunia semakin meningkat. Meningkatnya jumlah
penduduk tentu diikuti dengan meningkatnya penggunaan air
yang mengakibatkan semakin besar limbah cair yang dihasilkan
akibat dari penggunaan air tersebut. 80% dari air yang digunakan
oleh manusia akan menjadi air limbah domestik. Kondisi limbah
cair rumah tangga di Kota Malang sudah melalui proses
pengolahan dan ada pula yang langsung di salurkan menuju
sungai atau diresapkan ke dalam tanah. Pengelolaan limbah cair
rumah tangga di Kota Malang sebagian besar masih
memanfaatkan sistem pengolahan secara komunal di berbagai
tempat seperti di Kelurahan Tlogomas, namun demikian kondisi
sistem pengolahan komunal ini belum menjamin bahwa hasil
pengolahan sudah memenuhi persyaratan.
Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari buangan
rumah tangga berupa tinja dan buangan cair lainnya seperti air
bekas cucian dan lain-lain sehingga menimbulkan adanya
kandungan lipid dan surfaktan. Penanganan buangan ini tidaklah
mudah karena menyangkut masyarakat dan pemerintah yang
saling terkait di dalam penanganannya serta membutuhkan biaya
cukup besar. Limbah domestik yang dibuang ke sungai harus
memenuhi nilai baku mutu yang telah ditetapkan (Putra, 2007).
Pengolahan
limbah
domestik
seharusnya
mempertimbangkan segi efisiensi dan biaya pengolahan yang
harus dikeluarkan sehingga pengolahan limbah domestik dapat
lebih efektif serta ekonomis. Selama ini, pengolahan limbah
domestik dilakukan dengan menggunakan metode secara kimia
dan biologi. Pengolahan dengan metode kimia dan biologi
memiliki kekurangan untuk mengolah air limbah. Pengolahan air
limbah secara kimia mengakibatkan pencemaran baru yang
berasal dari bahan kimia. Selain itu, bahan baku untuk proses
1

pengolahan kimia lebih mahal dan lumpur yang dihasilkan cukup
banyak, sedangkan pengolahan secara biologi membutuhkan
lahan yang cukup luas serta waktu yang cukup lama untuk
mendegradasi air limbah.
Saat ini pengolahan air minum konvesional seperti
penggunaan desinfektan, penyaringan dengan membran, sinar
UV dan karbon aktif, tidak menjamin menghasilkan air minum
dengan kualitas yang baik sesuai dengan baku mutu yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukan masih
terdapat kandungan mikroorganisme yang terdapat dalam air
minum terutama pada depot-depot air minum isi ulang (Hazmi,
2011). Teknologi plasma mampu menyisihkan polutan dalam
limbah cair mencapai 100%. Teknologi plasma termasuk dalam
teknologi yang ramah lingkungan (green technology) karena tidak
menggunakan bahan kimia dan dapat melakukan degradasi
senyawa racun serta hasil akhir yang ramah lingkungan
(Abashkin, 2004). Teknologi plasma dapat digunakan untuk
mengoksidasi dan membusukan polutan organik dalam air
dengan menggunakan spesies aktif yang dihasilkan dari high
voltage pulsed discharge. Teknologi plasma untuk mengolah
limbah cair memiliki banyak kelebihan dibanding dengan cara
konvensional, seperti mikrobiologi maupun membran filtrasi.
Proses penguraian senyawa organik oleh plasma berlangsung
sangat cepat serta spesies aktif dengan tingkat oksidasi potensial
tinggi yang dihasilkan dapat menguraikan hampir seluruh
senyawa organik yang terkandung dalam air limbah. Proses ini
merupakan alternatif pengolahan untuk mengurangi lahan,
memperpendek waktu pengolahan dan mengurangi bau.
Teknologi ini pun mampu menghilangkan polutan-polutan dengan
tidak menghasilkan polutan sekunder tanpa menghasilkan sludge
(Jiang, 2014).
Maka dari itu, penulis melakukan penelitian pada limbah
domestik dikarenakan belum pernah dilakukan pengolahan
2

limbah domestik menggunakan teknologi plasma. Hasil dari
penelitian ini diharapkan memperoleh data mengenai uji
kemampuan teknologi plasma dalam mereduksi berbagai
parameter kualitas air limbah seperti fosfat total (PO4), TSS dan
kekeruhan pada limbah domestik sesuai dengan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :
1) Berapa nilai efisiensi removal reaktor plasma dalam
menurunkan kadar fosfat total (PO4), TSS sesuai dengan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 dan
kekeruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik?
2) Berapa tegangan dan waktu optimum yang diperoleh dari
pengolahan limbah cair domestik dengan menggunakan
teknologi plasma?
3) Berapa kebutuhan biaya dan energi yang dikeluarkan dalam
pengolahan limbah cair domestik dengan menggunakan
teknologi plasma?
1.3 Hipotesis
Diduga penggunaan teknologi plasma pada pengolahan
limbah domestik dapat memberikan pengaruh terhadap kadar
fosfat total (PO4), TSS, dan kekeruhan.
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1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1) Mengetahui efisiensi removal reaktor plasma dalam
menurunkan kadar fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan
pada limbah cair domestik
2) Mengetahui tegangan dan waktu optimum yang diperoleh
dari pengolahan limbah cair domestik menggunakan
teknologi plasma
3) Mengetahui kebutuhan biaya dan energi yang dikeluarkan
dari pengolahan limbah cair domestik menggunakan
teknologi plasma
1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
yaitu dapat, mengetahui nilai efisiensi removal reaktor plasma
dalam menurunkan kadar Fosfat Total (PO4), TSS dan kekeruhan
pada limbah cair domestik sesuai baku mutu air bersih dan
mengetahui kesesuaian air limbah domestik berbasis teknologi
plasma dengan baku mutu air khususnya pada parameter Fosfat
Total (PO4), TSS dan kekeruhan, serta sebagai salah satu
alternatif cara yang dapat diterapkan untuk mengolah air limbah
domestik sebelum dibuang ke badan air dan sebagai upaya untuk
melindungi serta melestarikan lingkungan. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan
bahan masukan untuk penelitian ilmiah lainnya yang masih
berhubungan dengan topik pengolahan limbah cair
menggunakan teknologi plasma.
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup yang membatasi dalam penelitian ini adalah :
1) Hanya membahas parameter yang akan dianalisis adalah
fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan.
2) Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium.
3) Pengolahan limbah domestik dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi plasma.
4) Air limbah domestik berasal dari kolam penampungan
pertama di MCK Terpadu Tlogomas Malang.
5) Metode yang digunakan adalah metode nomograf dan
eskperimental dengan persamaan matematis eksponensial.
6) Reaksi kimia antara reaktor plasma dengan limbah domestik
tidak dibahas pada penelitian ini.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Limbah Cair Domestik
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2001
tentang pengelolaan berasal dari rumah tangga atau pemukiman
termasuk di dalamnya adalah Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air, air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha
dan atau kegiatan yang berwujud cair. Menurut Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014
tentang Baku Mutu Air Limbah, air limbah domestik adalah air
limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman,
rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
Menurut Sugiharto (2008), limbah cair domestik merupakan air
yang telah dipergunakan dan berasal dari kamar mandi, tempat
cuci, WC, serta tempat memasak.
Kuantitas dari limbah cair domestik sendiri adalah 50-70%
dari total rata-rata konsumsi air bersih yaitu sekitar 120-140
liter/orang/hari. Jumlah pencemar domestik di negara-negara
maju merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki
badan air. Limbah cair domestik memliki sebaran area yang
sangat luas dan menyebar sehingga lebih sulit dikendalikan
daripada limbah industri (Suhartono, 2009). Menurut Soeparman
dan Suparmin (2001), berdasarkan sumber asal limbah domestik
itu berasal, limbah domestik dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
1. Limbah kakus (black water) berasal dari kotoran manusia
sehingga banyak mengandung bahan organik, lemak, amonia,
bahkan bakteri-bakteri patogen seperti Eschericia coli;
2. Limbah non kakus (grey water) seperti air cucian yang banyak
mengandung detergen, sabun dan sebagainya. Menurut
Valentina (2008), limbah non kakus dibagi menjadi 2 jenis
yaitu light-grey water (bathroom sink, shower, bathubs dan
laundry) dan dark-grey water (dapur);
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3. Cleanwater seperti air AC yang jumlahnya sedikit dan dapat
langsung dibuang tanpa pengolahan khusus.
2.2 Karakteristik Limbah Cair Domestik
Limbah cair domestik memiliki sumber limbah yang
bervariasi, oleh karenanya limbah cair dari sumber tertentu akan
memiliki karakteristik yang tertentu juga berbeda. Limbah cair
domestik menghasilkan polutan yang dominan berupa lipid dan
surfaktan. Menurut Metclaf dan Eddy (2003), mengidentifikasi
karakteristik limbah domestik yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Karakteristik Limbah Cair Domestik
Konsentrasi (mg/l)
Parameter
Kisaran
Rata-rata
Padatan :
- Terlarut
250-850
500
- Tersuspensi
100-350
220
- BOD
110-400
220
- COD
250-1000
500
- TO
80-290
160
Nitrogen :
- Organik
8-35
15
- NH3
12-50
25
Phospor :
- Organik
1-5
3
- Anorganik
3-10
5
- Chlorida
30-100
50
- Minyak dan Lemak
50-150
100
- Alkalinitas
50-200
100
Sumber: (Mercalf dan Eddy, 2003)

Air limbah domestik yang ada di MCK terpadu Tlogomas
berasal dari aktivitas air buangan kamar mandi, dapur, sisa-sisa
makanan, mencuci, dan kaskus. Menurut Wirawan (2014),
karakteristik limbah cair domestik dari sampling MCK terpadu
Tlogomas dapat dilihat pada Tabel 2.2
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Tabel 2.2 Karakteristik Sampling Limbah Domestik MCK Terpadu
Tlogomas
Parameter
Konsentrasi
Satuan
BOD
6,2
mg/l
COD
324,8
mg/l
TSS
300
mg/l
pH
7,35
Lemak dan Minyak
3,5
mg/l
Fosfat
4,45
mg/l
Sumber: (Wirawan, 2014)

2.3 Parameter Kualitas Limbah Cair
Penentuan hasil pengolahan limbah tersebut berjalan baik
atau tidak dapat diketahui dengan melakukan pengamatan
beberapa parameter kualitas air. Parameter dapat menunjukkan
hasil dari pengolahan limbah yang telah dilakukan. Berikut
merupakan parameter kualitas limbah cair yang dibahas pada
penelitian ini, yaitu Fosfat Total (PO4), TSS dan Kekeruhan.
2.3.1 Fosfat Total (PO4)
Fosfat merupakan sebuah ion poliatomik atau radikal terdiri
dari satu atom fosforus, empat oksigen dan dinotasikan PO43-.
Senyawa fosfat dapat diklasifikasikan sebagai ortho fosfat, fosfat
terkondensasi (pyro, metha polifosfat) dan senyawa fosfat yang
biasa dideteksi dengan cara colorimetry tanpa hidrolisis atau
oksidasi dengan pemanasan sampel disebut sebagai fosfor
reaktif atau ortho fosfat (Ndani, 2014).
Fosfor dalam permukaan air dan air limbah hadir dalam
bentuk fosfat. Menurut Way (1993), ada 4 klasifikasi fosfat yang
paling sering dijumpai :
a) Ortho fosfat adalah bentuk anorganik fosfat, seperti HPO 42dan H2PO4.
b) Fosfat terikat secara organik ditemukan pada limbah
manusia dan hewan atau dalam pembusukan organik.
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Fosfat kental (polifosfat) seperti P3O105- kadang ditambahkan
ke persediaan air dan proses industri untuk mencegah
pembentukan penskalaan dan penghambatan korosi.
d) Total fosfat adalah jumlah dari ortho fosfat, fosfat terikat dan
polifosfat, seperti seperti PO43.
Sumber utama pencemaran fosfat menurut Morse et.al
(1993), yaitu 10% dari proses alamiah, 7% industri, 11%
detergen, 17% pupuk pertanian, 23% limbah manusia dan 32%
limbah peternakan. Keberadaan fosfat yang berlebihan di badan
air menyebabkan suatu fenomena eutrofikasi jika konsentrasi
total fosfat dalam air >1 mg/mL. Kondisi eutrofik menyebabkan
alga dan tumbuhan air berukuran mikro tumbuh berkembang biak
dengan pesat (blooming) akibat ketersediaan fosfat yang
berlebihan serta kondisi lain yang memadai. Hal ini dapat dikenal
dengan warna air yang menjadi kehijauan, berbau tidak sedap
dan kekeruhannya yang meningkat. Rendahnya konsentrasi
oksigen terlarut atau hingga batas nol akan menyebabkan
kematian makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak
dapat tumbuh dengan baik sehingga akhirnya mati. Hilangnya
ikan dan hewan lainnya dalam mata rantai ekosistem air
menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem air
(Saefumillah, 2003).
c)

2.3.2 Total Suspended Solid (TSS)
Total Suspended Solid (TSS) adalah padatan yang
tersuspensi di dalam air berubahan organik dan bahan anorganik
yang dapat disaring dengan kertas milipore berpori-pori 0,54 µm.
Penentuan TSS berfungsi untuk mengetahui beban pencemaran
air limbah domestik dan penentuan efisiensi unit pengolahan air
limbah. Padatan tersuspensi berdampak buruk terhadap kualitas
air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air
dan kekeruhan meningkat (Rahmawati, 2005).
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Zat padat tersuspensi (Total Suspended Solid) yakni
semua zat padat atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air
dan dapat berupa komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton,
zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik)
seperti detritus dan partikel anorganik. Dampak TSS terhadap
kualitas air dapat menyebabkan penurunan kualitas air. TSS
menyebabkan kekeruhan dan mengurangi cahaya yang dapat
masuk ke dalam air. Oleh karenanya, manfaat air dapat
berkurang dan organisme yang butuh cahaya akan mati
(Soemirat, 2004).
2.3.3 Kekeruhan
Kekeruhan adalah hamburan dari absorpsi cahaya yang
melaluinya. Kekeruhan yang berada di dalam air dapat
disebabkan oleh adanya zat tersuspensi seperti lumpur, zat
organik, plankton dan mikroorganisme. Air yang memiliki
kekeruhan tinggi dapat menyebabkan biomas produktif, sehingga
intensitas cahaya matahari yang masuk ke perairan menjadi
berkurang. Hal tersebut dapat mengakibatkan tumbuhan perairan
seperti ganggang tidak dapat melakukan proses fotosintesa
(Susanto, 2008).
2.4 Pengolahan Limbah Cair Domestik
Menurut Wulandari (2014), proses pengolahan limbah
domestik terdiri dari dua jenis yaitu pengolahan limbah setempat
(on site) dan pengolahan limbah secara terpusat (off site) atau
limbah dialirkan terlebih dahulu untuk dikumpulkan di suatu
tempat kemudian dilakukan pengolahan. Pemilihan proses
pengolahan air limbah domestik yang digunakan didasarkan atas
beberapa kriteria yang diinginkan antara lain :
1) Efisiensi pengolahan dapat mencapai standar baku mutu air
limbah domestik yang disyaratkan.
2) Pengelolaannya harus mudah.
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3)
4)
5)
6)
7)

