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Pendahuluan 
• Latar Belakang 

Bongkahan es
Laut
Air tawar

Pengolahan air minum dengan 
reverse osmosis sudah umum 

digunakan di seluruh dunia 
(Greenlee et al., 2009) Air konsentrat atau reject water 

dari reverse osmosis tidak diolah 
sehingga mencemari laut Kandungan salinitas dan garam 

yang tinggi 65.000 – 80.000 mg/L 
(Latteman dan Höpner, 2008) dan 

pencemar dari antiscalant dan 
antifoulant  

Pengolahan air konsentrat reverse 
osmosis dapat menggunakan 

elektrodialisis (Praneeth et al., 
2014) 

Rapat arus mempengaruhi 
mobilitas ion (Sutrisna, 2002) dan 
jumlah kompartemen berbanding 
lurus dengan kinerja elektrodialisis 

(Mirfada, 2014) 



Pendahuluan (Con’t) 
• Rumusan masalah dan tujuan 

• Rumusan masalah 
1. Berapakah efisiensi penurunan salinitas terhadap 

pengaruh rapat arus dan jumlah kompartemen 
menggunakan elektrodialisis? 

2. Bagaimanakah hasil dari produk samping yang didapat 
dari air konsentrat RO menggunakan elektrodialisis? 



Pendahuluan (Con’t) 
• Rumusan masalah dan tujuan 

• Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis efisiensi penurunan salinitas terhadap 

pengaruh rapat arus dan jumlah kompartemen 
menggunakan elektrodialisis 

2. Menganalisis hasil dari produk samping yang didapat 
dari air konsentrat RO menggunakan elektrodialisis 



Pendahuluan (Con’t) 
• Ruang lingkup dan manfaat 

• Ruang Lingkup 
1. Sampel diambil dari PLTU Tanjung Jati B Jepara 
2. Variabel yang akan digunakan adalah rapat arus yaitu 1 mA/cm2, 

1,5 mA/cm2, 2 mA/cm2, 2,5 mA/cm2 dan jumlah kompartemen 
yaitu tiga kompartemen dan lima kompartemen 

3. Parameter yang akan diuji adalah nilai pH, kandungan salinitas, 
nilai permanganat, kandungan Cl- dan total chlorine 

4. Penelitian dilakukan skala laboratorium dengan menggunakan 
sistem batch 

5. Elektroda yang digunakan adalah platina sebagai anoda dan 
stainless steel sebagai katoda 

6. Debit yang digunakan sebesar 22,5 L/jam 



Pendahuluan (Con’t) 
• Ruang lingkup dan manfaat 

• Manfaat Penelitian 
1. Memberikan rekomendasi alternatif pengolahan air 

konsentrat reverse osmosis kepada PLTU Tanjung Jati B 
Jepara 

2. Memberikan informasi tentang metode pengolahan air 
konsentrat reverse osmosis yang menghasilkan garam 
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Elektrodialisis 

• DC supply 
Sebagai suplai arus sehingga proses elektrodialisis 
dapat berjalan. 

• Elektroda (katoda dan anoda) 
▫ Li-K-Ba-Sr-Ca-Na-Mg-Al-Mn-Zn-Cr-Fe-Cd-Co-Ni-Sn-Pb-`

   H+-Cu-Hg-Ag-Pt-Au 
• Ion Exchange Membrane 
▫ CEM+ (Cation Exhange Membrane) 
▫ AEM- (Anion Exchange Membrane) 

• Pelarut dan larutan 
 
 



• Hubungan antara beda potensial dalam elektrolit dan 
kekuatan arus listrik yang mengalir menurut Hukum Ohm 
yaitu, 

𝐼 =
𝑉
𝑅

 

 
Q = I x t 

• Dimana : 
▫ I  = Kuat arus listrik (A) 
▫ V = Beda Potensial (V) 
▫ R  = Hambatan (ohm) 
▫ Q = Muatan listrik (coulomb) 
▫ t = waktu (detik)   