Lahan yang diperlukan tidak terlalu besar.
Konsumsi energi sedapat mungkin rendah.
Biaya operasinya rendah.
Lumpur yang dihasilkan sedapat mungkin kecil.
Perawatannya mudah dan sederhana.
Studi yang telah dilakukan JICA tahun 1990 (proyeksi 2010)
dalam Valentina (2008) diketahui bahwa untuk bangunan berjenis
rumah biasa, pemakaian air bersih adalah sejumlah 150
liter/penghuni/orang, sehingga debit air limbah yang dikeluarkan
atau 80% dari penggunaan air bersih yang terhitung adalah 120
liter/penghuni/orang. Kapasitas ini sangat penting mengingat
dalam pengolahan air limbah domestik akan diperlukan
perencanaan perancangan IPAL. Perencanaan perancangan air
limbah domestik diperlukan data debit masukan air limbah ke
dalam IPAL untuk menentukan dimensi dari IPAL yang akan
dibuat.
2.5 Baku Mutu Air Limbah Domestik
Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik Kelas II, terdapat beberapa parameter
yang nilainya wajib memenuhi standar baku mutu air limbah, bila
dibuang ke lingkungan dengan nilai parameter maksimum yang
diizinkan yaitu TSS 50 mg/l dan Fosfat 0,02 mg/l dapat dilihat
pada Lampiran 1. Parameter kekeruhan menurut Peraturan
Menteri Kesehatan No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang
syarat-syarat dan pegawasan kualitas air yang dipersyaratkan
untuk kualitas air bersih kadar maksimum yang diperbolehkan
adalah 25 NTU dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.6 Plasma
Skala laboratorium, lucutan elektrik dapat dilakukan dalam
tabung berisi gas. Apabila dua buah elektroda yang berupa plat
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sejajar diletakkan di dalam tabung yang berisi gas dengan
tekanan tertentu dan kedua elektroda dihubungkan dengan
sumber tegangan tinggi DC, maka akan terjadi lucutan listrik
diantara katoda-katodanya. Elektron katoda akan bergerak
menuju anoda dan selama perjalanannya elektron-elektron
tersebut akan bergerak menuju anoda dan elektron-elektron
tersebut akan menumbuk molekul-molekul dan/atau atom-atom
gas diantara kedua elektroda. Terbentuknya plasma dari proses
perubahan melalui urutan padat, cair, gas dan akhirnya plasma.
Jika es merupakan materi padat mendapatkan energi maka es
akan mencair pada suhu di atas 0oC menjadi air. Jika air diberikan
energi, setelah melewati suhu diatas 100oC akan menjadi uap air
dengan molekul H2O. Pemberian energi terus-menerus pada uap
air akan memecahkan molekul air menjadi H2 dan O2 dan
akhirnya molekul-molekul ini akan terionisasi menjadi ion-ion
positif dan elektron yang dalam keadaan tertentu dan ruang
tertentu terjadi keseimbangan antara ion dan elektron (Nur,
2011).
Plasma merupakan jenis zat keempat selain zat klasik padat,
cair dan gas yang ditemukan pada tahun 1928 oleh ilmuwan
Amerika, Irving Langmuir dalam ekspekrimennya melalui lampu
tungsten filament. Plasma dibuat dengan pemanfaatan tegangan
listrik dengan listrik yang cukup tinggi kira-kira 10 kV maka sifat
konduktor akan muncul menghadap dua elektroda diudara
bebas. Udara adalah isolator, materi yang tidak menghantarkan
listrik namun apabila kedua elektroda tersebut diberikan
tegangan pada udara tersebut akan menghasilkan tegangan
yang besar. Bersamaan dengan itu pula maka tegangan listrik
mulai mengalir (electrical discharge). Semakin besar tegangan
listrik yang diberikan pada elektroda maka semakin besar pula
ion dan elektron bebas yang terbentuk (Agung, 2011).
Secara umum, ada beberapa jenis dari plasma yang
dikategorikan sesuai dengan temperatur dan tekanan operasi
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dari gas. Jenis jenis plasma dapat dilihat pada tabel 2.3. Pada
pengolahan air, tergantung dari jenis polutan yang akan
dihilangkan dan biasanya kategori jenis plasma yang akan
digunakan adalah plasma dengan kondisi operasi temperatur
yang rendah dengan tekanan yang tinggi. Jenis jenis plasma
yang digunakan dalam dunia perindustrian, Low pressure plasma
biasanya digunakan untuk semikonduktor, lampu dan laser. Non
thermal plasma biasanya digunakan untuk pengaturan polusi
udara, pengolahan sampah dan pengolahan air. Thermal plasma
digunakan untuk pengolahan limbah padat dan Nuclear fusion
plasma digunakan untuk kebutuhan energi dan militer (Chang,
2009).
Tabel 2.3 Jenis-jenis Plasma
Type

Pressure
High

Low
pressure
plasma
Non
thermal
plasma
Thermal plasma
Nuclear
Plasma

Low

Gas
Temperatur
High
Low

●
●
●

Fusion

●

Electron
Temperatur
High
Low

●

●

●

●

●

●

●

●

Sumber: (Chang, 2009)

Plasma adalah gas terionisasi. Derajat ionisasi dapat
dikontrol dengan tegangan yang diaplikasikan. Plasma dalam air
akan dihasilkan berbagai macam spesies aktif yang hampir
keseluruhan dari spesies aktif tersebut memiliki tingkat oksidasi
potensial yang tinggi yang berpotensi dalam menguraikan
kandungan senyawa organik di dalam air. Plasma juga dapat
menghasilkan sinar UV dan gelombang kejut yang juga
berpotensi untuk menguraikan kandungan senyawa organik
dalam air secara signifikan (Hazmi dkk, 2013).
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2.7 Teknologi Plasma untuk Pengolahan Limbah Cair
Plasma
dapat
menguraikan,
membersihkan
dan
mengendapkan. Kimia pun terurai sehingga tidak ada endapan
lain, hasilnya air akan menjadi bersih. Ozon sendiri dapat dibuat
dengan menggunakan teknologi plasma. Plasma disebut juga
dengan gas terionisasi adalah keadaan benda fas gas berenergi
yang sering disebut sebagai zat keempat. Hasilnya adalah
sebuah koleksi ion dan elektron yang tidak lagi terikat satu sama
lain dikarenakan partikel-partikel ini terionisasi (bermuatan).
Teknologi plasma memanfaatkan locatan ion dan bentuknya
untuk menghasilkan ozon, electron beam, dan hidroksil radikal.
Hidroksil radikal yaitu spesies aktif yang memiliki sifat radikal,
dimana mudah bereaksi dengan senyawa organik apa saja tanpa
terkecuali terutama senyawa-senyawa organik yang selama ini
sulit atau tidak dapat diuraikan dengan metode mikrobiologi atau
membran filtrasi (Sugiarto, 2002).
Secara umum ozon sebagai oksidator yang paling kuat
setelah radikal hidroksida, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk
mendegradasi senyawa-senyawa organik, menghilangkan warna
dan bau, ataupun rasa (Bismo, 2008). Electron beam adalah
elektron hasil pemanasan dengan menggunakan medan listrik
beda potensial atau tegangan yang relatif tinggi sehingga
diperoleh elektron berenergi. Elektron tersebut digunakan untuk
meradiasi pengolahan air limbah, interaksi antara radiasi berupa
electron beam dengan air akan menghasilkan molekul terionisasi
yang selanjutnya akan terbentuk spesies reaktif (OH, H, dan H2O
atau O2) spesies tersebut bereaksi dengan zat terlarut serta
menguraikannya (Christina dkk, 2010).

2.8 Prinsip Teknologi Plasma untuk Pengolahan Limbah Cair
Pengolahan air minum dengan sistem plasma dapat
menggantikan pemakaian klorin dan karbon aktif yang biasa
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digunakan untuk membunuh mikoorganisme dan menghilangkan
kandungan senyawa organik yang berbahaya yang ada dalam air
minum. Tegangan tinggi merupakan parameter yang sangat
berpengaruh dalam sistem plasma. Sistem plasma biasanya
dibentuk dengan memanfaatkan tegangan listrik, yaitu dengan
menghadapkan dua kutub elektroda dengan memberikan
tegangan listrik searah yang cukup (Abashkin, 2004).
Menurut (Agung, 2011), plasma dalam air juga berperan
dalam berbagai proses pengoksidasian senyawa organik. Aksi
reaksi yang terjadi pada ion dan elektron dalam plasma di dalam
limbah cair domestik berlanjut dengan terbentuknya sinar
ultraviolet dan shockwave (kejutan tiba-tiba). Persamaan 2.1
akibat ion dan elektron yang dihasilkan teknologi plasma
mempunyai energi yang sangat tinggi yang menyebabkan air
(H2O) akan terurai dan menghasilkan spesies aktif seperti
hidroksida (OH), oksigen (O), hidrogen (H), dan hidrogen
peroksida (H2O2). Ilustrasi dari electrical discharge plasmas dari
air ditampilkan pada Gambar 2.1.
H2O menjadi OH- dan H2...........................................................(1)
2H2O + 2e- → 2OH + H2............................................................(2)
H2O menjadi H2O2.....................................................................(3)
2H2O → H2O2 + 2H+ + 2e-.........................................................(4)
H2O menjadi O2.............................................. .........................(5)
2H2O → 4H+ + O2 + 4e-...........................................................(2.1)
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Gambar 2.1 Ilustrasi Electrical Discharge Plasma
sumber: (Agung, 2011)

Spesies aktif tersebut merupakan oksidator kuat yang dapat
mengoksidasi berbagai senyawa organik sekaligus membunuh
bakteri dalam limbah cair tersebut, spesies aktif tersebut
kemudian bereaksi dengan unsur karbon (C), hidrogen (H),
oksigen (O), nitrogen (N), sulfur (S) yang terdapat dalam limbah
cair domestik tersebut. Tumbukan elektron dan ion dengan
molekul molekul mengakibatkan terjadi reaksi kimia melalui
oksidasi dan reduksi yang ditunjukkan pada reaksi-reaksi berikut
(Agung, 2011).
2C + O2 → 2CO..........................................................................(1)
2CO + O2 → 2CO2.............................................. .......................(2)
H+ + OH- → H2O.............................................. .........................(3)
2H2 + O2 → 2H2O.......................................................................(4)
OH + OH → H2O2.......................................................................(5)
2H+ + 2e- → H2...........................................................................(6)
N2 + O2 → 2NO.......................................................................(2.2)
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Zat yang terbentuk dari reaksi plasma (Persamaan 2.2)
dengan bahan organik limbah cair domestik tersebut berupa gas.
Apabila zat hasil reaksi berfasa gas maka akan keluar
gelembung-gelembung gas disekitar batang katoda yang
kemudian bergerak ke atas permukaan air, jadi semakin banyak
gas yang keluar dan kotoran yang mengendap pada pengolahan
limbah cair domestik menggunakan teknologi plasma, maka
kandungan COD dan TSS dalam limbah cair tersebut juga akan
berkurang (Agung, 2011).
2.9 Proses Terjadinya Plasma
Plasma merupakan gas yang terionisasi, peristiwa ionisasi
selalu ada pada proses terjadinya plasma. Ionisasi didefinisikan
sebagai proses terlepasnya elektron suatu atom atau molekul
dari ikatannya. Selanjutnya proses dissosiasi adalah pemisahan
molekul menjadi atom-atom penyusunnya. Partikel gas yang
terdissosiasi ini dapat pula terionisasi menjadi ion-ion positif dan
negatif. Eksistasi adalah peristiwa dimana elektron yang berada
di tingkat energi yang lebih rendah berpindah ke tingkat energi
yang lebih tinggi dengan menyerap energi tumbukannya dengan
elektron. Peristiwa kebalikan dari eksitasi tersebut disebut
relaksasi atau deksitasi dan peristiwa ini disertai dengan
pemancaran foton (Nur, 2011).
2.10 Reaktor Plasma untuk Pengolahan Limbah Cair
Teknologi plasma pada pengaplikasiannya dalam
pengolahan limbah cair memiliki jenis-jenis reaktor plasma yang
berbeda baik dari segi energi dan jenis limbah yang digunakan.
Macam-macam reaktor plasma yang digunakan dalam
pengolahan limbah cair adalah sebagai berikut.
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1)

Reaktor plasma Dielectric Barrier Discharges (DBD)
Salah satu jenis teknologi plasma yang sedang
berkembang pada saat ini adalah teknologi plasma
menggunakan electrical discharges dengan spesifikasi corona
discharges dalam reaktor campuran air dengan udara.
Discharges terbentuk diatas air dan bisa membentuk ozon serta
berbagai macam oksidator seperti hydroxyl dan UV. Dalam
teknologi reaktor plasma DBD, diterapkan pengolahan air dengan
mengalirkan listrik di media heterogen. Proses ini didasarkan
pada penggunaan proses oksidasi canggih untuk menciptakan
oksidasi kuat secara in situ. Discharges dibuat diudara dan
produk reaksi berdifusi ke lapisan tipis air yang terkontaminasi.
Discharges menciptakan ozon, ion dan UV. Radikal pendek akan
terbentuk selama discharges (seperti ozon, hidroksi-radikal (OH),
atom oksigen dan hidrogen peroksida (H2O2) yang sangat
berguna untuk membersihkan air karena adanya sifat nontoksisitas. Penggunaan corona discharges untuk pengolahan air
dinilai sangat efektif karena dilakukan dengan teknik ozonisasi
yang mudah (Grabowski, 2006).
Dielectric Barrier Discharges (DBD) merupakan peristiwa
pelepasan listrik antara dua elektroda terpisah dengan isolator
dielektrik. DBD dapat dibuat dalam beberapa konfigurasi
diantaranya tipe planar dengan plat paralel terpisah dengan
sebuah dielektrik silinder, dan planar dengan plat koaksial
dengan dielektrik tabung diantara keduanya. Elektroda positif
merupakan elektroda jarum dan elektroda negatif berupa logam.
Reaktor ini dengan mendekatkan plasma dekat dengan
permukaan air sehingga spesies aktif yang dihasilkan dapat
berinteraksi dengan cairan sehinga menghasilkan peristiwa
pelepasan elektrik dengan sangat cepat. Contoh konsep
Dielectric Barrier Discharges dapat dilihat pada Gambar 2.2
(Yuliastri et.al, 2013).
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Gambar 2.2 Konsep Dielectric Barrier Discharges
sumber: (Yuliastri et.al, 2013)

2)

Reaktor plasma Pulsed Corona/Streamer/Spark
Discharge
Pada reaktor Plasma Pulseless Corona Discharge bekerja
menggunakan generator elektrik yang dibuat untuk membuat
denyutan tegangan tinggi dengan nanosecond atau microsecond
dengan durasi waktu tertentu, sehingga pada pelepasan ini
hanya elektron bebas yang mendapatkan energi tinggi dengan
menghasilkan elektron energetik (energi tinggi) yang membentuk
plasma. Konfigurasi pelepasan listrik berdenyut melibatkan dua
elektroda asimetris. Ada beberapa contoh elektroda
kelengkungan yang menghasilkan pelepasan listik sangat tinggi
misalnya jarum, cincin, dan kawat. Reaktor ini terdiri dari
elektroda titik tegangan tinggi yang ditempatkan pada jarak
tertentu dari elektroda positif hingga ke ground (negatif) dengan
munculnya lucutan listrik yang merata di seluruh permukaan
elektroda bahan dielektrik. Reaktor plasma ini menghasilkan
lucutan korona berupa aliran atau percikan. Kegunaan dari
reaktor ini adalah spesies aktif yang berada di limbah cair dapat
langsung berinteraksi dengan polutan yang menjadi target
pencemaran (Jiang et.al, 2014).
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3)

Reaktor Pulseless Corona Discharges
Reaktor Pulseless Corona Discharges menghasilkan aliran
tegangan tinggi yang dihasilkan dari pelepasan elektron di udara
atau cairan sehingga dapat menyuplai spesies radikal aktif dalam
reaksi oksidasi kimia (Jiang dkk, 2014). Salah satu jenis reaktor
Pulseless Corona Discharge adalah Wetted Wall Plasma
(WWW). Tabung reaktor ini terdiri atas high voltage power supply,
peralatan elektronik penghasil tampilan grafik pada layar
(oskiloskop) dan tabung oksigen. Cara kerjanya adalah dengan
mengoperasikan aliran sirkulasi air untuk dikenakan elektroda
penghasil plasma. Saat air mengalir di dalam, elektroda
bertegangan tinggi di tengah dan sisi tabung akan memanaskan
gas oksigen sehingga terciptalah plasma. Plasma terkandung
elektron, sinar UV, dan photon. Kemudian loncatan plasma ke
seluruh bagian tabung mengenai air limbah yang sedang
mengalir. Dengan bantuan voltase pada reaktor plasma, maka
mampu mentransformasikan limbah menjadi air yang bersih. Hal
tersebut dibuktikan pada penelitian Anto Tri Sugiarto tahun 2002,
bahwa dengan tegangan 9000 Volt mampu membuat sirkulasi
sebanyak enam kali putar dan memurnikan limbah berawarna
hitam menjadi air yang bersih dapat dilihat pada Gambar 2.3
(Agrahadi, 2009).