Hukum Ohm 



1. Q = 𝐽 .𝐴 .𝑡
𝑣

 

2. J =  𝐼
𝐴

                              

3. Q = 𝐼 . 𝑡
𝑣

      
4. W = 𝑄.𝑉  
 
• Keterangan: 
▫ W = konsumsi energi spesifik   (kWh/m3) 
▫ Q = muatan listrik spesifik  (kAh/m3) 
▫ I = kuat arus listrik   (A) 
▫ J = kerapatan arus   (A/m2) 
▫ V = tegangan listrik   (V) 
▫ A = luas elektroda   (m2) 
▫ t = waktu operasi   (s) 
▫ v = volume elektrolit  (m3) 

Kebutuhan Energi 



Penentuan Variabel dan Parameter 
Variabel 

Rapat arus 

1 mA/cm2 

1,5 mA/cm2 

2 mA/cm2 

2,5 mA/cm2 

Jumlah 
Kompartemen 

3 kompartemen 

5 kompartemen 



Metode Pengukuran Tiap Parameter 

No. Parameter Metode Instrumen Utama 
1 Salinitas Salinometri pH ion lab tipe 

EC10  
2 pH Potensiometri pH meter Eutech 

tipe 510 
3 Klorida Argentometri Buret pyrex 

Fortuna Germany 
4 Total chlorine DPD Spektrofotometer 
5 Nilai permanganat Redoks Buret pyrex 

Fortuna Germany 



• Alat 
▫ Reaktor dengan sistem batch 
▫ Membran 
 Luas membran efektif adalah 20 x 10 cm 

▫ Elektroda 
 Katoda menggunakan stainless steel dan anoda menggunakan 

bekas pen  
▫ Kabel 
▫ Pompa 
▫ DC Adjustable power supply 

• Bahan 
▫ Air konsentrat RO PT PJB UP Jepara 
▫ Aquades  
 

Persiapan Alat dan Bahan 



Konfigurasi Reaktor 



Sistem Reaktor Elektrodialisis 



Feed Tank 

Mekanisme Transfer Ion pada ED 

Na+ 

Cl- 

Cl- 

Na+ 

Na+ 

Cl- 

Na+ 

Cl- 

Cl2 



Paket Elektrodialisis beserta Titik 
Pengambilan Sampel 



Penelitian Pendahuluan 

• Karakteristik awal konsentrat reverse osmosis 
 
 
 
 

• Penentuan waktu operasi elektrodialisis 
▫ Penelitian dilakukan selama 36 jam dengan 

pengambilan sampel setiap 3 jam sekali sampai 24 jam 
dan diambil sekali lagi pada saat 36 jam. 

No. Parameter Hasil 
1 TDS 28 mg/l 
2 Salinitas 34,2 ppt 
3 pH 6,97 
4 pV (nilai permanganat) 284,4 mg/l 



Penelitian Pendahuluan 
• Konsentrasi 

TDS 

• Konsentrasi 
salinitas 



Penelitian Pendahuluan 
• Persentase recovery garam pada 

aquades 

• Perubahan voltase 
terhadap waktu 



Analisa dan Pembahasan : Penelitian Utama 

Persentase removal Salinitas dan Klorida 

Hasil recovery garam dan total chlorine 

Nilai pH pada kompartemen anoda  

Penurunan nilai permanganat 

Kebutuhan energi 

Uji Statistik Anova-Two Ways 



Persentase removal salinitas 
Peluruhan menyebabkan air 

konsentrat RO berwarna coklat 
kemerahan karena adanya ion 
logam yang terlarut. Ion besi 
(Fe++) menyebabkan warna 

larutan menjadi merah, kuning 
dan orange (Charrete dan 

Sholkovitz, 2002).  

20,56% 

Semakin besar rapat arus maka 
semakin besar removal salinitas 

(Jiang et al., 2014).  