Gambar 2.3 Reaktor Plasma WWW
sumber: (Agrahadi, 2009)
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian mengenai ““Efisiensi Removal Kadar
Fosfat Total (PO4), Total Suspended Solid (TSS) dan Kekeruhan
dalam Pengolahan Limbah Cair Domestik Tlogomas dengan
Menggunakan Teknologi Plasma” dilakukan mulai bulan Juli 2017
– Maret 2018 dan dilaksanakan di Laboratorium Teknik
Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Fakultas Teknologi
Pertanian, Universitas Brawijaya yang terletak pada koordinat
7o57’11’’ Lintang Selatan dan 112o36’55’’ Bujur Timur.
Pengambilan sampel limbah cair domestik dilakukan di MCK
Terpadu RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas, Kota Malang yang
terletak pada koordinat 7°55'29.8"
Lintang Selatan dan
112°36'02.2" Bujur Timur dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Pengujian parameter Fosfat dan TSS pada limbah cair domestik
dilakukan di Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I Jalan
Surabaya Kota Malang, sedangkan pengujian parameter
kekeruhan dilakukan di Laboratorum Teknik Sumberdaya Alam.
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Jl. Raya Tlogomas No.56,
Tlogomas, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144

MCK
TLOGOMAS

Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Cair Domestik
sumber: (Google Maps, 2018)

3.2 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tentang
“Efisiensi Removal Kadar Fosfat Total (PO4), Total Suspended
Solid (TSS) dan Kekeruhan dalam Pengolahan Limbah Cair
Domestik Tlogomas dengan Menggunakan Teknologi Plasma”
adalah sebagai berikut :
3.2.1 Alat
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah
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No.
1.

Alat
Komponen listrik

Fungsi
Sebagai
pembangkit listrik

2.

Papan PCB (printed
circuit board)

3.

Resistor

4.

Kabel tembaga

Sebagai
tempat
meletakan
komponen
elektronik
yang
dipasang
dan
dirangkai
dimana
salah satu sisinya
dilapisi
tembaga
menyolder kaki-kaki
komponen
Sebagai hambatan
atau
pengatur
jumlah arus yang
mengalir
agar
sesuai kebutuhan
suatu
rangkaian
elektronika
Sebagai
penghubung arus
listrik

25

Spesifikasi
Terdiri
dari
papan
PCB,
resistor,
kabel
tembaga, power
supply,
potensiometer,
kapasitor,
transistor,
induktor
(koil),
dioda, lampu led,
ground
Berbahan fenolik

Resistor dengan
muatan 100kΩ,
4k7Ω, 1 kΩ,
560Ω, 10MΩ

Berinti kawat 1
(tunggal),
diameter 0,1mm,
warna
isolator
merah
dan
hitam,
merupakan kabel
udara
(tidak
untuk
ditanam
dalam tanah)

No.
5.

Alat
Saklar

Fungsi
Sebagai pemutus
dan penyambung
arus listrik
Sebagai pengatur
tegangan
Sebagai
penguat
dan pemutus atau
penyambung

6.

Potensiometer

7.

Transistor

8.

Kapasitor

9.

Stop kontak

10.

Koil/trafo step up

Sebagai
tegangan

11.

Dioda

12.

Reaktor plasma

13.

Kabel
buaya

14.

Multimeter

Sebagai
menghantarkan
arus listrik ke satu
arah
dan
menghambat arus
arah sebaliknya
Sebagai
pengolahan limbah
cair domestik
Sebagai
penghubung
elektroda
kutub
positif dan kutub
negatif
Sebagai
alat
pengukur tegangan,
arus dan resistansi

Sebagai penstabil
tegangan
Sebagai
sumber
listrik

penjepit
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penaik

Spesifikasi

Bermuatan 100k
Transistor
tipe
2SD401A
dan
tipe
2N3906
dengan 3 kaki
Bermuatan 1 µF
Arus AC dengan
220
volt,
kapasitas
2
lubang
Non CT (jenis
trafo
dimana
pada gulungan
sekundernya
mempunyai
1
buah output)
1N4005
(penyearah)

Berbahan akrilik
bersifat isolator
Panjang kabel 10
cm

Maksimal
mengukur 1000
volt

No.
15.

Alat
Botol sampel

Fungsi
Sebagai penyimpan
sampel yang akan
diujikan
Sebagai
wadah
untuk pengambil air
limbah
Sebagai pengukur
dimensi
Sebagai alat bantu
untuk merangkaian
rangkaian
komponen
elektronika
Memberikan ruang
hampa
udara
didalam reaktor

16.

Jerigen

17.

Meteran

18.

Solder

19.

Pompa Vakum

20.

Selang

21.

Ban dalam bekas

22.

Kaca akrilik

23.

Kran

24.

Piringan plat

25.

Paku, ring dan mur

Sebagai
anoda
(kutub positif)

26.

Radiator

Sebagai pendingin
komponen listrik

Sebagai pengalir air
limbah dari bak
awal ke pompa dan
ke keran
Sebagai
seal
(pengerat
antara
penutup kaca akrilik
dengan reaktor)
Sebagai
penutup
reaktor
Sebagai pengatur
tekanan vakum
Sebagai
katod
(kutub negatif)
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Spesifikasi
Kapasitas 600 ml

Kapasitas 30 liter

Tekanan 80 kPa
atau 600 mmHg,
220
V;
0,3
Ampere
Panjang = 1,5
meter
Diameter selang
= ¾” (inci)
Diameter luar =
14 cm
Diameter dalam
= 12 cm
16 x 16 cm
Diameter = 2 cm
Diameter 8 cm
berbahan
stainless steel
Berbahan beton
dengan diameter
ring 2 cm dan
panjang 7 cm
Tahan
panas
hingga
panas
500 kv

No.
27.

Alat
Klep selang

28.

Pengaduk

29.

Beaker glass

30.

Turbidity meter

31.

pH meter

32.

Timbangan Analitik

Fungsi
Agar tidak terjadi
kebocoran
pada
selang
Untuk
menghomogenkan
atau
pengaduk
limbah
Sebagai wadah air
limbah sementara
Sebagai
alat
pengukur
kekeruhan
Sebagai alat ukur
pH
Sebagai
alat
timbang tawas dan
kapur

Spesifikasi
Diameter ¾”

Kapasitas
volume 1 liter

3.2.2 Bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah
No.
1.
2.

Bahan
Air
domestik
Lem

3.

Tawas

Fungsi
Sebagai
bahan
perlakuan
Sebagai
perekat
antar
seal
dan
penutup serta keran
dengan lubang
Pretreatment

4.

Kapur

Pretreatment

limbah

Spesifikasi
Volume 1 liter
Lem kaca dan lem
pipa

1 gram dengan
ukuran 20 mesh =
0,0331 inch =
0,841 mm
0,8 gram

3.3 Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode studi literatur dan metode eksperimental skala
laboratorium. Menurut Wahana (2009), metode eksperimen
melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji, memberi
perlakuan terhadap sistem yang diperlakukan untuk mengetahui
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apakah perlakuan mengubah nilai pengukuran. Tujuan dari
penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya
hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan
perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan
menyediakan kontrol untuk perbandingan. Metode pengambilan
sampel limbah cair yang digunakan yaitu metode grab sample
atau sampel sesaat. Titik pengambilan sampel air berada pada
inlet saluran IPAL domestik Tlogo Mas. Pengujian penurunan
fosfat total (PO4) dilakukan dengan metode asam askorbat,
pengujian kandungan TSS dilakukan dengan metode gravimetri
dan pengujian kandungan kekeruhan dilakukan dengan alat
turbidity meter. Hasil penurunan yang diperoleh dianalisis secara
nomograf untuk mengetahui pengaruh perlakuan.
3.4 Tahapan Penelitian
Penelitian dilakukan secara berurutan dari identifikasi
masalah sampai dengan pengambilan keputusan. Penelitian
dimulai dari pengambilan sampel limbah cair domestik,
pelaksanaan pre-treatment dengan menambahkan tawas dan
kapur pada air limbah, proses running limbah cair domestik
dengan reaktor plasma dan pengujian kadar fosfat total (PO4),
TSS dan kekeruhan oleh teknologi plasma. Pelaksanaan
penelitian dilaksanakan secara runtut dengan langkah-langkah
dapat dilihat pada diagram alir 3.2.
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Mulai

Persiapan Alat
Bahan
Studi Literatur

Perangkaian
Komponen
Listrik

Persiapan
Reaktor

Pengambilan
Sampel

Perangkaian
Alat
Persiapan Alat
dan Bahan

Pre-Treatment

Running

A
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A

Pengujian Akhir
Sampel

Pengolahan
Data

Hasil
dibandingkan
dengan Baku
Mutu

Analisa Data

Selesai

Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Penelitian

31

Mulai

Limbah Cair Domestik

Disiapkan

Pembuatan dan Perakitan Reaktor Plasma

Pengambilan Sampel
 Diambil limbah cair domestik 35 liter dihomogenkan

Pre-treatment
 Diambil limbah cair domestik 1 liter dan dimasukkan kedalam
beaker glass
 Dimasukkan tawas sebesar 1 gram, dilakukan pengadukan
lambat bersama limbah cair domestik 1 liter selama 1 menit
 Ditunggu 10 menit
 Diukur pH
 Dimasukkan kapur sebesar 0,8 gram, dilakukan pengadukan
lambat bersama limbah cair dometik 1 liter selama 45 detik
 Ditunggu 10 menit
 Diukur pH
 Diambil sampel 600 ml untuk analisis fosfat total (PO4), TSS
dan kekeruhan sebagai parameter awal

A
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A

Running
 Limbah cair domestik yang telah dilakukan pretreatment
dimasukan kedalam reaktor plasma hingga mencapai tanda
batas
 Reaktor ditutup dengan wadah penutup yang telah
dirangkai dengan pompa vakum
 Pompa vakum dinyalakan dan ditunggu hingga mencapai
tekanan 80 kPa
 Komponen listrik disambung dengan kutub positif dan kutub
negatif reaktor dan disambungkan ke arus listrik
 Dilakukan pengamatan pada waktu 0, 20 dan 50 menit
dengan perlakuan tegangan 1,52; 2,46 dan 4,46 v dengan
masing-masing 3 kali pengulangan

Pengambilan Sampel
 Diambil 600 ml untuk analisis kadar fosfat total (PO4), TSS
dan kekeruhan pada masing-masing perlakuan dan
pengulangan

Pengujian Sampel
 Sampel diuji untuk parameter fosfat total, TSS dan
kekeruhan

Hasil Pengujian

Hasil

Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah Cair Domestik
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3.4.1 Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik
Sumberdaya Alam dan Lingkungan, pelaksanaan proses
pengolahan limbah domestik menggunakan teknologi plasma ini
dilakukan dengan sistem batch (diam). Reaktor plasma yang
digunakan memanfaatkan sumber tenaga listrik dengan
tegangan tinggi. Limbah domestik akan ditempatkan pada reaktor
plasma dengan tipe dielectrical barrier discharge. Pengolahan
limbah domestik ini dilaksanakan 3 kali pengulangan dengan
perlakuan pada tegangan 152 kV; 242 kV dan 446 kV. Desain
reaktor teknologi plasma dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan
Gambar 3.5.
b

f

a
g
h

e

c
d

Gambar 3.4 Desain Reaktor Plasma
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14 cm

12 cm

16 cm
2 cm
1 cm
17,5 cm

26 cm
8 cm

Gambar 3.5 Dimensi Desain Reaktor Plasma

Keterangan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Kutub positif (anoda)
Kran
Plat
Kutub negatif (katoda)
Reaktor
Selang
Penutup
Seal

3.4.2 Tahap Perangkaian Komponen Listrik
Perangkaian komponen listrik ini dibuat sebagai
pembangkit tenaga listrik sesuai referensi yang telah didapatkan.
Rangkaian listrik yang digunakan adalah High Volt Trigger Circuit
dengan menghasilkan tegangan 100 kV hingga 400 kV dengan
skala 1,52 V; 2,42 V dan 4,46 V serta memiliki kuat arus sebesar
1 Ampere. Tahap perangkaian komponen listrik dengan
mempersiapkan komponen-komponen listrik yang digunakan
kemudian dirangkai dengan memperhatikan simbol dan kaki
pada komponen listrik. Komponen yang sudah dirangkai
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diperiksa menggunakan multimeter dengan memperhatikan
jarum gerak yang terdapat pada layar kemudian dapat dipasang
dengan menggunakan solder dan timah agar tidak mudah
terlepas. Rangkaian ini diletakkan pada black box agar tidak
mudah rusak yang memiliki layar digital sehingga dapat
menunjukkan skala output tegangan.
Pada rangkaian komponen listrik ini juga memiliki
potensiometer yang berfungsi untuk mengatur tegangan dari
minimal skala 1V hingga skala 4V serta diperlukan pendingin
(radiator) yang bertujuan komponen listrik tidak cepat panas.
Rangkaian listrik ini menggunakan stop kontak yang dihubungkan
dengan sumber arus AC yang berasal PLN dengan prinsip
merubah tegangan AC (Alternating Current) menjadi tegangan
DC (Direct Current) dengan menggunakan komponen berupa
transformator sebagai komponen utama. Trafo yang digunakan
adalah Trafo tipe step up sehingga dapat menaikan tegangan
listrik dari 220 volt hingga mencapai 400.000 V. Komponen listrik
dapat diuji dengan dilakukan pada reaktor dengan indikator
adanya keluar percikan (arc). Rangkaian komponen listrik dapat
dilihat pada Gambar 3.6, Gambar 3.7 dan Gambar 3.8

Gambar 3.6 Elektronik High Voltage Trigger Circuit
sumber: Website Chemelec, 2017
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Gambar 3.7 High Voltage Trigger dalam Cashing

Gambar 3.8 Pengatur High Voltage Trigger

3.4.3

Tahap Persiapan Reaktor
Reaktor plasma berbentuk terbuat dari bahan akrilik
dikarenakan memiliki bahan isolator sehingga tidak mudah
menghantarkan panas dan tahan bila digunakan dalam waktu
yang lama. Reaktor ini mudah dilakukan sterilisasi. Pada bagian
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atas reaktor dibuat wadah tutup yang terbuat dari akrilik dengan
panjang sisi 16 cm yang berfungsi sebagai penghubung antara
pompa vakum dengan reaktor plasma. Pada bagian penutup ini
dipasangkan paku baut yang berfungsi sebagai kutub positif
(anoda) dan diletakkan 2 cm diatas permukaan air limbah
domestik yang akan diolah sehingga akan menimbulkan percikan
listrik (arc) yang dihasilkan dari titik sambungan baut. Pada
bagian bawah reaktor dipasang juga kabel yang dihubungkan
dengan plat piringan dengan diameter 8 cm sebagai kutub negatif
(katoda) yang diletakkan didalam air. Plat piringan ini terbuat dari
stainless steel.
Plasma tidak akan menimbulkan lucutan (arc) jika jarum
kutub positif terkena permukaan limbah dikarenakan lucutan
plasma tidak akan muncul bila berada di dalam air, sehingga agar
terjadi lucutan pada reaktor plasma, air limbah yang berada
didalam reaktor antara permukaan air limbah dengan jarum kutub
positif diatur jaraknya terlebih dahulu dengan maksimal 2 cm.
Perangkaian alat dilakukan dengan menghubungkan masingmasing kutub dengan rangkaian listrik. Selang dan keran yang
telah dipasang pada penutup reaktor dihubungkan juga dengan
pompa vakum. Setelah itu, pompa vakum dinyalakan terlebih
dahulu hingga mencapai tekanan maksimal dan saklar pada
black box siap dinyalakan lalu atur tegangan yang diinginkan
dengan volume limbah didalam reaktor plasma 1 liter. Rangkaian
Pengolahan Teknologi Plasma dapat dilihat pada Gambar 3.9
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b
c
a

Gambar 3.9 Rangkaian Pengolahan Teknologi Plasma

Keterangan:
a. Pompa vakum
b. High Voltage Trigger Coil
c. Reaktor Plasma
3.4.4 Tahap Pengambilan Sampel
Limbah cair domestik yang digunakan dalam penelitian
berasal dari MCK Terpadu RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas,
Kota Malang. Pengambilan limbah cair domestik dilakukan pada
tanggal 8 Februari 2018 pukul 12.00 WIB. Limbah cair domestik
diambil pada bak pengendap pertama (inlet) dengan metode
pengambilan sampel sesaat (grab sample) dimana suatu sampel
yang diambil pada waktu tertentu dan sampel tersebut sudah
mampu mewakili limbah atau badan air secara keseluruhan. Air
limbah diambil sebanyak 35 liter kemudian disimpan dalam
jerigen dan dilakukan pengadukan agar limbah cair domestik
menjadi homogen hingga dilakukan tahap pre-treatment dan
tahap running.

39

3.4.5 Tahap Pre-Treatment
Tahap pre-treatment melibatkan proses fisik yang bertujuan
untuk menurunkan padatan tersuspensi dan mengurangi beban
pengolahan pada tahap running dimana pada sampel ini akan
digunakan sebagai sampel influent hingga dilakukan tahap
pengujian kadar awal khusus parameter fosfat total (PO4), TSS
dan kekeruhan pada laboratorium. Pada tahap pre-treatment ini
menggunakan tawas bubuk sebagai koagulan dan kapur sebagai
penambah nilai pH.
Limbah cair domestik yang telah dihomogenkan diambil
sebanyak 1 liter dan dimasukkan kedalam beaker glass,
kemudian ditambahkan tawas dengan kadar 1 gram. Tawas yang
sudah dimasukkan dilakukan pengadukan lambat selama 1
menit. Pengadukan lambat ini bertujuan untuk menghasilkan
gerakan air secara perlahan agar terjadi kontak antar partikel
untuk membentuk gabungan partikel hingga berukuran besar.
Limbah cair domestik yang telah dihomogenkan dengan tawas
ditunggu 10 menit, agar partikel yang membentuk flok akan
mengendap. Pada limbah cair domestik diperlukan pengukuran
pH, hal ini dilakukan karena sifat tawas yang berupa asam akan
mempengaruhi nilai pH.
Limbah cair domestik yang memiliki nilai pH asam perlu
dilakukan penambahan kapur sebanyak 0,8 gram. Penambahan
kapur dilakukan untuk menaikkan nilai pH pada limbah cair
domestik yaitu antara pH 7,5-10 dikarenakan plasma akan
bekerja optimal pada pH netral sehingga kadar pencemarannya
menjadi menurun. Kapur yang telah dicampurkan dengan limbah
cair domestik maka diaduk kembali (homogenkan) selama 45
detik dengan pengadukan lambat dan selanjutnya didiamkan
selama 20 menit.
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3.4.6 Tahap Running dan Waktu Pengamatan
Proses running dilakukan pada tanggal 9-11 Februari
2017. Pengolahan limbah cair domestik ini menggunakan sistem
batch (diam) dilakukan dengan tegangan pengujian (152 kV; 242
kV; dan 446 kV dengan waktu pengamatan 0, 20, dan 50 menit).
Pada proses running, pompa vakum perlu dinyalakan terlebih
dahulu hingga mencapai tekanan maksimal (80 kPa atau 600
mmHg) baru kemudian dinyalakan rangkaian komponen listrik
yang bertujuan agar percikan plasma (arc) yang dihasilkan
memiliki cakupan penyebaran yang lebih luas dan tekanan yang
maksimal akan membuat partikel-partikel yang terdapat dalam
limbah cair domestik saling berikatan makin besar sehingga
menentukan hasil yang lebih bersih karena berkontaminasi oleh
sisa oksigen. Limbah cair domestik yang sudah dilakukan
pemberian perlakuan lucutan plasma dengan pengulangan
sebanyak 3 kali selama waktu dan tegangan yang telah
ditentukan, air limbah domestik siap diuji.
3.4.7 Tahap Pengujian
Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui efisiensi
removal penurunan kadar kandungan limbah cair domestik
sampel influent (setelah dilakukan pre-treatment) dan sampel
effluent (setelah dilakukan pengolahan) menggunakan teknologi
plasma. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah fosfat
total (PO4), TSS dan kekeruhan.
3.4.7.1 Pengujian Fosfat Total (PO4)
Tahapan proses untuk analisa fosfat total dengan metode
asam askorbat menurut (SNI 06-2483-1991)
A.
Prinsip
Ammonium molibdat dan larutan kalium antimonil tartrat
bereaksi dalam suasana asam dengan orthophospat dan
membentuk asam hiteropoli phospat molibdat yang
41

B.

C.

kemudian diubah menjadi persenyawaan molibdenum yang
berwarna biru oleh asam askorbat.
Persiapan Contoh Uji untuk Analisa Fosfat Total
1. Sediakan contoh uji air yang telah diambil sesuai
dengan metode pengambilan contoh uji air;
2. Kocok contoh uji air hingga homogen dan ukur 25 ml
secara duplo masukkan kedalam erlenmeyer;
3. Tambahkan 0,25 ml H2SO4 pekat dan 1,25 ml HNO3
pekat;
4. Panaskan larutan campuran tersebut diatas dengan
menggunakan pemanas listrik (hot plate) sampai
volume menjadi 1 ml (bila larutan masih berwarna
teruskan sampai tidak berwarna);
5. Dinginkan dan tambahkan 5 ml air suling;
6. Tambahkan 1 tetes (0,05 ml) indikator fenolftalein ke
dalam larutan tersebut kemudian netralkan dengan
menambah tetes demi tetes larutan NaOH 1N hingga
timbul warna merah muda;
7. Jika larutan keruh dilakukan penyaringan dan bilas
erlenmeyer dengan air suling;
8. Pindahkan larutan tersebut kedalam labu ukur 25 ml
dan tambahkan air suling hingga tanda batas;
9. Ukur 10 ml dan masukkan kedalam labu ukur 10 ml;
10. Contoh uji air siap dianalisa.
Peralatan
1. Spektrofotometer sinar tunggal atau sinar ganda yang
mempunyai kisaran panjang gelombang antara 190900 nm dan lebar celah antara 0,2-2 nm, dan telah
dikalibrasi;
2. Pipet ukur 10 ml;
3. Labu ukur 100 dan 1000 ml;
4. Labu mikro Kjeldahl 250 ml;
5. Piper seukuran 1, 5, 10, dan 25 ml;
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D.

E.

F.

6. Gelas ukur 100 ml.
Bahan Penunjang Analisa
1. Indikator fenolftalein;
2. Larutan NaOH 1N;
3. Larutan H2SO4 5N pekat;
4. Larutan HNO3 pekat;
5. Air suling.
Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Standar
1. Pipet secara seri standar dari larutan standar fosfat 10
mg/liter pada labu ukur 10 ml dengan konsentrasi
mengacu pada tabel pembuatan larutan standar
fosfat;
2. Kemudian tambahkan air suling hingga tanda batas;
3. Gunakan 10 ml air suling dimasukkan kedalam labu
ukur 10 ml sebagai blanko;
4. Tambahkan pada labu ukur larutan standar dan
blanko 1,6 ml larutan campuran dan aduk;
5. Masukkan larutan kedalam kuvet (10 nm) baca dan
catat serapan pada spektrofotometer dengan panjang
gelombang 880 nm dalam kisaran waktu 10-30 menit
(pengoperasian spektrofotometer mengacu pada
instruksi kerja pengoperasian dan pemeliharaan alau
U-V Visible spektrofotometer Shimadzu 1601;
6. Buat kurva kalibrasi dan tentukan persamaan garis
lurus/regresi;
7. Persyaratan kurva kalibrasi mengacu ke prosedur
metode analisa dan validasi.
Pelaksanaan Analisa Contoh Uji Air
1. Gunakan 10 ml air suling dimasukkan kedalam labu
ukur 10 ml sebagai blanko;
2. Tambahkan pada labu ukur blanko, larutan standart
dan contoh uji 1,6 ml larutan campuran dan kocok;
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3.

G.

Masukkan kedalam
kuvet
(10 mm)
ukur
konsentrasinya dengan spektrofotometer pada
panjang gelombang 880 nm;
4. Prosentasi duplo atau selisih konsentrasi pengukur
maksimum mengacu pada prosedur metode analisa
dan validasi No. Dok Qp/LKA/15;
5. Apabila contoh uji masih berwarna merah atau keruh
setelah langkah penambahan larutan campuran maka
pengujian diulangi mulai dari awal dengan
penambahan larutan campuran yang dimodifikasi
tanpa asam askorbat dan kalium antimonil tartrat;
6. Setiap analisa contoh uji air dilakukan analisa duplo
salah satu contoh uji air. Untuk pembacaan maksimal
10 contoh uji air harus dilakukan pembacaan 1 cek
standar yang telah diketahui konsentrasinya.
Pelaksanaan Analisa Contoh Uji Air
Hitung konsentrasi fosfat dan kurva kalibrasi dengan
persamaan garis lurus. Hasil pengukuran pada
spektrofotometer langsung dinyatakan sebagai PO4,
kecuali contoh uji yang diencerkan terlebih dahulu, maka
dihitung dengan rumus :
Mg/L PO4 = hasil pengukuran (mg/L) x pengenceran….(3.1)

3.4.7.2 Pengujian Total Suspended Solid (TSS)
Pengujian Total Suspended Solid (TSS) menggunakan
prinsip gravimetri. Prinsip dari pengujian ini adalah contoh uji
yang telah homogen disaring dengan kertas saring yang telah
ditimbang. Residu yang tertahan pada saringan dikeringkan
hingga mencapai berat konstan pada suhu 103oC sampai dengan
105oC. Kenaikan berat saringan mewakili TSS menurut (APHA.
2540 D-2005).
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A.

B.

C.

Bahan
1. Kertas saring (glass-fiber filter) dengan beberapa jenis:
a. Whatman Grad 934 AH, dengan ukuran pori
(Particle Retention) 1,5 µm (Standar for TSS in
water analysis).
b. Gelman type A/E, dengan ukuran pori (Particle
Retention) 1,0 µm (Standar filter for TSS/TDS
testing in sanitary water analysis procedures).
c. E-D Scientific Specialities grade 161 (VWR brand
grade 161) dengan ukuran pori (Particle Retention)
1,1 µm (Recommended for use in TSS/TDS testing
in water and wastewater).
d. Saringan dengan ukuran pori 0,45 µm.
2. Air Suling.
Peralatan
1. desikator yang berisi silika gel;
2. oven, untuk pengoperasian pada suhu 103oC sampai
dengan 105oC;
3. timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg;
4. pengaduk magnetik;
5. pipet volum;
6. gelas ukur;
7. cawan alumunium;
8. cawan porselen/cawan Gooch;
9. penjepit; dan
10. kaca arloji; dan
11. pompa vakum.
Prosedur
1. Lakukan penyaringan dengan peralatan vakum.
Basahi saringan dengan sedikit air suling;
2. Aduk contoh uji dengan pengaduk magnetik untuk
memperoleh contoh uji yang lebih homogen;
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3.

D.