Dengan menambahkan 
kompartemen maka luas 

membran efektif semakin besar, 
sehingga laju transfer ion 

semakin tinggi (Larchet et al., 
2008) 



Persentase removal klorida 
30,73% 

Peningkatan arus dapat 
meningkatkan mobilitas 

ion salah satunya adalah Cl- 
(Zhang et al., 2011).  

Hasil removal klorida 
relatif sama pada variasi 
tiga kompartemen dan 

lima kompartemen di rapat 
arus 2,5 mA/cm2 (30,07% 

dan 30,73%). 



𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑎𝑎𝑆𝑎𝑎𝑆 𝑥 𝑣𝑣𝑆𝑎𝑣𝑎 𝑆𝑎𝑎𝑆𝑎𝑎𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑎 𝑘𝑣𝑆𝑆𝑎𝑆𝑆𝑎𝑆𝑆 𝑅𝑅 𝑆𝑎𝑆𝑆 𝑥 𝑣𝑣𝑆𝑎𝑣𝑎 𝑆𝑆𝑎 𝑘𝑣𝑆𝑆𝑎𝑆𝑆𝑎𝑆𝑆 𝑅𝑅

 𝑥 100% 

Hasil recovery garam 

29,28% 
Semakin besar rapat 
arus maka semakin 
besar persentase 
recovery garam (Jiang 
et al., 2014).  

Dengan 
menambahkan 
kompartemen maka 
luas membran efektif 
semakin besar, 
sehingga laju transfer 
ion semakin tinggi 
(Larchet et al., 2008) 



Hasil total chlorine 
50,83 

Dengan rapat arus yang 
besar maka persentase 
klorin yang terbentuk 
semakin besar (Pretz et al., 
1999).  

2𝐶𝑆− → 𝐶𝑆2 + 2𝑎− 
𝐶𝑆2  + 𝐻20 ⇌ 𝐻𝑅𝐶𝑆 + 𝐶𝑆− + 𝐻+ 

Perbedaan jumlah 
kompartemen 
menghasilkan total chlorine 
yang relatif sama pada rapat 
arus yang sama. Selisihnya 
berkisar antara 1,1-1,7 mg/L 



Nilai pH pada kompartemen anoda 

Selain dari proses 
oksidasi yaitu 
terbentuknya ion H+ 
penurunan nilai pH 
disebabkan karena 
adanya logam yang 
terlarut dari proses 
oksidasi pada anoda. 
Korosi logam 
menyebabkan suasana 
asam pada larutan 
(Van der Bruggen, 
2015). 



Penurunan nilai permanganat 

Elektrodialisis mampu untuk 
menurunkan kandungan 
organik walaupun tidak 
maksimal (Mirfada, 2014).  

Selain dengan proses oksidasi 
zat organik, keberadaan gas 
klor pada larutan konsentrat 
RO dapat mengikat zat organik 
(Deborde dan Gunten, 2008) 

Rapat arus yang semakin besar 
maka removal zat organik juga 
semakin besar. Pada variasi 
lima kompartemen terlihat 
jelas hasil tersebut 



Kebutuhan energi 
Removal terbesar pada 
variasi tiga 
kompartemen adalah : 
- Removal salinitas : 

2,5 mA/cm2  
9,05%  

- Recovery salinitas : 
2,5 mA/cm2   
15% 

- Removal PV : 2,5 
mA/cm2  57,14% 

 
• Kebutuhan energi 

paling kecil adalah : 
1 mA/cm2  3,53 
kwh/m3 

• Kebutuhan energi 
paling besar adalah 
: 2,5 mA/cm2  
14,23 kwh/m3 



Kebutuhan energi 
Removal terbesar pada 
variasi lima 
kompartemen adalah : 
- Removal salinitas : 