Pipet contoh uji dengan volume tertentu, pada waktu
contoh diaduk dengan pengaduk magnetik;
4. Cuci kertas saring atau saringan dengan 3 x 10 mL air
suling, biarkan kering sempurna;
5. Lanjutkan penyaringan dengan vakum selama 3 menit
agar diperoleh penyaringan sempurna. Contoh uji
dengan padatan terlarut yang tinggi memerlukan
pencucian tambahan;
6. Pindahkan kertas saring secara hati-hati dari
peralatan penyaring dan pindahkan ke wadah timbang
alumunium sebagai penyangga. Jika digunakan
cawan Gooch pindahkan cawan dari rangkaian
alatnya;
7. Keringkan dalam oven setidaknya selama 1 jam pada
suhu 103oC sampai dengan 105oC, dinginkan dalam
desikator untuk menyeimbangkan suhu dan timbang;
8. Ulangi tahapan pengeringan, pendinginan dalam
desikator, dan lakukan penimbangan sampai
diperoleh berat konstan atau sampai perubahan berat
lebih kecil dari 4% terhadap penimbangan
sebelumnya atau lebih kecil dari 0,5 mg.
Perhitungan
Mg TSS per liter =

(𝐴−𝐵)𝑥1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑢𝑗𝑖,𝑚𝑙

………………..(3.2)

dimana :
A : Berat kertas saring + residu, mg;
B : Berat kertas saring, mg
3.4.7.3 Pengujian Kekeruhan
Pengujian kekeruhan menggunakan alat turbidity meter.
Pengujian ini menggunakan prinsip intensitas cahaya contoh uji
yang diserap dan dibiaskan, dibandingkan terhadap intensitas
cahaya suspensi baku dengan sifat pembiasan dan atau
penyerapan optik dari suatu cairan, dihitung dalam satuan
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Nefelometrik Turbidity Unit (NTU) atau Unit Kekeruhan
Nefelometri (UKN). Diagram Alir Uji Kekeruhan dilihat Lampiran
3.
3.5 Tahap Pengolahan Data
Penelitian ini menggunakan pengolahan data secara
matematis persamaan eksponensial dan grafik nomograf. Analisa
data dilakukan setelah diketahui data pengujian dari tiap
parameter fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan setelah diberi
perlakuan tawas dan kekeruhan sebagai sampel influent dan
setelah pengolahan sebagi sampel effluent dengan
menggunakan reaktor plasma dan mengetahui nilai daya serta
biaya energi listrik.
3.5.1 Pengolahan Data
Grafik nomograf merupakan sistem dua atau lebih skala
grafik untuk menghitung hasil analisis atau persamaan rumit.
Kelengkungan grafik dari masing - masing tegangan dapat
dihitung dengan menggunakan Persamaan 3.3
x = (x0 )e−kt .....................................................................(3.3)
dimana :
x
= konsentrasi pencemar setelah perlakuan
x0
= konsentrasi awal pencemar
k
= konstansi kinematik (penentu bentuknya grafik)
t
= waktu (menit)
Persamaan 3.3 didapatkan dari metode numerik yang
digunakan untuk memperoleh solusi persamaan diferensial, hal
ini membahas berbagai metode numerik untuk menghitung solusi
Persamaan Diferensial Biasa (PDB) orde satu. Persamaan
diferensial berperan penting dialam, sebab kebanyakan
fenomena alam dirumuskan dalam bentuk diferensial.
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Persamaan diferensial sering digunakan sebagai model
matematika dalam bidang sains maupun dalam bidang rekayasa.
Pada penelitian menggunakan pemodelan nomograf
dengan tujuan untuk mencari nilai konsentrasi diluar waktu
pengamatan agar dapat dibuat dalam bentuk grafik. Integral
persamaan diferensial, dihasilkan fungsi matematika yang
menjelaskan keadaan spasial dan temporal sebuah sistem, dan
dinyatakan dalam percepatan; energi; massa; dan tegangan
(Maulana, 2014). Persamaan diferensial dapat dilihat pada
Persamaan 3.4
𝑑𝑥
𝑑𝑡

≈ 𝑥…….………………………………...........................…........(1)

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= −𝑘𝑥………………………………….......................... ……...(2)

∫

𝑑𝑥
𝑥

= ∫ −𝑘. 𝑑𝑡…....…………………………..........................…..(3)

ln(𝑥) = −𝑘 𝑑𝑡 + 𝐶….…………………….......................….…..…(4)
𝑥 = 𝑒 −𝑘𝑡+𝐶 ……….……………………………..............................(5)
𝑥 = 𝑒 𝑐 𝑒 −𝑘𝑡 ……………..……..………………..........................…(6)
𝑥 = 𝑐𝑒 −𝑘𝑡 , saat 𝑡 = 0, 𝑥 = 𝑥0 ………………...............................(7)
𝑥 = (𝑥0 )𝑒 −𝑘𝑡 …………………...……….........................………...(3.4)
Berdasarkan Persamaan 3.4, perlu ditentukan nilai
konstanta kinematik atau pembentuk garis atau kurva pada grafik
yang berfungsi untuk memodelkan laju penurunan yang setara
dengan nilai x. Persamaan konstanta kinematik (k) dapat dilihat
pada Persamaan 3.5
𝑥 = (𝑥0 )𝑒 −𝑘𝑡 ...........…….......………..........................................(1)
𝑥

−𝑒 𝑘𝑡 = 𝑥 0 ...…………....………..................................................(2)
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𝑥

𝑘𝑡 = ln 𝑥 0………………….....………........................................(3)
𝑘=
𝑘

𝑡
𝑥

ln 0
𝑥

..………..........................….........................................(4)

ln 𝑘…….....................………..……….....….....……..........(5)

𝑘 = e(
𝑘=𝑒

lnk1+lnk2)
2
………..……....................................................(6)

(ln 𝑘20 +ln 𝑘50 )
2
………………............................................(3.5)

Untuk mencari nilai k dibutuhkan data eksperimental.
Persamaan 3.5 menggunakan nilai rata-rata ln antara 20 dan 50
karena dianggap pada waktu pengamatan 20 menit dan 50 menit
sebagai pembentukan slope (faktor kinematis) dengan tujuan
untuk mewakili waktu keduanya. Grafik hubungan konsentrasi
dan wajtu pengamatan masing-masing tegangan dan masingmasing waktu dapat dilihat pada Gambar 3.10
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Gambar 3.10 Grafik Hubungan Konsentrasi dan Waktu Pengamatan

3.5.2 Uji Determinasi
Uji validasi determinasi dilakukan guna untuk mengetahui
apakah fungsi model sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
(valid) atau tidak. Uji determinasi menggunakan Persamaan 3.6

R2 = (

(Σymodel2 )− Σ(ymodel−yeksp)2

dimana :
R2
Σymodel
Σyeksp

Σymodel2

)..............................(3.6)

: uji determinasi
: jumlah nilai konsentrasi pencemar pemodelan
(t=20,50 menit)
: jumlah nilai konsentrasi pencemar
eksperimental (t=20,50 menit)
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3.5.3 Perhitungan Efisiensi Kadar Fosfat Total dan TSS
Penentuan efisiensi kadar fosfat total (PO4), TSS dan
kekeruhan dihitung untuk mengetahui seberapa besar tingkat
penurunan kadar fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan sebelum
dan setelah pengolahan. Rumus efisiensi removal dapat dilihat
Persamaan 3.7
Efisiensi =

a-b
a

x 100%...........................................................(3.7)

dimana,
a : nilai konsentrasi fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan pada
saat sebelum diolah untuk masing-masing perlakuan
b : nilai konsentrasi fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan pada
saat sesudah diolah untuk masing-masing perlakuan
3.5.4 Perhitungan Daya dan Biaya Energi Listrik
Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang terpakai
setiap detiknya. Satuan daya listrik adalah watt. Daya listrik dapat
diartikan sebagai kecepatan energi listrik dapat berubah bentuk
menjadi bentuk energi lain. Daya listrik dapat dilihat Persamaan
3.8
P = 𝐕 𝐱 𝐈……………………....................................................(3.8)
dimana,
P
: Daya (Watt)
V
: Tegangan (Volt)
I
: Arus (Ampere)
Biaya energi listrik adalah kilowatt-jam atau kWh. Satuan ini
menyatakan besarnya daya yang digunakan dalam satuan kilo
watt selama kurun waktu tertentu dalam satuan jam. Rumus
energi listrik dapat dilihat Persamaan 3.9
W = P x t................................................................................(3.9)
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dimana,
W
: Energi listrik yang digunakan (kWh)
P
: Daya listrik (Watt)
t
: Waktu (hour)
Rumus perhitungan biaya energi listrik dapat dilihat
Persamaan 3.10
Biaya listrik = Biaya listrik/bulan/kWh x W.............................(3.10)
dimana,
Biaya listrik/ bulan
: 1467,28 (kWh)
W
: Energi listrik yang digunakan (kWh)
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Limbah Cair Domestik MCK Tlogomas
Limbah cair domestik yang digunakan berasal dari Kelurahan
Tlogomas RT 03 RW 07 Kota Malang. Limbah cair domestik yang
dihasilkan warga RT 03 RW 07 langsung terpusat menjadi satu
pada instalasi pengolahan limbah. Limbah cair domestik dari
rumah warga disalurkan ke satu lokasi melalui pipa menuju ke
belakang kampung yang berada tepat di samping Sungai
Berantas, lokasi tersebut dinamakan dengan kawasan MCK
terpadu. Pembangunan kawasan MCK terpadu ini digagas oleh
Bapak Drs. Agus Gunarto, MM. MCK terpadu tersebut dibuat
pada tahun 1986 dan diresmikan pada tahun 1997. Kondisi
kawasan MCK yang berada di pojok kampung jauh dari kesan
kumuh, dikarenakan banyaknya tanaman hias sehingga kawasan
MCK terpadu RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas terlihat asri.
Kondisi lingkungan MCK terpadu yang merupakan lokasi
pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1 Lokasi Pengambilan Sampel
sumber: (dokumentasi, 2018)
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Limbah yang masuk ke MCK terpadu adalah air limbah yang
berasal dari kegiatan sehari-hari warga yaitu mandi, cuci, dan
kakus. Bak pertama (inlet) memiliki nilai kadar fosfat total (PO4);
nilai TSS dan kekeruhan paling tinggi, serta belum dilakukan
pengolahan. Pengambilan sampel dilakukan pada siang hari jam
12.00 WIB dikarenakan pada siang hari aktivitas rumah tangga
yang berhubungan dengan mandi, cuci, kakus sangat tinggi dan
juga agar terhindar dari faktor lingkungan lain seperti hujan
dikarenakan bentuk IPAL MCK Tlogomas dalam keadaan bak
terbuka. Limbah cair domestik yang telah diambil dimasukkan
kedalam jerigen dengan kapasitas 35 liter untuk 24 sampel
dimana masing-masing reaktor membutuhkan sampel sebanyak
1 liter, sehingga sampel limbah cair domestik yang digunakan
selama penelitian sudah mewakili secara keseluruhan limbah cair
domestik MCK terpadu.
Sebelum limbah cair domestik diolah dengan melakukan pretreatment dan running perlu dilakukan pengujian karakteristik
awal untuk mengetahui kualitas air limbah domestik sebelum
dilakukan pengolahan. Karakteristik limbah cair domestik MCK
terpadu secara fisik memiliki warna hijau gelap, keruh, dan
memiliki bau yang sangat menyengat. Karakteristik air limbah
hasil pengujian awal dapat dilihat pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Kualitas Air Limbah Domestik MCK Terpadu
No. Parameter Satuan Konsentrasi Baku
Keterangan
Mutu
1.
Fosfat
mg/L
1,423
0,2
TM
Total (PO4)
2.
TSS
mg/L
132
50
TM
3.
Kekeruhan NTU
44,91
25
TM*
oC
4.
Suhu
26
5.
pH
7,3
6-9
M
sumber
: KepMenLH No 8 Tahun 2016 Kelas II
(*) PerMenKes RI No. 416 tahun 1990
keterangan : M = Memenuhi baku mutu, TM = Tidak memenuhi baku
mutu

Berdasarkan Tabel 4.1 nilai pencemaran masih tinggi
melebihi baku mutu. Hal ini menyebabkan limbah domestik
tersebut masih belum dapat dibuang langsung ke badan air
dikarenakan nilai fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan masih
melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal
tersebut air limbah domestik perlu diberi perlakuan terlebih
dahulu sebelum dibuang ke badan air agar limbah domestik yang
dibuang memenuhi baku mutu.
4.2 Pre-Treatment
Proses pre-treatment (pengolahan awal) pada penelitian
teknologi plasma dilakukan dengan tujuan mengkondisikan
karakteristik air limbah domestik yang akan diolah dan untuk
mengurangi atau menghilangkan berbagai bahan atau senyawa
yang dapat menghambat proses pengolahan teknologi plasma.
Proses pre-treatment yang dilakukan terhadap pengolahan air
limbah yang dilakukan dengan teknologi plasma ini dengan
menambahkan tawas dan kapur.
Pada limbah cair domestik yang telah dilakukan pretreatment kemudian dilakukan pengujian fosfat total (PO4), TSS,
dan kekeruhan yang akan digunakan sebagai data acuan
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karakteristik awal (sampel influent) dengan dibandingkan data
karakteristik setelah dilakukan perlakuan plasma. Hasil nilai pH
perlakuan pre-treatment dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Nilai pH Perlakuan Pre-Treatment
Tawas 1 gram + Kapur 0,8
Kontrol
Tawas 1 gram
gram
7,3
5,2
7,5
sumber: (Hasil pengamatan, 2018)

Pada perlakuan pre-treatment, dilakukan penambahan
tawas 20 mesh sebanyak 1 gram dengan kapasitas volume 1 liter.
Sebelum dilakukan pre-treatment dengan tawas, limbah cair
domestik terlebih dahulu diukur nilai pH untuk mengetahui
perubahan yang terjadi dengan nilai pH didapatkan 7,36 dimana
nilai pH sudah mencapai baku mutu. Pemberian tawas dilakukan
untuk mengurangi partikel-partikel yang dapat menghambat
proses pengolahan dengan teknologi plasma, setelah dimasukan
tawas kedalam air limbah domestik dilakukan pengadukan
lambat selama 1 menit dengan tujuan menghasilkan gerakan air
secara perlahan agar terjadi kontak antar partikel untuk
membentuk gabungan partikel hingga berukuran besar dan juga
untuk menghomogenkan larutan tawas dengan air limbah
domestik. Larutan yang sudah dilakukan pengadukan ditunggu
selama 10 menit agar flok yang sudah terbentuk dapat
mengendap kemudian diukur kembali nilai pH dan didapatkan
nilai pH menjadi 5.2 yang berarti air limbah bersifat asam.
Pada air limbah domestik yang telah dilakukan pemberian
tawas didapatkan nilai pH yang asam dikarenakan pengaruh sifat
tawas. Proses pengolahan limbah domestik dengan teknologi
plasma agar bekerja optimal diperlukan pH antara 7,5-10, maka
perlu ditambahkan kapur untuk menaikkan nilai pH. Pada
penelitian ini, kapur ditambahkan sebanyak 0,8 gram/liter
dikarenakan pada dosis tersebut nilai pH air limbah domestik
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setelah diberi tawas sudah naik menjadi 7,5 dikarenakan bila
dosis kapur diberikan berlebih akan memicu kenaikan pH air
limbah sehingga bersifat basa. Nilai pH 7,5 dipilih agar pada saat
dilakukan pengolahan dengan teknologi plasma tetap bekerja
optimal dan tidak perlu dilakukan pengenceran kembali
dikarenakan air limbah domestik sudah memiliki pH netral.
Limbah cair domestik yang telah diberi tawas kemudian dilakukan
pengadukan lambat selama 45 detik agar kapur larut kemudian
didiamkan 20 menit sampai partikel-partikel mengendap, setelah
itu dapat diukur kembali nilai pH. Kualitas air limbah domestik
setelah pre-treatment dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Kualitas Air Limbah Domestik setelah Pre-Treatment
Konsentrasi
Baku
No. Parameter
Satuan
Ket
Rata-Rata
Mutu
Fosfat Total
1.
mg/L
9,668
0,2
TM*
(PO4)
2.
TSS
mg/L
132
50
TM*
3.
Kekeruhan
NTU
27
25
TM*
oC
4.
Suhu
23,9
5.
pH
7,5
6-9
M
sumber : (Hasil pengujian, 2018)
keterangan : TM = Tidak memenuhi baku mutu, M = Memenuhi baku
mutu

Kualitas air limbah domestik setelah dilakukan pre-treatment
mengalami kenaikan pada nilai fosfat total (PO4) 9,668 mg/l dan
mengalami penurunan pada nilai TSS menjadi 132 mg/l dan
kekeruhan menjadi 27 NTU yang dimana hasil ketiganya belum
mencapai baku mutu yang telah ditetapkan sehingga masih perlu
dilakukan pengolahan limbah dengan teknologi plasma.
Pengaruh pemberian tawas dan kapur terhadap nilai kadar total
fosfat (PO4) yang mengalami kenaikan dikarenakan terjadi
pengkonversian polifosfat dari detergen, air seni dan bahan fosfor
lainnya yang berasal dari limbah domestik menjadi orthofosfat
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dimana orthofosfat ini akan menaikkan kadar total fosfat (PO4)
dikarenakan pada saat melakukan pengolahan pre-treatment
tidak hanya berasal dari polifosfat detergen, air seni dan bahan
fosfat lainnya yang berasal dari limbah domestik lainnya menjadi
orthofosfat, namun juga dari polifosfat tawas.
Pada penurunan nilai kekeruhan dan TSS disebabkan
karena adanya penggumpalan yang terjadi akibat tawas dengan
kapur serta partikel yang telah dilakukan pengadukan menjadi
flok-flok sehingga mengendap. Pada parameter suhu terjadi
penurunan dikarenakan adanya pengaruh faktor lingkungan dan
pre-treatment yang dilakukan dengan waktu pengambilan sampel
limbah cair dalam waktu berbeda sehingga menyebabkan suhu
menjadi tidak stabil. Pada parameter pH terjadi perubahan
karena adanya reaksi tawas dan kapur terhadap air limbah
domestik.
Menurut Angga (2007), rantai proses pendegrasian bahan
organik seringkali dibebaskan bahan anorganik yang bukan
berarti bahwa proses telah berhenti, tetapi kembali terlibat dalam
kelanjutan proses reaksi berikutnya untuk saling menyelesaikan
keseluruhan mata rantai dalam proses pendegradasian zat-zat
pencemar. Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab kadar
fosfat mengalami peningkatan. Selain itu, jenis fosfat yang
berada pada air limbah terdapat tiga jenis yaitu fosfat organik,
orthofosfat dan polifosfat yang pasti setiap jenis fosfat tersebut
memiliki hubungan dalam pendegradasian fosfat dalam air
limbah. Reaksi persamaan tawas dengan kadar fosfat dapat
dilihat pada Persamaan 4.6.
Al3+ + PO43- → AlPO4.............................................................(4.1)
Berikut merupakan reaksi persamaan kapur dengan kadar fosfat
total (PO4) dapat dilihat pada Persamaan 4.7
3Ca2+ + 2PO43- →Ca3(PO4)2..................................................(4.2)
Tawas dikenal sebagai flocculator yang berfungsi untuk
menggumpalkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air.
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Tawas merupakan bahan koagulan yang digunakan pada
pengolahan air limbah domestik, hal ini disebabkan tawas dapat
mengurangi konsentrasi warna, bau dan kekeruhan sehingga
hasil pengolahan air limbah yang cukup jernih. Pada umumnya
bahan seperti Alumunium sulfat [Al2(SO4)3] atau sering disebut
tawas dapat ditentukan bekerja efektif pada pH 5-7 dengan
konsentrasi optimum koagulan tawas dalam mengendapkan
limbah cair domestik sebesar 1gram/liter (Anderia, 2014).
Senyawa tawas pada air limbah akan larut sempurna
melepaskan kation alumunium Al3+ dan anion SO42-. Kation dan
anion tersebut bekerja menetralkan muatan pada permukaan
partikel tersuspensi sehingga dapat mengendap dengan cepat.
Reaksi tawas terhadap air limbah dapat dilihat pada Persamaan
4.3.
(Al2SO4)3 + 6H2O → Al (OH)3 + 6H+ + SO42-.........................(4.3)
Menurut Shammas (2005), penurunan pH disebabkan oleh
tawas memiliki sifat asam, sehingga penambahan tawas
berbanding lurus dengan penurunan pH karena adanya reaksi
antara ion sulfat dengan ion hidrogen untuk membentuk asam
yang dapat dilihat pada Persamaan 4.4.
3(SO4)2- +6H+ → 3H2SO4.......................................................(4.4)
Menurut Isyuniarto (2007), penambahan tawas sebagai pretreatment dalam pengolahan teknologi plasma bertujuan untuk
menurunkan partikel yang banyak terkandung dalam limbah cair
domestik. Hal ini dikarenakan proses ozonisasi tidak dapat efektif
bila masih terdapat banyak partikel padat yang akan menghalangi
proses reaksi antara ozon dengan zat-zat dalam air limbah
domestik. Turunnya kandungan TSS, proses ozonisasi akan lebih
efektif dikarenakan ozon radikal akan langsung bertumbukan dan
mengoksidasinya sehingga parameter pencemar dalam air
limbah akan turun. Reaksi yang terjadi antara tawas pada proses
ozonisasi dengan air limbah dapat dilihat pada Persamaan 4.5.
Al2So4 → Al2SO4 flok....................................................................(1)
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Al2SO4 flok → Al2SO4 flok. (organik)..............................................(2)
CO2 + (organik) .........................................................................(3)
H2 + (organik) ............................................................................(4)
O2 + (organik) ............................................................................(5)
Al2SO4 flok.+ Produk Ozonisasi → Al2SO4 flok. (organik)...........(4.5)
Menurut (Isyuniarto, 2007) penambahan kapur berperan
untuk menaikkan nilai pH air limbah karena ozonisasi akan
bekerja optimal pada pH 7,5-10 sehingga kadar pencemarannya
menjadi menurun. Tetapi dalam penambahan koagulan kapur
juga memiliki kelemahan dikarenakan hasil pengolahan limbah
akhir tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan karena pH
limbah hasil proses relatif tinggi karena sifatnya basa. Hal ini
disebabkan karena OH- kapur saat mengalami perlakuan
ozonisasi menjadi OH radikal, sehingga memicu kenaikan pH air
limbah, pH limbah semakin naik apabila penambahan
konsentrasi kapur semakin tinggi. Apabila proses ozonisasi tetap
dilakukan, maka dalam proses selanjutnya disarankan untuk
menurunkan pH air limbah terlebih dahulu menambahkan air
segar baru kemudian limbah dapat dibuang ke lingkungan.
Reaksi yang terjadi antara kapur dengan air limbah dapat dilihat
pada Persamaan 4.6.
CaO + H20
→ Ca(OH)2........................................................(1)
Ca(OH)2
→ Ca2+ OH.....................................................(4.6)
Adapun reaksi yang terjadi antara kapur pada proses ozonisasi
dengan air limbah dapat dilihat pada Persamaan 4.7.
CaCO3 → CaCO3 flok..................................................................(1)
CaCO3 flok → CaCO3 flok. (organik)..............................................(2)
CO2 + (organik) .........................................................................(3)
H2 + (organik) ............................................................................(4)
O2 + (organik)............................................................................(5)
CaCO3 flok.+ Produk Ozonisasi → CaCO3 flok. (organik)..........(4.7)
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4.3 Proses Pengolahan
Pada penelitian ini, dilakukan perlakuan pada variasi
tegangan (152 kV; 242 kV dan 446 kV) pada waktu pengamatan
20 menit dan 50 menit dengan tiga kali pengulangan. Pemilihan
waktu pengamatan 20 dan 50 menit diharapkan dalam pemilihan
waktu tersebut proses pengolahan limbah cair domestik dengan
teknologi plasma sudah menyebar merata pada sampel air
limbah. Penentuan variasi tegangan ini untuk mengetahui
pengaruh besarnya tegangan dengan kenaikan nilai 1 dan 2
dengan harapan pada waktu 50 menit sudah mencapai waktu
stagnan terhadap limbah cair domestik yang akan diolah. Tiga
kali pengulangan dilakukan untuk mendapatkan data yang
akurat.
Adanya variasi tegangan dapat menyebabkan elektronelektron yang bergerak mengalami tumbukkan dengan partikel
gas dan air dimana semakin besarnya tegangan yang
diaplikasikan maka kecepatan tumbukan elektron dan perbedaan
jumlah elektron sehingga menunjukkan adanya proses ionisasi.
Proses ionisasi yang terjadi akan mengakibatkan pertambahan
jumlah
elektron
sehingga
memungkinkan
terjadinya
+
pembentukan OH ; H ; O dan H2O2 seiring dengan adanya
peningkatan tegangan yang berfungsi untuk menguraikan
senyawa-senyawa pada air limbah (Bangun et.al, 2013).
Plasma dibuat dengan cara memanfaatkan tegangan listrik,
dengan menghadapkan dua buah elektroda diudara bebas dalam
hal ini udara merupakan isolator yaitu materi yang tidak dapat
menghantarkan listrik. Semakin banyak ulangan perlakuan
semakin teliti hasil percobaannya. Untuk dapat meminimalisir
kemungkingkinan kesalahan data dalam penelian, maka
pengulangan penelitian disarankan minimal 3 (tiga) kali
pengulangan.
Semakin lama waktu pengamatan yang dilakukan, semakin
banyak adanya kontak lucutan plasma terhadap limbah cair
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sehingga akan menurunkan kadar yang tercemar pada air limbah
(Susanti, 2006). Semakin lama waktu kontak berpengaruh pada
saat proses pengolahan dengan teknologi plasma berlangsung
dikarenakan pada saat proses, plasma akan menghasilkan
jumlah elektron bebas, ion bebas dan atom bebas yang semakin
banyak sehingga semakin cepat reaksi yang terjadi pada proses
teknologi plasma untuk mengolah limbah cair. Ion bebas, elektron
bebas dan atom bebas yang dihasikan sangat berperan dalam
mengoksidasi senyawa dalam air limbah (Agung, 2011).
Pompa vakum yang digunakan pada saat running bertujuan
agar membuat ruang hampa didalam reaktor plasma sehingga
lucutan (arc) yang dihasilkan memiliki cakupan penyebaran yang
lebih luas dan tekanan yang maksimal akan membuat partikelpartikel yang terdapat dalam limbah cair domestik saling
berikatan semakin besar sehingga menentukan hasil yang lebih
bersih karena berkontaminasi oleh sisa oksigen. Pompa vakum
yang digunakan mencapai tekanan maksimal 80 kPa atau 600
mmHg. Reaktor berisi limbah cair domestik setelah divakum
maka akan dilakukan proses running dengan indikator munculnya
lucutan plasma (arc) pada kutub positif (anoda). Lucutan plasma
timbul berwarna ungu saat lucutan plasma yang dihasilkan
dilewatkan oleh udara diakibatkan pada kondisi reaktor yang
vakum. Lucutan plasma dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2 Lucutan Plasma
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Menurut Triadyaksa (2007), plasma merupakan proses
pembangkitan arus di dalam fluida netral diantara dua elektroda
bertegangan tinggi dengan mengionisasi fluida tersebut sehingga
membentuk plasma disekitar salah elektroda dan menggunakan
ion yang dihasilkan dalam proses tersebut sebagai pembawa
muatan menuju elektroda lainnya. Warna plasma yang ungu
terjadi karena dalam reaktor masih ada sedikit udara walaupun
plasma dalam keadaan vakum dan adanya eksitasi elektron dari
ion air limbah domestik. Lucutan cahaya yang berwarna ungu
dapat berasal dari adanya pembentukan OH-.
4.3.1 Fosfat Total (PO4)
Nilai Fosfat Total (PO4) yang tinggi pada air limbah
menunjukkan bahwa pencemaran pada air limbah juga tinggi.
Nilai fosfat total (PO4) secara berlebihan menujukkan mendorong
terjadinya besarnya pertumbuhan alga (algae bloom) diperairan
yang dapat menggunakan oksigen dalam jumlah besar sehingga
berdampak pada penurunan kadar oksigen dalam air. Kondisi
eutrofik sangat memungkinkan alga, tumbuhan air berukuran
mikro, untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat (blooming)
akibat ketersediaan fosfat yang berlebihan serta kondisi lain yang
memadai. Hal ini ditunjukkan dengan warna air limbah yang
menjadi kehijauan, berbau tidak sedap dan kekeruhannya yang
menjadi meningkat. Pada IPAL MCK Tlogomas juga memiliki
banyaknya eceng gondok yang berada dipermukaan air.
Pengujian fosfat total (PO4) dilakukan di PERUM Jasa Tirta
dengan metode SNI 19-2483-1991. Nilai fosfat total (PO4)
didapatkan dari setelah diperlakukan pre-treatment dan setelah
mengalami pengolahan dengan teknologi plasma. Pengujian nilai
fosfat total (PO4) sebelum dan setelah pengolahan juga dilakukan
untuk mengetahui persentase penurunan (removal) nilai fosfat
total (PO4) dari pengolahan limbah cair domestik yang sudah
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dilakukan. Nilai fosfat total hasil eksperimental dapat dilihat pada
Tabel 4.4 dan Lampiran 4.
Tabel 4.4 Tabel Eksperimental Fosfat Total (PO4)
Eksperimental Fosfat Total (PO4)
Waktu
Konsentrasi
Baku
Tegangan
Efisiensi
(Menit)
Rata- Rata
Mutu
Ket
(kv)
Removal
(mg/L)
(mg/L)
0
9,669
TM
0%
152
1,514
TM
84,34%
20
242
0,634
TM
93,44%
446
0,252
0,2
TM
97,39%
152
0,347
TM
96,41%
50
242
0,1
M
98,96%
446
0,02
M
99,79%
sumber : (Hasil Pengujian di Laboratorium PERUM Jasa Tirta, 2018)
keterangan : TM = Tidak memenuhi baku mutu, M = Memenuhi baku
mutu