2,5 mA/cm2  
20,56%  

- Recovery salinitas : 
2,5 mA/cm2  
29,28% 

- Removal PV : 2,5 
mA/cm2  46% 

 
• Kebutuhan energi 

paling kecil adalah : 
1 mA/cm2  6,73 
kwh/m3 

• Kebutuhan energi 
paling besar adalah 
: 2,5 mA/cm2  
12,56 kwh/m3 



Kebutuhan energi 
Removal terbesar pada 
variasi tiga 
kompartemen adalah : 
- Removal klorida   : 

2,5 mA/cm2  
30,07%  

- Recovery klorida  : 
2,5 mA/cm2  
11,57% 
 

• Total chlorine :    
2,5 mA/cm2  
49,06 mg/L CaOCl 
sebagai Cl2  

• Kebutuhan energi 
paling kecil adalah : 
1 mA/cm2  3,53 
kwh/m3 

• Kebutuhan energi 
paling besar adalah 
: 2,5 mA/cm2  
14,23 kwh/m3 



Kebutuhan energi 
Removal terbesar pada 
variasi lima 
kompartemen adalah : 
- Removal klorida : 

2,5 mA/cm2  
30,73%  

- Recovery klorida : 
2,5 mA/cm2  
21,39% 
 

• Total chlorine : 2,5 
mA/cm2  50,85 
mg/L CaOCl sebagai 
Cl2 

• Kebutuhan energi 
paling kecil adalah : 
1 mA/cm2  6,73 
kwh/m3 

• Kebutuhan energi 
paling besar adalah 
: 2,5 mA/cm2  
12,56 kwh/m3 



Recovery Garam tiap 1 kwh/m3 

Dengan penggunaan 
energi yang sama yaitu 

sebesar 1 kwh/m3 a, 
variasi 2 mA/cm2 5 
kompartemen yang 

paling besar melakukan 
proses penukaran ion 
yaitu sebesar 3,52% 
recovery garam yang 

terjadi 



Uji Anova Two-Ways 

• Untuk menentukan pengaruh dari variasi rapat arus 
dan jumlah kompartemen terhadap penurunan 
salinitas 

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Jumlah 
Kompartemen 212,5 1 212,5 22,7 0,0000095 3,97 

Rapat Arus 453,3 3 151,1 16,2 0,000000040 2,73 

Interaction 142,4 3 47,5 5,1 0,00303147 2,73 

Within 673,4 72 9,4 

Total 1481,7 79         



Kesimpulan dan saran 
Kesimpulan 
1. Variasi rapat arus dan jumlah kompartemen berpengaruh signifikan terhadap penurunan 

salinitas. Semakin tinggi rapat arus maka semakin besar hasil penurunan salinitas. 
Penggunaan lima kompartemen menunjukkan hasil penurunan salinitas yang lebih besar 
daripada tiga kompartemen. Penurunan salinitas terbesar adalah pada rapat arus 2,5 
mA/cm2 lima kompartemen yaitu 20,56%. 

2. Semakin besar rapat arus yang diberikan maka tingkat recovery garam lebih besar, begitu 
pula dengan penggunaan lima kompartemen hasil recoverynya lebih besar daripada tiga 
kompartemen. Tingkat recovery garam pada parameter salinitas terbesar adalah pada rapat 
arus 2,5 mA/cm2 lima kompartemen yaitu sebesar 29,28%. Semakin besar rapat arus total 
chlorine yang dihasilkan juga semakin besar. Total chlorine yang dihasilkan paling besar 
adalah pada rapat arus 2,5 mA/cm2 lima kompartemen yaitu sebesar 50,83 mg/L. 

Saran 
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai elektroda yang bersifat inert terutama pada 

anoda untuk hasil yang lebih representatif. 
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan garam yang dapat direcovery dari air 

limbah reverse osmosis. 
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang ketahanan elektroda terhadap rapat arus yang 

besar sehingga dapat mengurangi waktu operasi elektrodialisis. 
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