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada waktu 20
menit dan 50 menit semakin tingginya tegangan yang diberikan
akan mempengaruhi penurunan konsentrasi fosfat total (PO 4).
Pada waktu 20 menit, efisiensi removal terbesar terjadi pada
pemberian tegangan 446 kV sebesar 97,39%, akan tetapi hasil
konsentrasi kadar fosfat total (PO4) hanya 0,252 mg/L yang
berarti belum memenuhi baku mutu sebesar 0,2 mg/L sedangkan
pada waktu 50 menit, efisiensi removal terbesar terjadi pada
pemberian tegangan 446 kV sebesar 99,79% dengan nilai
konsentrasi 0,02 mg/L dimana hasil tersebut sudah memenuhi
baku mutu yang ditetapkan.
Analisis nilai kadar fosfat total (PO4) dengan pemodelan
nomograf menggunakan persamaan matematis fungsi
eksponensial terhadap waktu pengamatan digunakan untuk
mencari nilai konsentrasi fosfat total (PO4) diluar waktu
pengamatan 20 menit dan 50 menit sehingga dapat dilihat hasil
dalam bentuk grafik. Sebelum membuat grafik pemodelan
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nomograf, perlu ditentukan nilai konstanta kinematik atau
pembentuk garis atau kurva pada grafik yang berfungsi untuk
memodelkan laju penurunan yang setara dengan nilai
konsentrasi diluar pengamatan dapat melihat rumus pada
Persamaan 3.5 didapatkan hasil dapat dilhat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Tabel Nilai K pada Tiap Tegangan Fosfat Total (PO4)
Nilai K
152 kv
242 kv
446 kv
0,078
0,111
0,150
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Jika nilai K pada setiap tegangan sudah diketahui, maka nilai
konsentrasi fosfat total (PO4) pada tiap tegangan diluar waktu
pengamatan 20 menit dan 50 menit dapat diketahui dengan
menggunakan Persamaan 3.4. Hasil perhitungan dapat dilihat
pada Tabel 4.6 dan ditunjukkan dengan grafik Gambar 4.3.
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Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Pemodelan Nomograf Fosfat Total (PO4)

sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui hasil perhitungan
menggunakan persamaan eksponensial terjadi penurunan nilai
kadar fosfat total (PO4) setelah dilakukan perlakuan pengolahan
teknologi plasma dengan setelah diberi pre-treatment terlihat
pada tegangan 152 kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil
pada waktu pengamatan 10 menit yaitu 54,41% dengan nilai
konsentrasi 4,404 mg/L dimana hasil tersebut belum mencapai
baku mutu dan efisiensi removal terbesar 99,59% terjadi pada
waktu pengamatan 70 menit dengan nilai konsentrasi 0,040 mg/L
dimana hasil tersebut sudah mencapai baku mutu, tegangan 242
kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil 67,23% pada waktu
pengamatan 10 menit dengan nilai konsentrasi 3,168 mg/L
dimana hasil tersebut belum mencapai baku mutu dan efisiensi
removal terbesar 99,95% terjadi pada mulai waktu pengamatan
70 menit dengan nilai konsentrasi 0,003 mg/L dimana hasil
konsentrasi yang sudah mencapai baku mutu mulai terjadi pada
waktu pengamatan 60 menit, pada tegangan 446 kV memiliki nilai
efisiensi removal terkecil pada waktu pengamatan 10 menit yaitu
77,70% dengan nilai 2,144 mg/L dimana hasil tersebut belum
mencapai baku mutu dan efisiensi removal terbesar 99,99%
terjadi pada waktu pengamatan 70 menit dengan nilai konsentrasi
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0,0002 mg/L dimana hasil konsentrasi tersebut sudah mencapai
baku mutu.

Gambar 4.3 Grafik Hubungan Fosfat Total dengan Waktu
Pengamatan
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Berdasarkn Gambar 4.3, dapat dilihat bahwa semakin lama
waktu pengamatan air limbah domestik maka akan semakin kecil
nilai kadar fosfat total (PO4) yang terkandung dalam air limbah
domestik. Hal ini terjadi karena dengan semakin lama waktu
pengamatan yang dilakukan, maka akan semakin banyak bahanbahan organik dan anorganik yang terolah oleh reaktor, sehingga
nilai kadar fosfat total (PO4) semakin kecil sehingga dapat
dikatakan bahwa pengolahan air dalam menurunkan kadar fosfat
total (PO4) yang bersifat organik dan anorganik ini cukup
berhasil. Semakin kecil kadar nilai fosfat total (PO4) dalam air
limbah, maka semakin baik kualitas air olahannya. Fosfat total
terdiri dari gabungan orthofosfat, polifosfat dan fosfat organik
yang dapat berasal dari limbah manusia, limbah hewan, deterjen
atau bahan kimia lainnya yang sukar didegradasi. Oleh karena
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itu, kadar fosfat total (PO4) ini dapat dipakai untuk ukuran
kuantitatif yang menyatakan jumlah kandungan fosfat yang
terdapat dalam air limbah domestik.
Penurunan konsentrasi dapat disebabkan karena adanya
proses oksidasi air limbah oleh spesies aktif yang dihasilkan dari
proses ionisasi dalam reaktor plasma, dengan menaikkan
tegangan dan proses waktu pengamatan lebih lama, elektronelektron yang bergerak menuju anoda memiliki energi yang
cukup untuk mengionisasi partikel yang ditumbukknya. Proses
ionisasi yang terjadi dapat menyebabkan proses penggandaan
elektron (Nur, 2011). Menurut Sato (2009) semakin banyak
elektron yang dihasilkan, maka pembentukan OH-, OH-, dan ozon
akan semakin banyak pula. OH-, O- dan ozon akan
mendekomposisi material zat-zat dalam air limbah dan
menghasilkan karbondioksida dan air sebagai produk akhirnya.
4.3.2 Total Suspended Solid (TSS)
Nilai TSS atau Total Suspended Solid yang tinggi
menunjukkan jumlah padatan tersuspensi yang ada di dalam air
limbah domestik baik organik maupun anorganik yang dapat
mengganggu penyerapan cahaya untuk masuk dalam air. TSS
juga merupakan padatan tersuspensi melayang-layang yang
dapat tersaring pada saat pengujian. Pada limbah cair domesik
MCK Tlogomas memiliki nilai kadar TSS yang tinggi sehingga
perlu diolah dengan teknologi plasma untuk menghilangkan
partikel TSS tersebut.
Pengujian TSS dilakukan di PERUM Jasa Tirta dengan
metode APHA. 2540 D-2005. Nilai TSS didapatkan dari setelah
diperlakukan pre-treatment dan setelah mengalami pengolahan
dengan teknologi plasma. Pengujian nilai TSS setelah
diperlakukan pre-treatment dan setelah pengolahan dengan
teknologi plasma juga dilakukan untuk mengetahui persentase
penurunan (removal) nilai TSS dari pengolahan limbah cair
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domestik yang sudah dilakukan. Nilai TSS hasil eksperimental
dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Lampiran 4.
Tabel 4.7 Tabel Eksperimental TSS
Eksperimental TSS (Total Suspended Solid)
Waktu
Konsentrasi
Baku
Tegangan
Efisiensi
(Menit)
Rata-Rata
Mutu
Ket
(kv)
Removal
(mg/L)
(mg/L)
0
63,9
TM
0%
152
50,3
TM
21,28%
20
242
23,633
M
63,02%
446
17
50
M
73,40%
152
41,1
M
35,68%
50
242
11,9
M
81,38%
446
8,3
M
87,01%
sumber : (Hasil Pengujian di Laboratorium PERUM Jasa Tirta, 2018)
keterangan : TM = Tidak memenuhi baku mutu, M = Memenuhi baku
mutu

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada waktu 20
menit dan 50 menit semakin tingginya tegangan yang diberikan
akan mempengaruhi penurunan konsentrasi TSS. Pada waktu 20
menit, efisiensi removal terbesar terjadi pada pemberian
tegangan 446 kv sebesar 63,02% dengan hasil konsentrasi TSS
hanya 23,633 mg/L yang berarti sudah memenuhi baku mutu
sebesar 50 mg/L sedangkan pada waktu 50 menit, efisiensi
removal terbesar terjadi pada pemberian tegangan 446 kv
sebesar 87,01% dengan nilai konsentrasi 8,3 mg/L dimana hasil
tersebut sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
Penelitian ini dilakukan analisis nilai TSS dengan
pemodelan nomograf menggunakan persamaan matematis
fungsi eksponensial terhadap waktu pengamatan yang
digunakan untuk mencari nilai konsentrasi TSS diluar waktu
pengamatan 20 menit dan 50 menit sehingga dapat dilihat hasil
dalam bentuk grafik. Sebelum membuat grafik pemodelan
nomograf, perlu ditentukan nilai konstanta kinematik atau
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pembentuk garis atau kurva pada grafik yang berfungsi untuk
memodelkan laju penurunan yang setara dengan nilai
konsentrasi hasil pengolahan dengan melihat rumus pada
Persamaan 3.5 didapatkan hasil dapat dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Tabel Nilai K pada Tiap Tegangan
Nilai K
152 kv
242 kv
0,0095
0,126
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

446 kv
0,137

Jika nilai k pada setiap tegangan sudah diketahui, maka nilai TSS
pada tiap tegangan diluar waktu pengamatan 20 menit dan 50
menit dapat diketahui dengan menggunakan Persamaan 3.4.
Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan ditunjukkan
dengan grafik dapat dilihat pada Gambar 4.4.
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Pemodelan Nomograf TSS

sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui hasil perhitungan
menggunakan persamaan eksponensial terjadi penurunan nilai
kadar TSS setelah dilakukan perlakuan pengolahan teknologi
plasma dengan setelah diberi pre-treatment terlihat pada
tegangan 152 kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil pada
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waktu pengamatan 10 menit yaitu 9,77% dengan nilai konsentrasi
57,66 mg/L dimana hasil tersebut belum mencapai baku mutu
dan efisiensi removal terbesar 51,29% terjadi pada waktu
pengamatan 70 menit dengan nilai konsentrasi 31,12 mg/L
dimana hasil tersebut sudah mencapai baku mutu, tegangan 242
kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil 33,56% pada waktu
pengamatan 10 menit dengan nilai konsentrasi 42,45 mg/L
dimana hasil tersebut belum mencapai baku mutu dan efisiensi
removal terbesar 94,29% terjadi pada mulai waktu pengamatan
50 menit hingga 70 menit dengan nilai konsentrasi 3,65 mg/L
dimana hasil konsentrasi sudah mencapai baku mutu, pada
tegangan 446 kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil pada
waktu pengamatan 10 menit yaitu 40,54% dengan nilai 38 mg/L
dimana hasil tersebut sudah mencapai baku mutu dan efisiensi
removal terbesar terjadi mulai waktu pengamatan 70 menit
dengan nilai konsentrasi 1,68 mg/L dimana hasil konsentrasi
tersebut sudah mencapai baku mutu.
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Gambar 4.4 Grafik Hubungan Konsentrasi TSS dengan Waktu
Pengamatan
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Berdasarkan Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa semakin
lama waktu pengamatan, semakin kecil nilai kadar TSS yang
terkandung dalam air limbah domestik. Hal ini terjadi karena
dengan semakin lama waktu pengamatan maka akan menambah
radikal spesies aktif dalam limbah domestik sehingga semakin
banyak flok yang terbentuk dan flok-flok tersebut akan menyerap
koloid limbah yang mengakibatkan nilai kadar TSS semakin kecil
sehingga dapat dikatakan bahwa pengolahan air dalam
menurunkan TSS cukup berhasil.
Menurut Agung (2017) bahwa bertambahnya waktu
kontak air dalam reaktor memberi penyisihan TSS yang relatif
tinggi. Semakin lama waktu yang diberikan oleh plasma dalam air
akan semakin besar. Secara tidak langsung hal ini akan
memberikan penurunan polutan organik yang semakin
meningkat, sehingga penyisihan TSS oleh plasma dalam air akan
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bertambah besar pula seiring bertambahnya waktu reaksi air
limbah dalam reaktor. Menurut Karina et.al (2015), peningkatan
tegangan dan lamanya waktu dapat meningkatkan jumlah
elektron sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan lebih
banyak, akibatnya spesies aktif yang terbentuk akan semakin
meningkat pula sehingga akan meningkatkan efisiensi removal
pengolahan limbah. Pada tegangan 9 kV dan 10 kV didapatkan
dengan dilakukan 7 kali sirkulasi didapatkan selisih efisiensi
removal sebesar 6,46%; antara tegangan 10 dan 11 kv sebesar
3,75% dan antara tegangan 11 kV dan 12 kV sebesar 19,2%.
4.3.3 Kekeruhan
Kekeruhan merupakan benda koloid atau padatan
tersuspensi yang diakibatkan oleh adanya bahan-bahan
anorganik dan organik yang terkandung dalam air limbah
sehingga mengganggu masuknya sinar matahari kedalam air.
Keberadaan total padatan tersuspensi di dalam air limbah
mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam
badan air dan dampaknya adanya absorbsi cahaya oleh air dan
bahan-bahan terlarut, pembiasan cahaya yang disebabkan oleh
bahan-bahan melayang. Nilai kejernihan suatu perairan
berhubungan erat dengan penetrasi cahaya matahari ke dalam
badan air.
Pengujian kekeruhan dilakukan di Laboratorium Teknik
Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan metode turbidity.
Nilai kekeruhan didapatkan dari setelah diperlakukan pretreatment dan setelah mengalami pengolahan dengan teknologi
plasma. Pengujian nilai kekeruhan setelah diperlakukan pretreatment dan setelah pengolahan dengan teknologi plasma juga
dilakukan untuk mengetahui persentase penurunan (removal)
nilai kekeruhan dari pengolahan limbah cair domestik yang sudah
dilakukan. Nilai kekeruhan hasil eksperimental dapat dilihat pada
Tabel 4.10 dan dokumentasi sampel pada Lampiran 5.
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Tabel 4.10 Tabel Eksperimental Kekeruhan
Eksperimental Kekeruhan
Waktu
Baku
Tegangan Hasil Rata- Rata
Efisiensi
(Menit)
Mutu
Ket
(kv)
(NTU)
Removal
(NTU)
0
27
TM
0%
152
10,287
TM
61,88%
20
242
3,81
M
85,88%
446
1,837
25
M
93,19%
152
10,3
M
61,83%
50
242
2,384
M
91,16%
446
1,22
M
95,47%
sumber : (Hasil Pengujian di Laboratorium PERUM Jasa Tirta, 2018)
keterangan : TM = Tidak memenuhi baku mutu, M = Memenuhi baku
mutu

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada waktu
pengamatan 20 menit dan 50 menit semakin tingginya tegangan
yang diberikan akan mempengaruhi penurunan konsentrasi
kekeruhan. Pada waktu 20 menit, efisiensi removal terbesar
terjadi pada pemberian tegangan 446 kV sebesar 85,88%
dengan hasil konsentrasi TSS hanya 3,81 NTU yang berarti
sudah memenuhi baku mutu sebesar 25 NTU sedangkan pada
waktu 50 menit, efisiensi removal terbesar terjadi pada
pemberian tegangan 446 kV sebesar 95,47% dengan nilai
konsentrasi 1,22 NTU dimana hasil tersebut sudah memenuhi
baku mutu yang ditetapkan.
Analisis nilai kekeruhan dengan pemodelan nomograf
menggunakan persamaan matematis fungsi eksponensial
terhadap waktu pengamatan yang digunakan untuk mencari nilai
konsentrasi kekeruhan diluar waktu pengamatan 20 menit dan 50
menit sehingga dapat dilihat hasil dalam bentuk grafik. Sebelum
membuat grafik pemodelan nomograf, perlu ditentukan nilai
konstanta kinematik atau pembentuk garis atau kurva pada grafik
yang berfungsi untuk memodelkan laju penurunan yang setara
dengan nilai konsentrasi setelah pengolahan dengan melihat
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rumus pada Persamaan 3.5 didapatkan hasil dilihat pada Tabel
4.11.
Tabel 4.11 Tabel Nilai K pada Tiap Tegangan untuk Kadar Kekeruhan
Nilai K
152 kv
242 kv
446 kv
0,0095
0,126
0,137
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Jika nilai K pada setiap tegangan sudah diketahui, maka nilai
kekeruhan pada tiap tegangan diluar waktu pengamatan 20 menit
dan 50 menit dapat diketahui dengan menggunakan Persamaan
3.4. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan
ditunjukkan dengan grafik dapat dilihat pada Gambar 4.5.
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Pemodelan Nomograf Kadar Kekeruhan

sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui hasil perhitungan
menggunakan persamaan eksponensial terjadi penurunan nilai
konsentrasi kekeruhan setelah dilakukan perlakuan pengolahan
teknologi plasma dengan setelah diberi pre-treatment terlihat
pada tegangan 152 kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil
pada waktu pengamatan 10 menit yaitu 26,28% dengan nilai
konsentrasi 19,895 NTU dimana hasil tersebut sudah mencapai
baku mutu dan efisiensi removal terbesar 88,17% terjadi pada
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waktu pengamatan 70 menit dengan nilai konsentrasi 3,194 NTU
dimana hasil tersebut sudah mencapai baku mutu, pada
tegangan 242 kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil 49,80%
pada waktu pengamatan 10 menit dengan nilai konsentrasi
13,547 NTU dimana hasil tersebut sudah mencapai baku mutu
dan efisiensi removal terbesar 99,20% terjadi pada waktu
pengamatan 70 menit dengan nilai konsentrasi 0,217 NTU
dimana hasil konsentrasi sudah mencapai baku mutu, pada
tegangan 446 kV memiliki nilai efisiensi removal terkecil pada
waktu pengamatan 10 menit yaitu 59,82% dengan nilai 10,843
NTU dimana hasil tersebut sudah mencapai baku mutu dan
efisiensi removal terbesar 99,83% terjadi mulai waktu
pengamatan 70 menit dengan nilai konsentrasi 0,046 NTU
dimana hasil konsentrasi tersebut sudah mencapai baku mutu.

Gambar 4.5 Grafik Hubungan Konsentrasi Kekeruhan dengan Waktu
Pengamatan
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)
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Berdasarkan Gambar 4.5, dapat dilihat bahwa semakin
lama waktu pengamatan air limbah domestik, semakin kecil nilai
kekeruhan yang terkandung dalam air limbah domestik. Hal ini
terjadi karena dengan semakin lama waktu pengamatan yang
dilakukan, maka akan semakin banyak lucutan plasma
mendegradasi padatan tersuspensi yang terolah didalam reaktor,
sehingga nilai konsentrasi kekeruhan semakin kecil sehingga
dapat dikatakan bahwa pengolahan air dalam menurunkan
kekeruhan cukup berhasil.
Adanya
perbedaan
nilai
menggunakan
persamaan
fungsi
eksponensial
dan
eksperimental tidak berpengaruh tetapi yang diperhatikan adalah
selisih yang dimiliki fungsi ini memiliki nilai lebih kecil dari
persamaan rata-rata yang umumnya digunakan dan memiliki
nilai mendekati 1 (satu).
Semakin lama waktu kontak antara plasma dengan limbah
juga semakin besar. Hal ini disejalan dengan penyawaan bahwa
waktu aktif yang terbentuk itu sangat pendek, jika waktu untuk
proses plasma semakin panjang maka tumbukan antar elektron
akan semakin banyak sehingga menghasilkan jumlah spesies
aktif yang banyak untuk mendegradasi kandungan pencemar.
Terjadinya penurunan nilai konsentrasi TSS sebanding dengan
nilai konsentrasi kekeruhan dikarenakan padatan tersuspensi
yang ada pada air limbah sudah dilakukan penyisihan oleh
plasma sehingga air limbah domestik yang telah terolah menjadi
lebih jernih (Saphira et.al, 2017).
4.4 Validasi Data
Menurut Arisnawati et.al (2016), validasi perlu dilakukan
untuk mendapatkan kepercayaan pada hasil model. Suatu model
dikatakan valid apabila dapat menjalankan suatu keputusan
tertentu atau dapat memberikan hasil ukur sesuai dengan
maksud dilakukannya suatu pemodelan tersebut. Maka dari itu
dilakukannya uji validitas dengan memanfaatkan data observasi
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dan data perhitungan. Validasi hasil pemodelan dapat dilihat
pada Tabel 4.13, Tabel 4.14 dan Tabel 4.15.
Tabel 4.13 Validasi Hasil Pemodelan untuk Parameter Fosfat Total
(PO4)
Kadar Fosfat Total (PO4)
Tegangan (kV)
R2
152
0,997
242
0,998
446
0,993
Sumber: Data Perhitungan (2018)
Tabel 4.14 Validasi Hasil Pemodelan untuk Parameter TSS
Kadar TSS (Turbidity Suspended Solid)
Tegangan (kV)
R2
152
0.998
242
0,993
446
0,99
Sumber: Data Perhitungan (2018)
Tabel 4.15 Validasi Hasil Pemodelan untuk Parameter Kekeruhan
Kadar Kekeruhan
Tegangan (kV)
R2
152
0.96
242
0,985
446
0,99
Sumber: Data Perhitungan (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R2 untuk
pada setiap parameter memiliki nilai 0,99 mendekati 1. Suatu
model dikatakan valid menurut metode uji determinasi apabila
nilai R2 bernilai 1. Jika dilihat hasil yang ada, semua nilai pada
parameter mendekati 1, sehingga dapat dikatakan bahwa
hasilnya valid. sehingga rumus pemodelan nomograf dapat
digunakan untuk memprediksi waktu pengamatan lebih lama dan
nilai perbandingan pemodelan dan eksperimental tingkat
kesesuaian tidak jauh berbeda.
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Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel diatas adalah hasil
nilai perhitungan/pemodelan memiliki nilai hampir sama dengan
nilai hasil pengukuran dilapangan atau aktual. Banyak faktor yang
mempengaruhi nilai tidak mendekati 1 dari hasil pengukuran
tersebut, diantaranya penggunaan botol sampel seharusnya
berbahan kaca dikarenakan bila berbahan plastik akan
terdegradasi dan mempengaruhi hasil kadar air limbah, waktu
penyimpanan sampel yang terlalu lama dan luas penampang
yang digunakan hanya 8 cm sehingga kemampuan reaksi yang
terjadi belum maksimal.
4.5 Pengaruh Teknologi Plasma terhadap Konsentrasi Fosfat
Total (PO4), TSS dan Kekeruhan
Pengaruh teknologi plasma terhadap konsentrasi fosfat total
(PO4), TSS dan kekeruhan menunjukkan hasil yang signifikan
dimana saat semakin tingginya tegangan dan lamanya waktu
pengamatan, konsentrasi setiap parameter akan mengalami
penurunan. Penurunan konsentrasi fosfat total (PO4), TSS dan
kekeruhan pada tegangan 152 kV dapat dilihat pada Gambar 4.6
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Gambar 4.6 Grafik Hubungan Konsentrasi dengan Waktu
Pengamatan pada Tegangan 152 kV
sumber: (Hasil Perhitungan, 2018)

Gambar 4.6 terlihat bahwa terjadi penurunan konsentrasi
terhadap waktu pengamatan bahwa pada waktu pengamatan 70
menit perubahan efisiensi removal terbesar 99,59% terjadi pada
konsentrasi fosfat total (PO4) dan pada konsentrasi kekeruhan
efisiensi removal terbesar terjadi sebesar 88,17% sedangkan
konsentasi TSS perubahan efisiensi removal terjadi paling kecil
yaitu hanya 51,29%. Pada tegangan 242 kV hubungan waktu
pengamatan dengan konsentrasi dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Grafik Hubungan Efisiensi Removal dengan Waktu
Pengamatan pada Tegangan 242 kV
sumber: (Hasil Perhitungan, 2018)

Gambar 4.7 terlihat bahwa terjadi penurunan konsentrasi
terhadap waktu pengamatan dengan perubahan efisiensi
terbesar 99,95% terjadi pada kadar fosfat total (PO4), efisiensi
removal terjadi pada konsentrasi kekeruhan sebesar 99,20% dan
kadar TSS terjadi efisiensi removal terbesar 94,29%. Pada
tegangan 446 kV hubungan waktu pengamatan dengan
konsentrasi dapat dilihat pada Gambar 4.8

81

Hubungan Efisiensi Removal terhadap
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Gambar 4.8 Grafik Hubungan Efisiensi Removal dengan Waktu
Pengamatan pada Tegangan 446 kV
sumber: (Hasil Perhitungan, 2018)

Gambar 4.8 terlihat bahwa terjadi penurunan konsentrasi
terhadap waktu pengamatan dengan perubahan efisiensi
removal terbesar 97,37% terjadi pada konsentrasi fosfat total
(PO4), perubahan efisiensi removal terbesar terjadi pada
konsentrasi kekeruhan sebesar 99,83%, dan perubahan efisiensi
terbesar pada konsentrasi TSS adalah 97,83%. Dapat dilihat dari
ketiga grafik diatas, pengaruh teknologi plasma paling cepat ada
pada parameter fosfat total (PO4) dan kekeruhan. Menurut
Romayant et.al (2006), bahwa penurunan nilai fosfat total (PO4)
terjadi karena menurunnya jumlah bahan atau padatan
tersuspensi organik dan anorganik dalam air limbah. TSS akan
diriingi juga dengan turunnya tingkat kekeruhan air limbah
domestik. TSS dapat menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut
dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan ini terdiri partikelpartikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen,
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seperti bahan organik ataupun anorganik seperti fosfat total yang
terkandung dalam air limbah.
4.6 Kebutuhan Biaya dan Energi
Penelitian mengenai pengolahan limbah cair domestik
mengenai plasma membutuhkan listrik bertegangan tinggi untuk
mereduksi kandung tercemar dalam air limbah sehingga perlu di
hitung kebutuhan biaya dan energi yang dikeluarkan dapat dilihat
pada Persamaan 3.8; Persamaan 3.9 dan Persamaan 3.10.
Hasil perhitungan kebutuhan biaya dan energi dapat dilihat pada
tegangan 152 kV; 242 kV dan 446 kV dapat dilihat pada Tabel
4.16, Tabel 4.17 dan Tabel 4.18.
Tabel 4.16 Kebutuhan Biaya dan Energi Listrik Tegangan 152 kV
Biaya
Harga
Listrik
Daya
Daya
Energi
Tawas Biaya + Biaya
Waktu Reaktor Pompa Listrik
dan
Listrik Tawas
(menit)
(P)
Vakum
(W)
Kapur
(Rp)
dan
(watt)
(watt)
(kWh)
(Rp)
Kapur
(Rp)
0
1,52
66
0
21
0
21
10
1,52
66
0,0112
21
16,51
37,512
20
1,52
66
0,0225
21
33,02
54,024
30
1,52
66
0,0337
21
49,53
70,535
40
1,52
66
0,0450
21
66,05
87,047
50
1,52
66
0,0563
21
82,55 103,559
60
1,52
66
0,0675
21
99,07 120,071
70
1,52
66
0,0788
21
115,6 136,583
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)
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Tabel 4.17 Kebutuhan Biaya dan Energi Listrik Tegangan 242 kV
Biaya
Harga
Listrik
Daya
Daya
Energi
Tawas Biaya + Biaya
Waktu Reaktor Pompa Listrik
dan
Listrik Tawas
(menit)
(P)
Vakum
(W)
Kapur
(Rp)
dan
(watt)
(watt)
(kWh)
(Rp)
Kapur
(Rp)
0
2,42
66
0
21
0
21
10
2,42
66
0,0114
21
16,73
37,731
20
2,42
66
0,0228
21
33,46
54,463
30
2,42
66
0,0342
21
50,20
71,196
40
2,42
66
0,0456
21
66,93
87,927
50
2,42
66
0,05702
21
83,66 104,659
60
2,42
66
0,06842
21
100,39 121,392
70
2,42
66
0,0798
21
117,12 138,123
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)
Tabel 4.18 Kebutuhan Biaya dan Energi Listrik Tegangan 446 kV
Biaya
Harga
Listrik
Daya
Daya
Energi
Tawas Biaya + Biaya
Waktu Reaktor Pompa Listrik
dan
Listrik Tawas
(menit)
(P)
Vakum
(W)
Kapur
(Rp)
dan
(watt)
(watt)
(kWh)
(Rp)
Kapur
(Rp)
0
4,46
66
0
21
0
21
10
4,46
66
0,1174
21
17,23
38,230
20
4,46
66
0,02349
21
34,46
55,461
30
4,46
66
0,03523
21
51,69
72,692
40
4,46
66
0,04697
21
68,92
89,923
50
4,46
66
0,05872
21
86,15 107,153
60
4,46
66
0,07046
21
103,38 124,384
70
4,46
66
0,0822
21
120,61 141,615
sumber: (Hasil perhitungan, 2018)

Berdasarkan hasil nilai konsentrasi pada tegangan 142 kV;
252 kV dan 446 kV didapatkan waktu pengamatan paling optimal
terjadi pada waktu pengamatan 30 menit dimana pada waktu
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tersebut nilai konsentrasi fosfat total (PO4), TSS dan kekeruhan
sudah mencapai baku mutu dan tegangan paling optimal terjadi
pada tegangan 446 kV dikarenakan efisiensi removal pada waktu
pengamatan 30 menit sudah mencapai 99% dibandingkan
dengan menggunakan tegangan 152 kV dan 252 kV. Sehingga
kebutuhan energi listrik dan biaya pada waktu dan tegangan
optimal adalah 0,03523 kWh dan Rp 72,692.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa :
1. Kualitas air limbah domestik pada tegangan 152 kV untuk
parameter fosfat total (PO4) didapatkan efisiensi removal
terbesar 99,59%, parameter kekeruhan didapatkan efisiensi
removal 88,17% dan parameter TSS didapatkan efisiensi
removal 51,29%; untuk tegangan 252 kV pada parameter
fosfat total (PO4) didapatkan efisiensi removal terbesar
99,59%, parameter kekeruhan 99,20% dan parameter TSS
94,29%; dan untuk tegangan 446 kV pada parameter fosfat
total (PO4) didapatkan efisiensi removal terbesar 97,37%;
parameter kekeruhan 99,83% dan parameter TSS 97,83%.
2. Tegangan dan waktu yang optimal dalam penyisihan
kandungan tercemar dalam air limbah domestik menggunakan
teknologi plasma yaitu pada tegangan 446 kV dengan waktu
pengamatan 30 menit.
3. Kebutuhan energi dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai
tegangan dan waktu optimum adalah 0,03523 kWh dan Rp
72,692.

5.2 Saran
Disadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan dan
masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk pengembangan
mengenai pengolahan air limbah domestik menggunakan
Teknologi Plasma, sehingga saran ke depannya agar penelitian
ini dapat berjalan dengan lebih baik yaitu :
1. Perlu adanya studi penelitian lebih lanjut dengan
menggunakan sumber high voltage dengan frekuensi yang
sangat tinggi untuk mendapatkan penyisihan konsentrasi
tercemar yang lebih baik dan maksimal.
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2.

3.
4.
5.

Perlu adanya uji kerak atau mengetahui gas yang dihasilkan
oleh plasma terhadap air limbah domestik agar mengetahui
reaksi kimia yang terjadi.
Perlu adanya penelitian terhadap parameter lain.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan
perlakuan jarak antar elektroda.
Perlu adanya penelitian tanpa melakukan pre-treatment
untuk mengetahui efisiensi removal tanpa pengolahan
dengan pengolahan menggunakan teknologi plasma.
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